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შესავალი 

ეს საინფორმაციო მასალა განკუთვნილია ადამიანებისთვის, რომლებიც ნივთიერების 

მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემების გაჩენის რისკის ქვეშ იმყოფებიან, 

მაგრამ არ გააჩნიათ ნივთიერების მოხმარებასთან დაკავშირებული მძიმე პრობლემები 

ან დამოკიდებულება. 

თუ მიგაჩნიათ, რომ ნივთიერების მოხმარება გიქმნით ჯანმრთელობის, სოციალური,  

სამართლებრივი, ფსიქოლოგიური, სამსახურებრივი თუ ოჯახური პრობლემების 

რისკს, მაშინ ეს გზამკვლევი დაგეხმარებათ, შეაფასოთ ნივთიერების მოხმარების 

თქვენი ქცევა და მოგაწვდით რამდენიმე რჩევას, როგორ შეცვალოთ ის. 

თუ თქვენ გაქვთ მძიმე აღკვეთის სიმპტომები ან გრძნობთ დისკომფორტს 

ალკოჰოლის, თამბაქოს ან სხვა ნარკოტიკების მოხმარების შეწყვეტისას, მაშინ 

დახმარებისთვის უნდა მიმართოთ თქვენს ექიმს, ჯანდაცვის მუშაკს ან 

ნარკოტიკების და ალკოჰოლის სამსახურის რომელიმე სპეციალისტს. 

მეტი ინფორმაციისა და კომპეტენტური რჩევებისთვის მიმართეთ ექიმს; ასევე, 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გზამკვლევი 

„თვითდახმარების სტრატეგიები ნივთიერების მოხმარების შემცირების ან 

შეწყვეტისთვის“. 

როგორ უნდა მიხვდეთ, რომ რისკი გექმნებათ? 

სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარებას სხვადასხვაგვარი ზიანი და რისკი ახლავს. 

მაგალითად, არსებობს რისკი, რომ გაგიჩნდეთ პრობლემები: 

 თუ თქვენ მოიხმართ თამბაქოს ნაწარმს – განსაკუთრებით, მოწევის გზით; 

 თუ იღებთ დიდი რაოდენობით ალკოჰოლურ სასმელს ან სვამთ იმდენს, რომ 

ინტოქსიკაციის მდგომარეობამდე მიდიხართ; 

 თუ მოიხმართ ისეთ ნივთიერებებს, როგორიცაა კანაფი, კოკაინი, ამფეტამინის 

ტიპის სტიმულატორები (მათ შორის, ექსტაზი და მეთამფეტამინი), ინჰალანტები, 

დანიშნულების გარეშე მიღებული სედატივები ან საძილე აბები, ჰალუცინოგენები 

ან ოპიოიდები. 

 

https://altgeorgia.ge/media/uploads/%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98.pdf
https://altgeorgia.ge/media/uploads/%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98.pdf


5 
 

რაში მდგომარეობს ნივთიერებათა მოხმარების პრობლემა? 

ნივთიერების მოხმარების პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას მწვავე ინტოქსიკაციის,  

რეგულარული მოხმარების ან დამოკიდებულების შედეგად, ასევე, ნივთიერების 

მოხმარების გზიდან გამომდინარე. 

შესაძლოა, პრობლემები ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზით შეიქმნას.  

იმის მიუხედავად, თუ რა ნივთიერებაა ორგანიზმში შეყვანილი, ნივთიერების 

ინექციით მოხმარებამ შეიძლება ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები 

გამოიწვიოს. ნებისმიერი ნარკოტიკის ინექციურად მოხმარება, მნიშვნელოვანი 

რისკფაქტორია სისხლით გადამდები ინფექციებით ინფიცირების თვალსაზრისით, 

როგორიცაა აივ-ინფექცია, B და C ჰეპატიტები.  

რა ზიანი შეიძლება თამბაქოს მოწევამ მიაყენოს ორგანიზმს? 

რით გწამლავთ თითოეული ნაფაზი 

თამბაქოს კვამლი 7000-ზე მეტი ქიმიკატის შხამიანი ნარევია. დადასტურებულია, რომ 

მათგან, სულ მცირე, 250 ჯანმრთელობისთვის მავნებელია, 70-ზე მეტი კი - კიბოს 

იწვევს. 

ქვემოთ ჩამოთვლილია რამდენიმე კომპონენტი ამ შხამიანი ნარევიდან: 

კიბოს გამომწვევი ნივთიერებები 

 ფორმალდეჰიდი  - გვამების გახრწნისაგან დასაცავად გამოიყენება; 

 ბენზოლი - შედის მანქანის საწვავის შემადგენლობაში; 

 პოლონიუმ 210 - რადიაქტიული და ძალიან ტოქსიკური; 

 ვინილის ქლორიდი - გამოიყენება მილების წარმოებაში. 

ტოქსიკური ლითონები 

 ქრომი - გამოიყენება ფოლადის წარმოებისთვის; 

 დარიშხანი-იყენებენ პესტიციდებში; 

 ტყვია - ადრე საღებავებში იყენებდნენ და უარი თქვეს მისი ტოქსიკურობის გამო; 

 კადმიუმი - გალვანური ელემენტების (საათის, დისტანციური მართვის პულტის, 

მაგნიტოფონის) წარმოებაში გამოიყენება. 

შხამიანი აირები 

 ნახშირბადის მონოქსიდი - მხუთავი აირი; 

 ვერცხლისწყლის ციანიდი - გამოიყენება ქიმიური იარაღის წარმოებაში; 
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 შარდოვანა - შედის საწმენდ საშუალებებში; 

 ბუთანი - იყენებენ სანთებელების სითხეში; 

 ტოლუენი - შედის საღებავის გამხსნელებში. 

სურათებზე მოცემულია სიგარეტში შემავალი საზიანო ნივთიერებები და აგრეთვე, იმ 

დაავადებების ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს როგორც აქტიურმა, ისე 

პასიურმა მოწევამ. 
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როგორია თამბაქოს მოწევასთან დაკავშირებული დაავადებების სტატისტიკა 

მსოფლიოში? 

მე-20-ე საუკუნეში თამბაქოს მოხმარების შედეგად 100 მილიონი ადამიანი 

გარდაიცვალა. 

 მსოფლიოში ყოველწლიურად თამბაქოს გამო საშუალოდ 8 მილიონი ადამიანი 

კვდება, 1 ადამიანი ყოველ 6 წამში 

 ყოველი 10 მოზრდილი ადამიანიდან 1-ის სიკვდილის მიზეზი თამბაქოს 

მოხმარებაა. - თამბაქო მწეველების ნახევარზე მეტის სიკვდილის მიზეზია 

(დანარჩენი იღბლიანები სხვა მიზეზებს ეწირებიან, ვიდრე საბოლოოდ თამბაქოს 

ემსხვერპლებოდნენ). 
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 8 ყველაზე გავრცელებული დაავადებიდან, რომლებიც მსოფლიო მასშტაბით 

სიკვდილის წამყვან მიზეზს წარმოადგენს, ექვსის რისკ-ფაქტორი თამბაქოს 

მოხმარებაა. 

 თამბაქოს მოხმარებისაგან გამოწვეული გართულებებით გაცილებით მეტი 

ადამიანი იღუპება ვიდრე შიდსის, ავტოკატასტროფების, მკვლელობების, 

თვითმკვლელობების, ინფექციური დაავადებების, სხვა ნარკოტიკული 

ნივთიერებების მოხმარების შედეგად ერთად აღებული. 

 გარდაცვლილ ონკოლოგიურ ავადმყოფთა 30% თამბაქოს მოიხმარდა, ფილტვის 

კიბოს შემთხვევათა 80% კი მწეველებზე მოდის .  

 ვინაიდან თამბაქოს მოხმარების დაწყებიდან ჯანმრთელობისთვის ზიანის 

მიყენებამდე რამდენიმეწლიანი შუალედია, თამბაქოსთან დაკავშირებული 

დაავადებებისა და სიკვდილის ეპიდემია შედარებით ახალი დაწყებულია და მისი 

მასშტაბები, თუ მსოფლიომ თამბაქოს ეპიდემიის შესაჩერებლად უსწრაფესად არ 

იმოქმედა, კიდევ უფრო გაიზრდება. 

სხვების თანდასწრებით მოწევა ზრდის მათ რისკს განუვითარდეთ მიოკარდიუმის 

ინფარქტი და ამ უკანასკნელს შეეწირონ. თუ მოწევისგან თავს შეიკავებთ, თქვენი 

ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, თანამშრომლებს და სხვა გარშემომყოფთაც დაიცავთ. 

ჯანმოს მონაცემებით, “პასიური მოწევის“ შედეგად საქართველოში ყოველწლიურად 

82000 არამწეველი ავადდება, 4000 უდანაშაულო ადამიანი კი იღუპება.  

რა სარგებლობის მოტანა შეუძლია მოწევისთვის თავის დანებებას? 

თამბაქოსთვის თავის დანებებას ყოველთვის აქვს აზრი. ყოველი მოწეული ღერი 

სიცოცხლის ათეულობით წუთს გართმევთ, თავის დანებება კი, რამდენი წლისაც არ 

უნდა იყოთ და მოწევის რა ხანგრძლივი გამოცდილებაც არ უნდა გქონდეთ, გულ-

სისხლძარღვთა, სხვა არაგადამდები დაავადებების და მათი გართულებების რისკს 

მაინც შეამცირებს. ცხადია, სხვადასხვა  ხარისხით - რაც უფრო ადრე დაანებებთ თავს 

მოწევას, მით უფრო მეტად შემცირდება აღნიშნული რისკი. 

დამტკიცებულია, რომ: 

 ყოფილი მწეველები მოქმედ მწევლებზე მეტხანს ცოცხლობენ.  

 35 წლის ასაკში თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტა სიცოცხლეს 10 ჯანსაღი წლით 

ახანგრძლივებს, 65 წლის ასაკში კი სამი წლით. ასევე, გამოთვლილია რომ, თუ 

მოწევას 50 წლამდე დაანებებთ თავს, მომდევნო 15 წლის განმავლობაში 

გარდაცვალების რისკი 1,5-ჯერ ნაკლები გექნებათ მათთან შედარებით, ვინც 

მოწევას განაგრძობს. 
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 თავის დანებება ამცირებს გულის დაავადების, კიბოს, ინსულტის, ფილტვის 

ქრონიკული დაავადებების განვითარების საფრთხეს. 

 ქალებს, რომლებმაც თამბაქოს წევას დაორსულებამდე ან და ორსულობის 

პირველი 4 თვის განმავლობაში დაანებეს თავი, მცირეწონიანი ბავშვის 

დაბადების ალბათობა თითქმის ისევე მცირე აქვთ, როგორიც არამწეველებს. 

მეცნიერები უფრო შორს წავიდნენ და გამოთვალეს, როგორი თანმიმდევრობით  

თავისუფლდება ორგანიზმი წლობით ნაგროვები თამბაქოს შხამისგან. 

 თავის დანებებიდან 20 წუთის შემდეგ: გულისცემის სიხშირე ნორმას 

უბრუნდება. 

 12 საათის შემდეგ: სისხლში მხუთავი აირის, ნახშირჟანგის დონე ნორმამდე 

ჩამოდის; 

 2-12 კვირის შემდეგ: სისხლის მიმოქცევა უმჯობესდება და ფილტვების 

სასიცოცხლო ტევადობა იზრდება. 

 1-9 თვის შემდეგ: ხველება და ქოშინი მცირდება. ჰაერგამტარი გზების 

ლორწოვანზე  არსებული წამწამები ნორმალურ ფუნქციონირებას იწყებს, 

გამოდევნის ლორწოს, ასუფთავებს ფილტვებს და ამცირებს ინფექციის რისკს. 

 1 წლის შემდეგ: გულის იშემიური დაავადების რისკი მწეველებთან შედარებით 

ორჯერ მცირდება. 

 5-15 წლის შემდეგ: ინსულტის განვითარების რისკი ისეთივეა, როგორც 

არამწეველებში. 

 10 წლის შემდეგ: ფილტვის კიბოს რისკი მწეველებთან შედარებით ორჯერ 

ნაკლებია. 

 15 წლის შემდეგ: გულის იშემიური დაავადების რისკი არამწეველებისას 

უთანაბრდება. 

რატომ არის ძნელი სიგარეტის გადაგდება? 

ნიკოტინი ძლიერ დამოკიდებულებას იწვევს. ჰეროინის, კოკაინის და სხვა 

ნარკოტიკების მსგავსად, ნიკოტინი ტვინის მუშაობას ცვლის და აიძულებს მწეველს 

მეტი ნიკოტინი მოისურვოს. ეს სურვილი შეიძლება იმდენად ძლიერი იყოს, რომ სხვა 

ვერაფერზე ფიქრი ვერ შეძლოს.  

მოწევა, ჩვეულებრივ, როგორც ფიზიკურ, ისე ფსიქიკურ დამოკიდებულებას იწვევს. ეს 

ქიმიური რეაქციაა და ნებისყოფასთან საერთო ბევრი არაფერი აქვს. 

არ არსებობს რაიმე მეცნიერული მტკიცებულება, რომ ნაკლები კუპრის შემცველი, 

მსუბუქი, ფილტრიანი სიგარეტები შედარებით ნაკლებ სახიფათოა. მეცნიერებმა 
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დაამტკიცეს, რომ ისინი სხვების მსგავსად იწვევს დამოკიდებულებას და ძლიერ 

ანალოგებზე არანაკლებ საშიშია. 

სულ რამდენიმე კვირაც რომ ეწეოდეთ და მერე თამბაქოს მოწევას ერთბაშად 

დაანებოთ თავი ან საგრძნობლად მოუკლოთ, გარკვეული სიმპტომები მაინც იჩენს 

თავს. აღკვეთის სინდრომი (შეწყვეტისას განვითარებული სიმპტომები) ბოლო 

სიგარეტის მოწევიდან რამდენიმე საათში დაიწყება და პიკს 2-3 დღეში მიაღწევს, სულ 

კი რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე გაგრძელდება. 

აი, იმ ნიშნების ჩამონათვალი, რომელიც თან ახლავს თამბაქოს თავის დანებების 

პროცესს: 

 თავბრუხვევა (მხოლოდ 1-2 დღე); 

 იმედგაცრუების ან ბრაზის განცდა; 

 გაღიზიანებადობა; 

 ძილის დარღვევები; 

 კონცენტრირების გართულება; 

 მოუსვენრობა; 

 თავის ტკივილი; 

 ადვილად დაღლა; 

 მადის მომატება. 

არის თუ არა ეფექტური სიგარეტის თავის დანებება, მოწეული ღერების 

რაოდენობის თანდათანობით შემცირების გზით? 

კვლევებმა აჩვენა, რომ სიგარეტის ღერების თანდათანობით შემცირება ნაკლებად 

ეფექტურია. ჯერ ერთი, იშვიათად მოწეულს უფრო ხარბად ეტანებით და მეტ შხამს 

იღებთ, მეორეც, აღკვეთის სიმპტომებს თითოეული ღერი უფრო გიძლიერებთ და, რაც 

მთავარია, სიგარეტის მოწევას თავს ვერ ანებებთ. 

ყველაზე ეფექტური გზაა ერთბაშად შეწყვიტოთ მოწევა, ამით ერთი მხრივ, ორგანიზმს 

განსხვავებულ ცხოვრებას ასწავლით, მეორეს მხრივ კი აღკვეთის სიმპტომებს 

ამგვარად უფრო სწრაფად გაუმკლავდებით. 

მწეველთა 70-90% ამტკიცებს, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც “ძველ მეგობარს” 

ვერ ელევა, სწორედ ეს სიმპტომებია. გახსოვდეთ, ეს თქვენი ორგანიზმის მცდელობაა 

თამბაქოს გარეშე ცხოვრება ისწავლოს. თუ მოწევას არ დაიწყებთ, სიმპტომები 

თანდათანობით შემცირდება და რამდენიმე კვირის შემდეგ მთლიანად გაივლის. 

თანდათან უფრო და უფრო ნაკლები ფსიქიკური ძალისხმევა დაგჭირდებათ 

არამწეველთა რიგებში დარჩეთ. 
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აღკვეთის სიმპტომებთან გამკლავებაში მედიკამენტებს მნიშვნელოვანი დახმარება 

შეუძლიათ. ყველა მათგანი რეალურად ზრდის მოწევისგან თავის შეკავების 

(აბსტინენციის) ხანგრძლივობას. 

როგორ შეიძლება თავი დავანებო მოწევას? 

დათქვით თამბაქოსთვის თავის დანებების დღე. 

არ არსებობს სიგარეტის მიტოვების იოლი გზა, მაგრამ ამის დაგეგმვა დაგეხმარებათ 

იმ წინააღმდეგობების დაძლევაში, რომლებიც სავარაუდოდ გაჩნდება თქვენს წინაშე. 

პირველ რიგში მომდევნო თვეში სპეციალურად ერთი დღე შეარჩიეთ. ეს თარიღი 

ზედმეტად შორეული არ უნდა იყოს, რათა თქვენთვის რთული არ აღმოჩნდეს მისი 

მიყოლა, მაგრამ ნურც ძალიან იჩქარებთ რომ ამ დღისთვის მომზადება, ძალებისა და 

დახმარების მობილიზება შეძლოთ. თავის დანებების თარიღად შეიძლება შეარჩიოთ 

როგორც ერთი ჩვეულებრივი დღე, ისე განსაკუთრებული თარიღი, მაგალითად, 

დაბადების დღე, სადღესასწაულო თარიღი ან უქმეები, რომელიც ნაკლებად 

სტრესული იქნება თქვენთვის. 

თქვენს კალენდარზე თამბაქოს მიტოვების დღე სპეციალურად მონიშნეთ. ეს თქვენი  

ცხოვრების მნიშვნელოვანი დღეა. 

თავის დანებების დღემდე 

 მიმართეთ ექიმს:  

თუ თქვენ ჯერ არ გასაუბრებიხართ ექიმს თამბაქოსთვის თავის დანებების 

შესახებ, ახლა გააკეთეთ ეს.  

იკითხეთ თამბაქოს მიტოვების კონსულტირებისა და მედიკამენტური 

მკურნალობის მეთოდების შესახებ.  

კონსულტირებით ან მედიკამენტებით დახმარება აუმჯობესებს თქვენი 

წარმატების შანსს, ხოლო მათი ერთობლივი გამოყენება კიდევ უფრო 

ეფექტურია.  

თუკი ექიმი გინიშნავთ ისეთ წამალს, როგორიცაა ჩამპიქსი (ვარენიკლინი), მისი 

მიღება თამბაქოსთვის თავის დანებების თარიღამდე 2 კვირით ადრე უნდა 

დაიწყოთ, რათა წამალმა მოასწროს მოქმედების დაწყება. 

 გააგებინეთ ყველას:  

ჩუმად თავის დანებება, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან ხშირად 

ამას, ასევე, ჩუმად მოწევის განახლება მოსდევს. ამიტომაც ოჯახის წევრებს, 

მეგობრებსა და თანამშრომლებს შეატყობინეთ თამბაქოსთვის თავის დანებების 

გადაწყვეტილებისა და თარიღის შესახებ.  
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გადააქციეთ თქვენი ახლობელი ადამიანები საკუთარ მოკავშირეებად. მათ 

შეუძლიათ მნიშვნელოვანი მორალური მხარდაჭერა გაგიწიონ. აუხსენით მათ, 

თუ როგორ შეუძლიათ უფრო მეტად დაგეხმარონ თამბაქოსთვის თავის 

დანებების მცდელობაში. 

 მწეველებს ურჩიეთ შემოგიერთდნენ.  

თუ მზად არ არიან, აუხსენით, რომ თქვენს  დასახმარებლად ნუ მოწევენ 

სიგარეტს თქვენი თანდასწრებით, ნუ დაგანახებენ როგორ უკიდებენ სიგარეტს, 

ნუ გაუსვამენ ხაზს, რომ მოსაწევად გადიან.  

პირველ კვირებში, ისედაც მძიმე ფსიქოლოგიური დაძაბვის გადატანა გიწევთ 

და ეცადეთ, თავს ზედმეტი გამოცდები აარიდოთ. 

 მოაწყვეთ გენერალური დასუფთავება.  

საკუთარი ბინიდან, სამუშაო ადგილიდან და მანქანიდან, მოაშორეთ 

თამბაქოსთან დაკავშირებული ნებისმიერი ატრიბუტი. 

ნუ შეინახავთ სიგარეტს ისე, ყოველი შემთხვევისთვის - თქვენ შეიძლება ვერ 

გაუძლოთ ცდუნებას.  

ასევე, გაითვალისწინეთ კბილების პროფესიონალური გაწმენდაც, რაც 

სიგარეტის მიტოვებისას მიღწეული წარმატების შენარჩუნების, ერთ-ერთი 

მოტივატორია. 

 მოიმზადეთ მარაგი.  

ხელთ უნდა გქონდეთ ის საშუალებები, რომლებიც გამოგადგებათ სიგარეტის 

ჩასანაცვლებლად, მაგალითად, უშაქრო საღეჭი რეზინი, დარიჩინის ჩხირები ან 

ხრაშუნა ბოსტნეული. 

 მიიღეთ დახმარება.  

რაც მეტად გეხმარებიან, მით მეტია თამბქოს წარმატებული მიტოვების 

ალბათობა. განსაზღვრეთ რა რესურსებია (მხარდამჭერი სერვისები, ნიკოტინის 

ჩანაცვლებითი და სხვა მედიკამენტები, კონსულტირება) ხელმისაწვდომი 

მოწევისთვის თავის დანებების შემდეგ, რაც ამ მდგომარეობის შენარჩუნებაში 

დაგეხმარებათ. 

 გაითვალისწინეთ ძველი გამოცდილება.  

თუ ადრე, მაგრამ წარუმატებლად სცადეთ თამბაქოსთვის თავის დანებება, 

იფიქრეთ იმაზე, თუ რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდით და რატომ განაახლეთ 

სიგარეტის მოწევა.  
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მოიფიქრეთ, ამჟამად რისი გაკეთებაა შესაძლებელი განსხვავებულად. 

მაგალითად, ჩამოაყალიბეთ თქვენი მაპროვოცირებელი ფაქტორების სია და 

მათთან გამკლავების მეთოდები.  

თამბაქოს მიტოვების შესახებ დღიურის წარმოება შესაძლებელია დაგეხმაროთ 

იმ შეგრძნებებისა და სიტუაციების თვალყურის დევნებაში, რომლებიც თქვენში 

მოწევის დაუძლეველ სურვილს აჩენს. 

როგორ მოვიქცეთ, თუ თავის დანებების პერიოდში მოწევის დაუძლეველი 

სურვილი გაგვიჩნდა? 

სხვათა შორის, ეს რჩევები ნებისმიერ სტრესთან გამკლავებაშიც გამოგადგებათ. 

1. წარმოიდგინეთ საკუთარი თავი დამშვიდებულად.  

წარმოიდგინეთ ისეთი რამ, რაც თქვენს ფიქრებს სანერვიულო მიზეზიდან სადმე 

შორს გადაიტანს;  

იფიქრეთ საყვარელ დასასვენებელ კურორტზე, სპექტაკლზე, ფეხბურთის მატჩზე 

დასწრებაზე, ახლობელ ადამიანთან ერთად რესტორანში ან კაფეში წასვლაზე და 

სხვა.  

გაგიკვირდებათ და მხოლოდ ამ წარმოსახვასაც შეუძლია სიმშვიდის განცდა 

ჩაგინერგოთ. 

2. ისუნთქეთ ღრმად.  

სტრესის შეგრძნება იწვევს დაძაბულობას, ზედაპირულ გახშირებულ სუნთქვას, 

მაშინ როცა სიმშვიდე დაკავშირებულია წყნარ სუნთქვასთან.  

სცადეთ შემდეგი: 10-ჯერ ღრმად ამოისუნთქეთ და ჩაისუნთქეთ. ეს აუცილებლად 

მოგგვრით შვებას. 

3. მიმოიხედეთ ირგვლივ.  

ეცადეთ ფოკუსირება მოახდინოთ მოცემულ მომენტში თქვენს გარემოცვაზე, 

ერთჯერადად შეჩერდით მხოლოდ ერთ საქმეზე და ნუ ეცდებით ერთდროულად 

რამდენიმე საქმის კეთებას.  

რაც მეტი დროის განმავლობაში მოახდენთ კონცენტრირებას მიმდინარე საქმეზე, 

მით მეტად გადაინაცვლებს სტრესი უკანა პლანზე. 

4. დალიეთ ცხელი ჩაი.  

თუ თქვენ ყავის მოყვარული ხართ, გაითვალისწინეთ მწვანე ჩაის ალტერნატივა.  

ყავაში შემავალი კოფეინი ზრდის სტერსის ჰორმონის, კორტიზოლის გამოყოფას. 

მწვანე, გვირილის თუ შავი ჩაი დაგეხმარებათ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ და სტრესი 

დაძლიოთ. 
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5. გაუზიარეთ ახლობლებს სითბო.  

რელაქსაციის მიღწევა შესაძლებელია მეგობართან ან ოჯახის წევრთან 

მოულოდნელი ჩახუტებით, თქვენს მეუღლესთან ალერსით, თქვენი საყვარელი 

შინაური ცხოველის მოფერებით ან მეგობრისთვის, თქვენს ცხოვრებაში 

მიმდინარე, კარგი ამბების მოყოლით.  

ექსპერტები ამბობენ, სოციალური ურთიერთობები ეხმარება თქვენს ტვინს 

უკეთესად იფიქროს და ახლებურად გადაწყვიტოს ისეთი სიტუაციები, რომელიც 

მანამდე გამოუვლად მიგაჩნდათ.  

კვლევებმა, ასევე აჩვენა, რომ ფიზიკურ კონტაქტს, როგორიცაა მაგალითად, 

შინაური ცხოველის მოფერება, შეუძლია აქტიურად შეამციროს სისხლის წნევა და 

სტრესის ჰორმონების დონე. 

6. შეისვენეთ.  

მოზრდილებს ისევე სჭირდებათ შესვენება, როგორც ბავშვებს.  

ასე რომ, როდესაც გრძნობთ, რომ თქვენი თავშეკავება აფეთქების ზღვარზეა, 

ექსპერტები გთავაზობენ, იპოვოთ მშვიდი ადგილი, სადაც განერიდებით დაძაბულ 

გარემოს და მშვიდად იფიქრებთ სასიამოვნო თემებზე. 

7. სცადეთ მუსიკალური განტვირთვა.  

მუსიკას შეუძლია დაამშვიდოს გულისცემა და დააწყნაროს სული.  

ამდენად, როდესაც თავს აფორიაქებულად იგრძნობთ, შეგიძლიათ მოუსმინოთ 

წყნარ სასიამოვნო მუსიკას, მათ შორის კლასიკურსაც.  

როგორც კვლევებმა აჩვენა, კლასიკური მუსიკის მოსმენა, 30 წუთის განმავლობაში, 

ისეთივე დამამშვიდებელი ეფექტით ხასიათდება, როგორც 10 მგ ვალიუმის 

(დამამშვიდებელი პრეპარატის) მიღება. 

გამიგია, რომ თამბაქოს მიტოვების შემდეგ ადამიანები წონაში მატულობენ.  

როგორ მოვიქცე, თუ გასუქება არ მინდა? 

არ არის აუცილებელი სიგარეტის მიტოვების შემდეგ, წონაში მოიმატოთ. 

სტატისტიკით, ზოგიერთი საერთოდ არ იმატებს, ან წონის საშუალო მატება 5 კგ-ზე 

ნაკლებია. 100 ადამიანიდან ვინც თამბაქო მიატოვა, მხოლოდ 10 იმატებს წონაში 

საგრძნობლად 10-15კგ-ს. 

სიგარეტის მიტოვების შემდეგ, წონის მომატებას შეიძლება რამდენიმე მიზეზი 

ჰქონდეს: 

 შიმშილის გრძნობა, როგორც აღკვეთის ერთ-ერთი სიმპტომი, რომელიც რამდენიმე 

კვირაში გაივლის; 
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 მეტი სასუსნავი და ალკოჰოლი, თუ მოწევის სურვილის დაძლევას ცხიმებითა და 

შაქრით მდიდარი საკვებით ან სპირტიანი სასმელით ცდილობთ. 

წონის კონტროლს შეგიძლიათ თავისუფლად მიაღწიოთ, თუ არ გაზრდით საკვების  

რაოდენობას და ფიზიკურად იაქტიურებთ.  

თანაც, მოძრაობით თამბაქოს მოხმარების აღკვეთის სიმპტომებსაც შეამცირებთ.  

ცხოვრების რამდენიმე გზით გაჯანსაღება მშვენიერი აზრია, მაგრამ აქ ზომიერებაა 

საჭირო: საკუთარ თავს მეტისმეტს ნუ მოსთხოვთ.  

მკაცრ დიეტას არავითარ შემთხვევაში არ გირჩევთ.  

სჯობს ჯერ თამბაქოს გაუმკლავდეთ. თქვენი ჯანმრთელობისთვის ის უფრო საშიშია. 

როგორ მოვიქცე, თუ მცდელობის მიუხედავად, თავის დანებების შემდეგ, ისევ 

განვაახლე მოწევა? 

თუ ამ რაუნდში თამბაქომ გაიმარჯვა, იმედგაცრუება ნუ დაგეუფლებათ.  

ნიკოტინდამოკიდებულება არც ისე ადვილი დასამარცხებელია და ძალიან ბევრ 

ადამიანს, საბოლოო წარმატების მიღწევამდე რამდენიმე მცდელობა სჭირდება.  

მიუდექით ამ მცდელობას, როგორც გამოცდილების შეძენას და არა წარუმატებლობას. 

ეჭვი არ გვეპარება, თქვენ ძალებს მოიკრებთ და შემდგომ რაუნდს დაგეგმავთ. მანამდე 

კი, შევაჯამოთ რა ვისწავლეთ, რათა თამბაქოსთან გამკლავების შემდეგი მცდელობა 

უფრო წარმატებული იყოს. გააანალიზეთ, თუ რამდენ ხანს შეძელით, არ მოგეწიათ და 

რა ისწავლეთ ამ მცდელობის დროს. 

რას ნიშნავს ალკოჰოლის ჭარბად მოხმარება და რას ნიშნავს ალკოჰოლის 

სტანდარტული სასმისი? 

ალკოჰოლის სარისკო ანუ სახიფათო მოხმარება (at risk or hazardous use/drinking) – 

ნივთიერებების მოხმარება, როცა იზრდება ჯანმრთელობისთვის საზიანო შედეგების 

რისკი. ითვლება, რომ თქვენს მიერ მოხმარებული ალკოჰოლის რაოდენობა სარისკოა, 

თუ: 

 ხართ ქალი ან 65 წელს გადაცილებული პირი და კვირაში 7-ზე მეტ სტანდარტულ 

სასმელს იღებთ ან დღეში 3-ზე მეტი სტანდარტული სასმისის ოდენობას 

მიირთმევთ; 

 ხართ მამაკაცი და კვირაში 14-ზე მეტ სტანდარტულ სასმელს იღებთ ან დღეში 4-ზე 

მეტი სტანდარტული სასმისის ოდენობას მოიხმართ. 
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სტანდარტულ სასმისად/დალევად ითვლება ნებისმიერი ალკოჰოლური სასმელი, 

რომელიც შეიცავს 0.6 თხევად უნცია (12გ) სუფთა ალკოჰოლს. ეს შეესაბამება 1.2 

სუფრის კოვზ ალკოჰოლს (იხილეთ სურათი 1 ქვემოთ).  

ერთ სტანდარტულ დალევას/სასმისს შეესაბამება: 

 355 მლ ლუდი ან სუსტი ღვინო (5%-იანი ალკოჰოლი); 

 240-270 მლ ჭვავის ლიქიორი (7%-იანი ალკოჰოლი); 

 150 მლ სუფრის ღვინო (12%-იანი ალკოჰოლი); 

 90-120 მლ მაგარი ღვინო (შერი ან პორტვეინი; 17%-იანი ალკოჰოლი); 

 60-90 მლ ლიქიორი (24%-იანი ალკოჰოლი); 

 45 მლ ბრენდი, არაყი, ვისკი, ჯინი (40%-იანი ალკოჰოლი) 

 

 

ალკოჰოლის საზიანოდ 

მოხმარება (harmful drinking) – 

ალკოჰოლის მოხმარების 

ისეთი რაოდენობაა, რომელიც 

იწვევს ფიზიკური (მაგ. 

ღვიძლის დაზიანება) ან 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

დაზიანებას (მაგ. მეორადი 

დეპრესიის ეპოზოდები 

ალკოჰოლის მძიმე 

მოხმარების შემდეგ). 

დიაგნოზის დასასმელად, 

საჭიროა, არსებობდეს 

ფსიქიკური ან ფიზიკური 

ზიანი, რაც უშუალოდ 

სასმელის მოხმარებამ 

გამოიწვია. 

 

 

 

 

სურათი 1. სტანდარტული სასმისის მაგალითები 
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ალკოჰოლური დამოკიდებულება – ისეთი მდგომარეობაა, როცა ალკოჰოლის 

მოხმარება პირველ ადგილს იკავებს ინდივიდის ფასეულობათა სისტემაში. 

რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს ალკოჰოლმა ჯანმრთელობას? 

საერთო ჯამში, ალკოჰოლის საზიანოდ მოხმარება 60 ტიპის დაავადებას და 

დაზიანებას იწვევს.  

სპეციალისტები იზიარებენ იმ მოსაზრებას, რომ ალკოჰოლი აზიანებს ადამიანის 

სხეულის ყველა ორგანოს.  

მსოფლიო მასშტაბით, საყლაპავის კიბოს, ღვიძლის ციროზის და კიბოს, 

მკვლელობების, ეპილეფსიური შეტევების და სატრანსპორტო უბედური 

შემთხვევების 20-30%-ის მიზეზს, ალკოჰოლი წარმოადგენს. ალკოჰოლიზმი ყველაზე 

ხშირი ფსიქიატრიული პრობლემაა საერთო პოპულაციაში.  

ალკოჰოლის მიღებასთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები ხშირად 

მოზარდობის ასაკში იწყება. ალკოჰოლიზმით დაავადებულ პირთა 40%-ში პირველი 

სიმპტომები 15-19 ასაკში იჩენს თავს. მატულობს მტკიცებულებები იმის თაობაზე, რომ 

უარყოფითი შედეგების განვითარება, მოხმარებული ალკოჰოლის რაოდენობასთან 

ერთად, სმის ტიპზეც არის დამოკიდებული (მაგალითად, მცირე რაოდენობით 

რეგულარულად, თუ დიდი რაოდენობით ერთბაშად).  

ალკოჰოლის სარისკო მოხმარებასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემები 

წარმოდგენილია სურათი 2-ზე. 
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საერთოდ უნდა ავკრძალო დალევა, თუ უბრალოდ შევამცირო? 

თქვენ საერთოდ უნდა აკრძალოთ დალევა, თუ:  

 წარსულში გიცდიათ დალევის შემცირება, მაგრამ წარუმატებლად; ან 

 გაქვთ დილის კანკალი მძიმე სმის პერიოდების შემდეგ; ან 

 გაქვთ მაღალი არტერიული წნევა, ხართ ორსულად ან გაქვთ ღვიძლის დაავადება; 

ან 

სურათი 2. მაღალი რისკის დალევასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემები 
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 იღებთ მედიკამენტებს, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ალკოჰოლთან (ამისათვის 

მიმართეთ ექიმს). 

თქვენ უნდა ეცადოთ, შეამციროთ მიღებული ალკოჰოლის რაოდენობა დაბალი რისკის 

დონემდე, თუ:  

 გასული წლის მანძილზე დროის უმეტეს პერიოდში თქვენ მოიხმარდით 

ალკოჰოლის დაბალი რისკის რაოდენობას, და 

 არ გაქვთ კანკალის შეტევები დილაობით, და 

 გსურთ შეამციროთ მიღებული ალკოჰოლის რაოდენობა დაბალი რისკის 

დონემდე.  

გაითვალისწინეთ, რომ მიღებული ალკოჰოლის შემცირება დაბალი რისკის დონემდე, 

შეგიძლიათ, აარჩიოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აკმაყოფილებთ სამივე 

ჩამოთვლილ პირობას. 

რას ნიშნავს დაბალი რისკის დალევა? 

დაბალი რისკის დალევა ნიშნავს ალკოჰოლის მოხმარების ისეთ რაოდენობას და ტიპს, 

რომლის დროსაც საკუთარი თავისთვის ან სხვებისთვის ზიანის მიყენების ალბათობა 

დაბალია. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ზიანის რისკი მნიშვნელოვნად მატულობს, 

როდესაც ადამიანები დღეში ალკოჰოლის ორ სტანდარტულ სასმისზე მეტს მოიხმარენ 

და სვამენ კვირაში ხუთზე მეტი დღის განმავლობაში.     

იმისათვის, რომ თქვენ მიერ ალკოჰოლის მოხმარება აკმაყოფილებდეს დაბალი რისკის 

დალევას, აუცილებელია: 

 არ დალიოთ დღეში ალკოჰოლის ორ სტანდარტულ სასმისზე მეტი; 

 კვირაში სულ მცირე, ორი დღე თავი შეიკავოთ ალკოჰოლური სასმელის მიღებიგან. 

თუმცა, გახსოვდეთ, რომ არსებობს სიტუაციები, როდესაც ერთი ან ორი 

სტანდარტული ალკოჰოლური სასმისის მიღებაც კი, შეიძლება ზედმეტი აღმოჩნდეს. 

ასეთი სიტუაციებია, მაგალითად: 

 ავტომობილის ან სხვადასხვა მექანიკური საშუალებების მართვა; 

 ორსულობა ან ძუძუთი კვების პერიოდი; 

 ზოგიერთი მედიკამენტის მიღება, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ალკოჰოლთან; 

 თუ თქვენ გარკვეული დაავადება გაქვთ, რომლის მიმდინარეობაც შეიძლება 

გაუარესდეს ალკოჰოლის ზემოქმედებით; 
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 თუ თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი დალევის გაკონტროლება. 

თუ თქვენ ამ ლიმიტებზე მეტ ალკოჰოლს იღებთ, ამით საკუთარი თავისთვის და 

სხვებისთვის ზიანის მიყენების რისკს ზრდით.  

ერთ ჯერზე სამი ან მეტი სასმისის მიღება ზრდის უბედური შემთხვევების 

ალბათობას, როგორიცაა ტრავმები, პრობლემები ურთიერთობებსა და სამუშაოზე, 

ნაბახუსევი, უძილობა და კუჭის პრობლემები.  

ხანგრძლივი დროის მანძილზე ყოველდღიურად ორ სტანდარტულ სასმისზე მეტის 

დალევამ, შეიძლება გამოიწვიოს კიბო, ღვიძლის დაავადება, დეპრესია ან ალკოჰოლზე 

დამოკიდებულება (ალკოჰოლიზმი). 

საბედნიეროდ, ადამიანების უმრავლესობას შეუძლია ალკოჰოლისთვის თავის 

დანებება ან მიღების შემცირება იმ შემთხვევაში, თუ თავად მიიღებენ 

გადაწყვეტილებას და იმუშავებენ საკუთარი სმის ჩვევების შეცვლის მიმართულებით. 

მეტი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ექიმს. 

როგორ შეგიძლიათ ალკოჰოლის დალევის ქცევის შეცვლა? 

როდესაც ადამიანები წარმატებით ცვლიან ქცევას, ისინი ჩვეულებრივ, მარტივ გეგმას 

მიყვებიან. კარგია, თუ ვინმეს დაიხმარებთ ამ გეგმის შედგენაში. სავარაუდოდ, 

მეგობარი, ნათესავი ან სამედიცინო პერსონალი მოისურვებს დაგეხმაროთ გეგმის 

შემუშავებასა და მის შესრულებაში.   

დასახმარებლად ვინმესთვის მიმართვა გამართლებულია იმ მარტივი მიზეზის გამო, 

რომ ორი თავი უკეთ ფიქრობს, ვიდრე ერთი. გარდა ამისა, გარეშე პირს შეუძლია 

დანებების დროს გარკვეული მხარდაჭერა აღმოგიჩინოთ. 

მეორეს მხრივ, შესაძლებელია თავის დანებება ერთობლივად უკეთ მოახერხოთ სხვა 

ადამიანებთან ერთად, რომელსაც, ასევე, აქვს თავის დანებების სურვილი. 

რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი ცვლის საკუთარ ქცევას სხვისი დახმარების გარეშე.  

თუ ვერ მოიძიებთ დამხმარე პირს, მაშინ თავად მოგიწევთ დანებების გეგმის 

შემუშავება. 

პირველ რიგში, საკუთარ თავს ჰკითხეთ: 

 რა სარგებელს მივიღებ, თუ ალკოჰოლს თავს დავანებებ? 

 როგორ გაუმჯობესდება ჩემი ცხოვრება? 

ამ კითხვებზე პასუხის გაცემაში მომდევნო თავში მითითებული ინფორმაცია 

დაგეხმარებათ. 
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რა სარგებელს მივიღებ, თუ ალკოჰოლის მოხმარებას შევამცირებ ან თავს 

დავანებებ? 

ბოლოდროინდელ სამეცნიერო კვლევებზე დაყრდნობით, ქვემოთ ჩამოთვლილია ის 

სარგებელი, რომლის მიღებასაც შეძლებთ მოხმარებული ალკოჰოლის რაოდენობის 

შემცირების ან თავის დანებების შედეგად. 

შეგიძლიათ ჩამოთვლილიდან ამოარჩიოთ სამი მიზეზი, რის გამოც შეამცირებდით 

ალკოჰოლის მოხმარებას. 

თუ ჩემს მიერ მოხმარებული ალკოჰოლის რაოდენობა, დაბალი რისკის საზღვრებში 

იქნება: 

 გავიხანგრძლივებ სიცოცხლეს - სავარაუდოდ 5-10 წლით. 

 გამიუმჯობესდება ძილი. 

 თავს უფრო ბედნიერად ვიგრძნობ. 

 ბევრ ფულს დავზოგავ. 

 გაუმჯობესდება ჩემი ურთიერთობები. 

 უფრო დიდხანს შევინარჩუნებ ახალგაზრდობას. 

 ცხოვრებაში მეტს მივაღწევ. 

 უფრო მეტი მექნება შანსი, რომ ხანდაზმულ ასაკს მივაღწიო ჯანმრთელმა, ტვინის 

ნაადრევი დაზიანების გარეშე. 

 უკეთ შევასრულებ სამუშაოს. 

 უფრო მარტივად შევინარჩუნებ წონას, რადგანაც ალკოჰოლური სასმელები 

შეიცავენ ჭარბ კალორიებს. 

 ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ განმივითარდება დეპრესია ან სუიციდის 

მცდელობა (6-ჯერ ნაკლები). 

 შემიმცირდება გულის დაავადებით ან კიბოთი სიკვდილის შანსი. 

 მნიშვნელოვნად შემიმცირდება დამწვრობის ან დახრჩობის შედეგად, სიკვდილის 

შანსი. 

 გაიზრდება ჩემს მიმართ სხვა ადამიანების პატივისცემა.  

 ნაკლებად შემექმნება პრობლემები პოლიციასთან. 

 ძალიან (12-ჯერ) შემცირდება იმის შანსი, რომ ჩემი სიკვდილის მიზეზი იყოს 

ღვიძლის დაავადება. 

 გაცილებით ნაკლები (3-ჯერ ნაკლები) იქნება იმის შანსი, რომ დავიღუპო 

ავტოკატასტროფაში. 

 მამაკაცებისთვის: გაუმჯობესდება ჩემი სექსუალური აქტივობა. 

 ქალებისთვის: დაუგეგმავი ორსულობის ნაკლები შანსი მექნება. 
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 ქალებისთვის: ნაკლები იქნება იმის შანსი, რომ ზიანი მივაყენო ჩემს ჯერ 

არდაბადებულ შვილს. 

ჩამოთვლილიდან სამი მიზეზის შერჩევის შემდეგ, უფრო მკაფიო წარმოდგენა 

შეგექმნებათ, რა მოგელით მომავალში, თუ გააგრძელებთ ალკოჰოლის საზიანო 

მოხმარებას და როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება თუ გადახვალთ დაბალი რისკის 

დალევაზე.  

რა რისკები შეიძლება უკავშირდებოდეს კანაფის (მარიხუანას) მოხმარებას? 

კანაფი მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ მოხმარებული აკრძალული ნარკოტიკია. 

მართალია, შეიძლება, კანაფი ზედოზირების და მოწამვლის მიზეზი გახდეს, მაგრამ 

სიკვდილის ალბათობა, მხოლოდ კანაფით ინტოქსიკაციით, ძალიან დაბალია, თუმცა 

სხვა ნარკოტიკებთან კომბინაციით შეიძლება ზედოზირება და სიკვდილი 

გამოიწვიოს. ყველა შემთხვევაში, კანაფის მოხმარებას ჯანმრთელობაზე მრავალი 

უარყოფითი გავლენა აქვს. ორსულობის დროს კანაფის მოხმარებას ისეთივე ეფექტი 

აქვს დედასა და ბავშვზე, როგორიც თამბაქოს მოწევას, და შეუძლია, დაამძიმოს და 

გაართულოს უკვე არსებულ ისეთ დაავადებათა მდგომარეობა, როგორიცაა მაღალი 

არტერიული წნევა, გულის დაავადებები, სასუნთქი გზების დაავადებები და ზოგი 

ტიპის სიმსივნე. 

კანაფის მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები 

 ყურადღების და მოტივაციის პრობლემები 

 შფოთვა, პარანოია, პანიკა და დეპრესია 

 დახსომების და პრობლემის გადაჭრის უნარის დაქვეითება 

 მაღალი წნევა 

 ასთმა და ბრონქიტი 

 ფსიქოზური სიმპტომები და ფსიქოზები, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც 

შიზოფრენიის პირადი ან ოჯახური ისტორია აქვს 

 გულის დაავადებები და ფილტვის ქრონიკული დაავადებები 

 ზედა სასუნთქი გზების და ყელის კიბო 
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რა რისკები შეიძლება უკავშირდებოდეს კოკაინის მოხმარებას? 

კოკაინი სტიმულატორი ნარკოტიკია და მისი მოხმარება ფიზიკური და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის მრავალ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. მის მოხმარებას 

ახლავს ტოქსიკური გართულებების და უეცარი სიკვდილის მნიშვნელოვანი რისკი, 

განსაკუთრებით,  გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე კოკაინის ზემოქმედების შედეგად.  

კოკაინის მოხმარება უკავშირდება სარისკო ქცევებს, მათ შორის, მაღალი რისკის 

ინექციურ მოხმარებას და დაუცველ სექსს, რაც მომხმარებლებს და მათ პარტნიორებს 

სქესობრივი გზით გადამდები და სისხლით გადამდები დაავადებებით დასნეულების 

მაღალი რისკის ქვეშ აქცევს.  

კოკაინის ეფექტი სწრაფად დგება და შეიძლება შედარებით სწრაფადაც გაიაროს, რაც 

შესაძლოა, ამ ნარკოტიკის მომხმარებლებში აჩენდეს ერთი მიღებისას ნივთიერების 

მრავალჯერ მოხმარების ტენდენციას. 

კოკაინი აგრეთვე აჩენს ძლიერ ლტოლვას, რაც შეიძლება ამ ნარკოტიკის სულ 

რამდენჯერმე მოხმარებითაც კი ჩამოყალიბდეს და შესაძლოა, მძიმე კოკაინურ 

დამოკიდებულებაში გადაიზარდოს. 

კოკაინის მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები 

 ძილის გაძნელება, გულის ფრიალი, თავის ტკივილები და წონაში კლება 

 დაბუჟება, ჩხვლეტები, გაწებილი კანი, კანის ფხანა ან ჩიჩქვნა 

 ინტენსიური ლტოლვა და ცხოვრების სტილით გამოწვეული სტრესი 

 უბედური შემთხვევები, სხეულის დაზიანება და ფინანსური პრობლემები 

 გუნებ-განწყობის ცვალებადობა – შფოთვა, დეპრესია და მანია 

 პარანოია, ირაციონალური აზრები და მეხსიერების პრობლემები 

 აგრესიული და ძალადობრივი ქცევა 

 ფსიქოზები მაღალი დოზების განმეორებითი მოხმარების შემდეგ 

 გულ-სისხლძარღვთა მწვავე მდგომარეობით გამოწვეული უეცარი სიკვდილი 
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რა რისკები შეიძლება ახლდეს ამფეტამინის ტიპის სტიმულატორების 

მოხმარებას? 

ამფეტამინის ტიპის სტიმულატორები (ATS) მოიცავს ამფეტამინს, დექსამფეტამინს, 

მეთამფეტამინს და ექსტაზის (MDMA). მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად 

კოკაინის მსგავს ეფექტებს იწვევს, ნარკოტიკების ამ კლასს კოკაინისგან 

განსხვავებული ფარმაკოლოგიური პროფილი აქვს და მისი მოხმარება შეიძლება 

მრავალნაირი ფიზიკური და ფსიქიკური პრობლემის გამომწვევი გახდეს.  

არსებობს მზარდი მონაცემები იმისა, რომ ზოგი ATS ტვინის უჯრედებს აზიანებს.  

ამას გარდა, ამფეტამინის ხანგრძლივი და მაღალი დოზით მოხმარება არის 

არასაკმარისი კვების რისკ-ფაქტორი, რამაც თავის მხრივ შეიძლება გამოიწვიოს 

ტვინის უჯრედების პერმანენტული დაზიანება. ATS-ის რეგულარულ მოხმარებასთან, 

ასევე, ხშირად არის დაკავშირებულილ სოციალური პრობლემები, მათ შორის, 

ურთიერთობების სიძნელეები, ფინანსური სიძნელეები, სამსახურთან და სწავლასთან 

დაკავშირებული სიძნელეები. ATS-ის რეგულარულ მოხმარებას უკავშირდება გუნებ-

განწყობის ცვალებადობაც და ზოგი მომხმარებელი აღნიშნავს, დროთა განმავლობაში, 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ისეთი პრობლემების გაუარესებას, როგორიცაა დეპრესია 

და გაღიზიანებადობა. 

ამფეტამინის ტიპის სტიმულატორების (ATS) მოხმარებასთან დაკავშირებული 

რისკები 

 ძილის გაძნელება, მადის და წონის დაკარგვა, დეჰიდრატაცია და 

ინფექციებისსაწინაღმდეგო იმუნიტეტის დაქვეითება 

 კრიჭის შეკვრა, თავის ტკივილები და კუნთების ტკივილები 

 გუნებ-განწყობის ცვალებადობა – შფოთვა, დეპრესია, აჟიტაცია, მანია და 

პანიკა 

 ტრემორი, გულის წყვეტილი რიტმი და ქოშინი 

 კონცენტრაციის და დახსომების გაძნელება 

 პარანოია, აგრესიული და ძალადობრივი ქცევა 

 ფსიქოზი მაღალი დოზების განმეორებითი მოხმარების შემდეგ 

 ტვინის უჯრედების პერმანენტული დაზიანება 

 ღვიძლის დაზიანება, ინსულტი და გულ-სისხლძარღვთა მწვავე 

მდგომარეობით გამოწვეული უეცარი სიკვდილი 
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რა რისკი შეიძლება მოყვეს ინჰალანტების (ე.წ. „წებოების“) მოხმარებას? 

ინჰალანტებში შედის ყველა აქროლადი გამხსნელი, რომელთა შესუნთქვა 

შესაძლებელია იმის მიუხედავად, რომ თავად ნივთიერებებს, შეიძლება, სრულიად 

სხვადასხვა ფარმაკოლოგიური მოქმედება ჰქონდეს.  

ყველაზე ხშირად მოხმარებულ აქროლად ნივთიერებებს შორისაა ბენზინი, 

გამხსნელები, წებოები, აეროზოლები, ბენზოლის შემცველი ლაკები და ტოლუოლის 

შემცველი წებოები ან საღებავის გამზავებლები. ზოგან ამილის ნიტრიტსა და მალხენ 

გაზსაც მოიხმარენ. ყველაზე უფრო გავრცელებული ხერხია მისი კონტეინერიდან 

შესუნთქვა, თუმცა ზოგი შეიძლება ცელოფანის პარკიდანაც შეისუნთქავდეს. 

მოკლევადიანი ეფექტებია გულისრევა, ღებინება, თავის ტკივილი და ფაღარათი. 

მაღალი დოზები შეიძლება იწვევდეს ლუღლუღს, დეზორიენტაციას, არეულ აზრებს, 

ბოდვას, სისუსტეს, კანკალსს, თავის ტკივილს და მხედველობით ჰალუცინაციებს. 

გადამეტებით მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს გულის უკმარისობით სიკვდილი ან 

კომა. 

საზოგადოდ ინჰალანტებს, მეტწილად, ახალგაზრდები მოიხმარენ 

ექსპერიმენტირების მიზნით და იმ მიზეზით, რომ ისინი იოლად ხელმისაწვდომია. 

ამგვარი მოხმარება შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში არც გრძელდებოდეს. თუმცა, 

არსებობს ისეთ ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც ინჰალანტებს მოზრდილ ასაკშიც 

მოიხმარენ. ინჰალანტებს, როგორც წესი, არ გააჩნიათ დამოკიდებულების გაჩენის 

მაღალი ტენდენცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვა ნივთიერებებთან შედარებით, 

ნაკლებია ალბათობა, მომხმარებელს ინჰალანტზე დამოკიდებულება გაუჩნდეს. 

თუმცა, ინჰალანტების მოხმარება დაკავშირებულია მრავალ მწვავე და ქრონიკულ 

მძიმე შედეგთან. 

ინჰალანტების მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები 

 გრიპის მსგავსი სიმპტომები, სინუსიტი და ცხვირიდან სისხლის დენა 

 გულისრევა და ღებინება, საჭმლის მოუნელებლობა, კუჭის წყლულები და 

ფაღარათი 

 თავბრუსხვევა და ჰალუცინაციები, გულისრევა, ძილიანობა, დეზორიენტაცია 

და მხედველობის დაბინდვა 

 თავის ტკივილები, უბედური შემთხვევები და სხეულის დაზიანება, 

არაპროგნოზირებადი და საშიში ქცევა 
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 გაძნელებული კოორდინაცია, შენელებული რეაქციები და ჟანგბადით 

სხეულის ცუდად მომარაგება 

 მეხსიერების დაკარგვა, აბნევა, დეპრესია, აგრესია და უკიდურესი 

დაღლილობა 

 ბოდვა, გულყრა, კომა და ორგანოების დაზიანება (გული, ფილტვები, ღვიძლი, 

თირკმელები) 

 სიკვდილი გულის უკმარისობის მიზეზით 

რა რისკი უკავშირდება სედატივების და „ძილის აბების“ არასამედიცინო 

დანიშნულებისამებრ მოხმარებას? 

სედატივები და ძილის აბები შეიძლება იყოს ექიმის მიერ დანიშნული 

მედიკამენტები, მაგრამ, ამის მიუხედავად, შეიძლება მომხმარებელს პრობლემები 

შეუქმნას, მით უფრო მაშინ, თუ მათ დანიშნულზე უფრო ხშირად ან უფრო მაღალი 

დოზით მოიხმარენ.  

როგორც წესი, ბენზოდიაზეპინები, პაციენტებს ენიშნებათ ძილის გაძნელების, 

შფოთვითი ან გუნებ-განწყობის აშლილობების, ტრავმის, ქირურგიული 

პროცედურების, კონკრეტული ნივთიერების აღკვეთის, გულყრების და კუნთების 

ტკივილების შემთხვევაში.  

სედატივებსა და ძილის აბებში შედის დიაზეპამი, ტემაზეპამი, ალპრაზოლამი, 

კლონაზეპამი, ფლუნიტრაზეპამი, ზოლპიდემი, მიდაზოლამი და ფენობარბიტალი.  

ეს არ არის ამომწურავი ჩამონათვალი და შეიცავს მხოლოდ ფარმაკოლოგიურ 

სახელებს.  

სედატივების ან საძილე აბების მიმართ დამოკიდებულების გაჩენა, მოსალოდნელია, 

მოხმარების მოკლე პერიოდის შემდეგაც და ამ წამლების აღკვეთას, შეიძლება 

უკიდურესად არასასიამოვნო პროცესი მოჰყვეს.  

აღკვეთის სიმპტომები (შეწყვეტის შემდეგ განვითარებული სიმპტომები) მოიცავს 

მძიმე შფოთვასა და პანიკას, უძილობას, დეპრესიას, თავის ტკივილს, ოფლიანობას და 

ცხელებას, გულისრევასა და ღებინებას, კრუნჩხვებს. 

ბენზოდიაზეპინების ზედოზირებით სიკვდილი ნაკლებად სავარაუდოა, თუ ის ცალკე 

მიიღება. მაგრამ სხვა ნივთიერებებთან კომბინირებისას, როგორიცაა მაგალითად, 

ალკოჰოლი, პარაცეტამოლი, ანტიდეპრესანტები ან ოპიოიდები, ზედოზირებისა და 

სიკვდილის რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება. 
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სედატივების და ძილის აბების მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები 

 ძილიანობა, თავბრუსხვევა და აბნევა 

 კონცენტრაციის და დახსომების პრობლემები 

 გულისრევა, თავის ტკივილი და ბარბაცით სიარული  

 ძილის პრობლემები 

 შფოთვა და დეპრესია 

 ტოლერანტობა და დამოკიდებულება ხანმოკლე მოხმარების შემდეგ მძიმე 

აღკვეთის სიმპტომები 

 ზედოზირება და სიკვდილი, თუ მოხმარებული იქნა ალკოჰოლთან, 

ოპიოიდებთან ან სხვა დეპრესანტ წამლებთან ერთად 

რა რისკი უკავშირდება ჰალუცინოგენების მოხმარებას? 

ჰალუცინოგენებია: ლიზერგინის მჟავას დიეთილამიდი (LSD), პსილოციბინი და 

პსილოცინი (ფსიქოაქტიური სოკოები), კეტამინი, ფენციკლიდინი (PCP) და მესკალინი. 

ნარკოტიკების ეს ჯგუფი მომხმარებელს უცვლის რეალობის აღქმას ხუთი 

გრძნობიდან (მხედველობა, სმენა, ყნოსვა, გემო, შეხება) რომელიმეს ან რამდენიმეს 

დამახინჯებით, რაც ჰალუცინაციებს იწვევს. მათ, ასევე, შეიძლება გამოიწვიონ 

შემეცნების პროცესების, დროის შეგრძნების, განწყობის და თვითცნობიერების 

დამახინჯება.  

არსებობს ბუნებრივი ჰალუცინოგენები, როგორიცაა ფსიქოაქტიური სოკოები და 

მესკალინი, და სინთეზური ჰალუცინოგენები, როგორიცაა LSD, კეტამინი და PCP. 

კეტამინი ტკივილგამაყუჩებელია, მაგრამ მრავალ ქვეყანაში ამოღებულია სამედიცინო 

პრაქტიკიდან, პაციენტებისთვის კოშმარული სიზმრების მოგვრის გამო. 

ჰალუცინოგენების ეფექტები არაპროგნოზირებადია და შეიძლება განსხვავდებოდეს 

სხვადასხვა მომხმარებლისთვის ან სხვადასხვა შემთხვევებში. 

გრძელვადიან პერსპექტივაში, ჰალუცინოგენების მოხმარებამ შესაძლებელია 

დაამძიმოს ისეთი ფსიქიკური დაავადების სიმპტომები, როგორიცაა შიზოფრენია. 

შეიძლება მომხმარებელში გამოიწვიოს „ფლეშბექები“ – წარსულში მიღებული 

ჰალუცინოგენების ეფექტების სპონტანური გამეორება. 

ჰალუცინოგენებს, როგორც წესი, არ აქვთ დამოკიდებულების გაჩენის მაღალი 

მაჩვენებელი, რაც ნიშნავს, რომ მომხმარებელი, სავარაუდოდ, არ გახდება მათზე 
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დამოკიდებული. მათ, როგორც წესი, მოიხმარენ ექსპერიმენტულად და 

არარეგულარულად. 

ჰალუცინოგენების მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები 

 მხედველობითი, სმენითი, შეხების და ყნოსვითი ცვლილებები და 

არაპროგნოზირებადი ქცევა 

 ძილის გაძნელება 

 გულისრევა და ღებინება 

 აჩქარებული გულისცემა და გაზრდილი წნევა 

 გუნებ-განწყობის ცვლილებები 

 შფოთვა, პანიკა და პარანოია 

 „ფლეშბექები” 

 ისეთი ფსიქიკური დაავადებების სიმპტომების დამძიმება, როგორიცაა 

შიზოფრენია 

რა რისკი შეიძლება უკავშირდებოდეს ოპიოიდების (მაგალითად, ჰეროინის) 

მოხმარებას? 

ოპიოიდები, ცენტრალური ნერვული სისტემის დეპრესანტებია. არსებობს ე.წ. „ქუჩის“ 

(არა ექიმის მიერ დანიშნული) ოპიოიდები, როგორიცაა ჰეროინი და ოპიუმი, თუმცა 

ოპიოიდები, შეიძლება, ექიმის მიერ დანიშნული წამლებიც იყოს, ძირითადად, 

ტკივილთან გასამკლავებლად. 

„ქუჩის“ ანუ არა ექიმის მიერ გამოწერილი ოპიოიდების მოხმარებამ, მომხმარებელს 

შეიძლება ბევრი პრობლემა შეუქმნას. რამდენადაც ეს ნარკოტიკები მეტწილად 

ინექციის ან მოწევის გზით მოიხმარება, მომხმარებლისთვის ეს პრობლემათა კიდევ 

დამატებით შრეს ქმნის. 

გამოწერილმა ოპიოიდებმაც, შეიძლება, მომხმარებელი პრობლემების წინაშე 

დააყენოს, მით უფრო, თუ დანიშნულზე უფრო ხშირად ან უფრო მაღალი დოზებით 

მოიხმარება. ექიმის მიერ ინიშნება შემდეგი ოპიოიდები: მორფინი, კოდეინი, 

მეთადონი, ბუპრენორფინი, პეთიდინი (მეპერიდინი), დექსტროპროპოქსიფენი და 

ოქსიკოდონი. ეს არ არის ამომწურავი სია და მხოლოდ ფარმაკოლოგიურ 

დასახელებებს შეიცავს.  
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ოპიოიდები შეიძლება მიღებული იყოს ინექციურად (კუნთში ან ვენაში, როგორც ეს 

ხშირად ხდება ჰეროინის შემთხვევაში), მოწევით (როგორც ეს ხშირად ხდება ჰერიონის 

ან ოპიუმის შემთხვევაში), გადაყლაპვით, ენის ქვეშ ამოდებით ან ანალური სანთლების 

სახით (ფარმაცევტული ოპიოიდები). ჰეროინის ინექცია იწვევს ნარკოტიკის 

დაუყოვნებელ შეთვისებას და ეფექტის სწრაფად დადგომას, რაც შეიძლება გახდეს 

ზედოზირების (სასიკვდილო ან არასასიკვდილო) მიზეზი, განსაკუთრებით, თუ 

მოიხმარება სხვა ნივთიერებებთან ერთად, როგორიცაა ალკოჰოლი ან 

ბენზოდიაზეპინები.  

ოპიოიდების მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები 

 ქავილი, გულისრევა და ღებინება 

 ძილიანობა, ყაბზობა, კბილის კარიესი და არარეგულარული მენსტრუალური 

ციკლი 

 კონცენტრაციის და დახსომების გაძნელება 

 დეპრესია, დაქვეითებული ლიბიდო და იმპოტენცია 

 ფინანსური სიძნელეები და კრიმინალური დარღვევები 

 ურთიერთობის სტრესი 

 პრობლემები სამსახურში და ოჯახურ ცხოვრებაში 

 ტოლერანტობა, დამოკიდებულება და აღკვეთის სიმპტომები 

რა რისკი შეიძლება უკავშირდებოდეს სხვა ნარკოტიკების (მაგალითად,GHB, 

კავას და ე.წ. „დიზაინერული“ ნარკოტიკი) მოხმარებას? 

„სხვად“ მოიხსენიება ის ნარკოტიკები, რომლებიც ცალსახად არ მიეკუთვნება 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების რომელიმე კატეგორიას, ფარმაკოლოგიური თუ სხვა 

მონაცემებით. მათ შორის, შეიძლება, დასახელდეს გამა ჰიდროქსიბუტირატი (GHB) და 

ნებისმიერი „დიზაინერული“ ნარკოტიკი. ამავე კატეგორიაში, შეიძლება, მოთავსდეს, 

ასევე, კავა, ლემა, კატი, ჯავზი და კოფეინი. 

შეიძლება, სხვა ქვეყნებში არსებობდეს სხვა ნივთიერებებიც, რომლებიც არ ჯდება 

ნივთიერებათა მოცემულ დაჯგუფებებში და აქ - „სხვა ნარკოტიკების“ კატეგორიაში 

უნდა შევიდეს. 

GHB „ფანტაზია“, თავდაპირველად, სინთეზირდა როგორც ტკივილგამაყუჩებელი. 

მოგვიანებით ის პოპულარული გახდა, როგორც ალკოჰოლის მსგავსი თვისებების 
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მქონე გასართობი ნარკოტიკი, აგრეთვე, როგორც საკვები დანამატი 

ბოდიბილდერებისთვის, მაგრამ შემდგომ GHB-ის ტკივილგამაყუჩებლად გამოყენება, 

ბევრ ქვეყანაში აიკრძალა, მისი ავადმოხმარების პოტენციალის გამო. ასევე, გაჩნდა 

შეტყობინებებიც მისი მოხმარების შემდეგ, გულყრისმაგვარი მოვლენების შესახებ. 

GHB-ის მოხმარებისას, სხვა ნარკოტიკებთან შედარებით, მეტია ზედოზირების რისკი, 

რადგან დოზა, რომელიც საჭიროა სასურველი ეიფორიული ეფექტის მისაღებად, 

ძალიან უახლოვდება იმ რაოდენობას, რომელიც ზედოზირების ეფექტს იწვევს. მისი 

სწრაფი მოქმედების და სედატიურ-ამნესტიური (საძილე და მოვლენების დავიწყების 

ეფექტი) თვისებების გამო GHB თითქოსდა გამოიყენება „პაემანზე გაუპატიურების“ 

(„date rape”) შემთხვევებში, როცა მსხვერპლს, რომელმაც ამის შესახებ არ იცის, 

სასმელში GHB-ს ურევენ. 

GHB-ის ქრონიკულმა მოხმარებამ, შეიძლება, გამოიწვიოს ტოლერანტობა (დოზის 

გაზრდა) და დამოკიდებულება, აგრეთვე, აღკვეთის სიმპტომები (მიღების 

შეწყვეტისას გამოვლენილი სიმპტომები), რომლებიც ალკოჰოლის და 

ბენზოდიაზეპინების აღკვეთის სიმპტომების მსგავსია და ახასიათებს შფოთვა, 

უძილობა, ტრემორი, ოფლიანობა, ნერვიულობა, აბნევა და ფსიქოზი. 

კავა არის ნაერთი, რომელიც მიიღება Piper methysticum-ის ბუჩქის ფესვებიდან. ეს 

მცენარე წყნარი ოკეანის ბევრ კუნძულზე მოჰყავთ. წყნარი ოკეანის კუნძულების 

მოსახლეობა, კავას საუკუნეების განმავლობაში მოიხმარდა საცერემონიო, 

რელიგიური, სამედიცინო და სოციალური მიზნებით. კავა მიიღება სასმელის სახით. 

ფესვებს სრესენ (ტრადიციულად, ღეჭავენ), წყალში ალბობენ და შემდეგ წურავენ, რის 

შედეგადაც ძალიან უსიამოვნო გემოს მქონე მომწვანო რუხი სითხე მიიღება. კავას 

მოხმარების ხანგრძლივი ეფექტებია კუჭ-ნაწლავის ზომიერი გაღიზიანება, 

მხედველობის დაბინდვა და მშრალი ქერცლოვანი გამონაყარი ხელის მტევნებზე, 

ფეხისგულებზე, წვივებზე, ზურგსა და მკლავებზე. მაღალი დოზის დროს 

დამახასიათებელია სედაცია და კოორდინაციის მოშლა. 

კატი მცენარე Catha edulis-ის ფოთლები და ნორჩი ყლორტებია. ამ მცენარის სამშობლოა 

ტროპიკული აღმოსავლეთ აფრიკა და არაბეთის ნახევარკუნძული. ის შეიცავს 

ამფეტამინის მსგავს სტიმულატორს, რომელიც იწვევს ეიფორიას და აქვეითებს მადას. 

მისმა ხანგრძლივმა მოხმარებამ, შეიძლება, გამოიწვიოს კუჭ-ნაწლავის და გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებები და კბილების კარიესი. 
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როგორ შევცვალო ნივთიერების მოხმარების ტიპი? 

თუ თქვენ გადაწყვეტილი გაქვთ მოხმარების შემცირება, შეიძლება, საჭირო იყოს 

დაფიქრდეთ მისი მიღების გზებზე, რომლითაც ნივთიერებას მოიხმართ, და ნაკლებად 

საზიანო ალტერნატივები შეარჩიოთ. 

მაგალითად, შეიძლება, ღირდეს, დაფიქრდეთ ინექციურად მოხმარების შეწყვეტაზე ან 

ინექციის ჩანაცვლებაზე, ნივთიერების მოხმარების ნაკლებად სარისკო საშუალებით. 

თუ ნარკოტიკს ინექციურად იღებთ, თქვენ ამით ზრდით, როგორც ნარკოტიკით 

გამოწვეული ზიანის, ასევე, ინექციით გამოწვეული ზიანის რისკს. ასევე, უმჯობესია, 

არ მიმართოთ ინექციურ მოხმარებას სისხლით გადამდები ინფექციებით (ჰეპატიტი B 

და C, აივ/შიდსი) და სხვა  ინფექციებით ინფიცირების რისკის გამო. თუ მაინც ინექციას 

გამოიყენებთ, კარგი იქნება დაფიქრდეთ ზოგი რამის შეცვლაზე, რაც ინექციის რისკებს 

შეამცირებდა. მაგალითად, სუფთა საინექციო აღჭურვილობის გამოყენებაზე (მაგ., 

ნემსები და შპრიცები, კოვზები, ფილტრები და სხვა). 

ნარკოტიკების მოხმარება ყოველთვის სარისკოა, თუმცა, არსებობს რისკების 

შემცირების გზები, თუ თქვენ მოხმარების გაგრძელებას გადაწყვეტთ. 

ამფეტამინების ან კოკაინის ინექციით შეყვანა ზრდის ფსიქოზების და 

დამოკიდებულების ჩამოყალიბების რისკს.  

ჰეროინის და სხვა დეპრესანტების ინექციით შეყვანა ზრდის დამოკიდებულების 

ჩამოყალიბების და ზედოზირების რისკს. 

როგორ შევაფასოთ ნივთიერებათა მოხმარების ქცევის შეცვლის პროგრესი? 

იმისათვის, რომ შეძლოთ მიზნად დასახული ცვლილების მიღწევა, შეგიძლიათ, 

პროცესს თვალი მიადევნოთ ნივთიერების მოხმარების ყოველკვირეული დღიურების 

წარმოებით. 

მისდიეთ შემდეგ ინსტრუქციებს: 

 აწარმოეთ ჩანაწერები ყოველდღიურად. 

 აღნიშნეთ, რამდენჯერაც მოიხმართ ნივთიერებას ან როცა მოხმარების ხასიათზე 

ხართ. 

 აწარმოეთ დღიური 3 თვის განმავლობაში. ეს დაგეხმარებათ, შეამჩნიოთ 

ცვლილებები. მერე შეგეძლებათ „შერჩევითი შემოწმება“ ჩაიტაროთ ხოლმე და 
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ამისთვის აწარმოოთ  ერთ-ორკვირიანი დღიური ყოველ რამდენიმე თვეში 

ერთხელ. 

 შეაჯამეთ, ნივთიერების მოხმარებაზე დახარჯული ფული. 

 თუ სურვილი გექნებათ, დღიური თქვენს მხარდამჭერთან ერთად განიხილეთ. 

 მონიშნეთ „მაღალი რისკის მომენტები“ – როცა იმაზე მეტი მოიხმარეთ, ვიდრე 

აპირებდით, ან მოხმარების ძლიერი სურვილი გქონდათ. 

 წაიკითხეთ, რაც დაწერეთ, და კვირაში რამდენჯერმე დაფიქრდით ამაზე. 

დღიური ზუსტად გიჩვენებთ, თუ რა ხდება და როდის და სად ჩნდება ცვლილება. 

დღიური, ასევე, გიადვილებთ, გამოარჩიოთ თქვენთვის „მაღალი რისკის“ შემცველი 

სიტუაციები – ის მომენტები, როცა მოიხმართ ნივთიერებას, ან გადაჭარბებით 

მოიხმართ, ან ძალიან გინდებათ მოხმარება. 

სიტუაციები, რომლებსაც მოხმარების ხასიათზე მოჰყავხართ, შეიძლება ჩნდებოდეს 

მაშინ, როცა ხართ კონკრეტულ ადამიანებთან ან რაღაც კონკრეტულ ადგილას. ან 

ჩნდებოდეს იმის მიხედვით, თუ როგორ გრძნობთ თავს: გაბრაზებული ან 

აღელვებული ხართ, თუ მხიარული და მშვიდი. 

თუ შევძელით ნივთიერების მოხმარების შემცირება ან შეწყვეტა, როგორ 

ავირიდოთ რეციდივი? 

რეციდივი ნიშნავს ნივთიერების მოხმარების განახლებას მას მერე, რაც გარკვეულ ხანს 

აღარ მოიხმარდით ნივთიერებას. მნიშვნელოვანია, განსაზღვროთ სიტუაცია, 

რომელიც შეიძლება თქვენთვის რეციდივის ბიძგის მიმცემი იყოს. ეს დაგეხმარებათ, 

თავი აარიდოთ ასეთ სიტუაციებში მოხვედრას. 

რეციდივის გავრცელებული მაპროვოცირებელი ფაქტორები: 

 როდესაც ჩნდება ემოციები, როგორიცაა იმედგაცრუება, ბრაზი, შიში, შფოთვა, 

დაძაბულობა, სევდა, სიმარტოვე, წუხილი, მოწყენილობა, ეჭვიანობა, 

ნერვიულობა, დარდი ან გლოვა. 

 როდესაც ებრძვით ნივთიერების მოხმარების ფიზიკურ სიმპტომებს, როგორიცაა 

ლტოლვა ან აღკვეთის მდგომარეობა. 

 თუ ცდილობთ, გამოსცადოთ თქვენი ნებისყოფის ძალა ან საკუთარი თავის 

კონტროლის უნარი. 

 როდესაც უმკლავდებით უთანხმოებით და დავით გამოწვეულ პრობლემებს. 

 როდესაც ვინმე ნარკოტიკების მოხმარებას გაძალებთ. 
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ლტოლვის გაჩენის მაპროვოცირებელ ფაქტორებთან გასამკლავებლად შეგიძლიათ, 

შემდეგი მეთოდები გამოიყენოთ: 

გადადება 

გადადეთ ნარკოტიკის მოხმარება 30 წუთით. ლტოლვა სავარაუდოდ შემცირდება ან 

გაგივლით, ასევე, შეიძლება გაგიქრეთ მოხმარების სურვილიც. 

ყურადღების გადატანა 

ლტოლვის გაჩენისას ნუ დაჯდებით ერთ ადგილას და ნუ მიეცემით ნარკოტიკებზე 

ფიქრს. რამე საქმე გაიჩინეთ! ყურადღება გადაიტანეთ სხვა საქმეზე. ეს შეიძლება იყოს 

საოჯახო, რუტინული საქმე ან ჰობი. 

გადაწყვეტილების მიღება 

ჩამოწერეთ დადებითი და უარყოფითი ფაქტორები, რომლებიც თქვენს მიერ 

ნივთიერების მოხმარებას უკავშირდება, რათა თავს შეახსენოთ, რის გამო დაისახეთ 

მიზნად აბსტინენციის (თავშეკავება) მიღწევა. 

პოზიტიური შინაგანი დიალოგი 

ხმამაღლა უთხარით საკუთარ თავს, რომ ლტოლვა – ეს დამანგრეველი გრძნობაა, 

რომელიც რაღაც დროის მერე აუცილებლად გაგივლით. 

ჩამოუთვალეთ საკუთარ თავს ის შედეგები და პრობლემები, რომელთა წინაშეც 

დადგებით, ნივთიერების მოხმარებას თუ განაახლებთ. 

რელაქსაცია და წარმოსახვა 

რელაქსაციის სავარჯიშოები, პოზიტიური და დამამშვიდებელი სურათების 

წარმოსახვით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნარკოტიკების მოხმარების 

მოთხოვნილებიდან ყურადღების გადასატანად. 

როგორ ვმართოთ მაღალი რისკის სიტუაციები 

ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ, როგორ უნდა განსაზღვროთ მაღალი რისკის სიტუაციები – 

დრო, ადგილი, შემთხვევები, ადამიანები, ფიქრები და ემოციები, რამაც შეიძლება 

ნივთიერების მოხმარებისკენ გიბიძგოთ ან მოთხოვნილება გაგიჩინოთ. 

პირველი ნაბიჯია იმის განსაზღვრა, თუ როდის იქმნება თქვენთვის მაღალი რისკის 

სიტუაცია.  

მეორე ნაბიჯია, ისწავლოთ, როგორ მართოთ ასეთი სიტუაციები. იმის ნაცვლად, რომ 

ეცადოთ, სანამ ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდებოდეთ, წინასწარ შეიმუშავეთ რამდენიმე 

ხერხი ამ სიტუაციებთან გასამკლავებლად. 
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თქვენ შეგიძლიათ, მტკიცედ გადაწყვიტოთ, აღარ მოიხმაროთ ან შეამციროთ 

მოხმარება. შეგიძლიათ, ალტერნატიულად, ნივთიერების მოხმარებიდან ყურადღება 

სხვა რამის კეთებაზე გადაიტანოთ. შეგიძლიათ, შეადგინოთ სია, რას მოიგებდით, თუ 

არ მოიხმარდით, და პირიქით, რას დაკარგავდით, თუ მოხმარებას განაგრძობდით. ეს 

ყველაფერი შეიძლება დაგეხმაროთ, გადაწყვიტოთ, როგორ მოიქცეთ. 

პრობლემის გადაჭრის მიდგომა გახლავთ ის მეთოდი, რომელიც ბევრ ადამიანს 

კარგად ეხმარება მაღალი რისკის სიტუაციებისთვის მომზადებაში. ეს მეთოდი სხვა 

სახის პრობლემების გადასაჭრელადაც კარგად გამოგადგებათ. 

1. განსაზღვრეთ პრობლემა. 

2. იმსჯელეთ და ჩამოწერეთ იდეები, რა გზით შეიძლება პრობლემის მოგვარება – ნუ 

იქნებით ძალიან კრიტიკული. ისეთი იდეებიც ჩამოწერეთ, რაც გიჟური ან 

არაპრაქტიკული მოგეჩვენებათ. 

3. დაფიქრდით, სავარაუდოდ რა მოხდება თითოეული ამ იდეის განხორციელებით, 

მერე კი აირჩიეთ ისინი, რომლებიც, თქვენი აზრით, ყველაზე ეფექტიანი იქნება. 

4. სცადეთ არჩეულთაგან რომელიმეს განხორციელება. თუ პირველი არჩევანი არ 

გაამართლებს, სცადეთ მომდევნო. განაგრძეთ მცდელობა, სანამ არ მიაგნებთ იმას, 

რომელიც იმუშავებს. თუ ნაცადთაგან არაფერმა გაამართლა, გაიმეორეთ მე-3 და 

მე-4 პუნქტები, სანამ არ იპოვით მეთოდს, რომელიც გაჭრის. 

როგორ ვთქვათ „არა“ ნივთიერების მოხმარების სარისკო სიტუაციაში? 

თუ გსურთ, აკონტროლოთ თქვენ მიერ ნივთიერების მოხმარება, ერთ-ერთი კარგი 

ხერხია თქვათ „არა“, როცა ვინმე ნივთიერებას შემოგთავაზებთ. 

თუ თქვენ ადრე ყოველთვის „ჰოს“ ამბობდით, პირველი „არას“ თქმა გაგიჭირდებათ, 

მაგრამ, ერთხელ თუ იტყვით, მერე და მერე უარის თქმა უფრო გაიოლდება. საკუთარი 

თავითაც უფრო კმაყოფილი დარჩებით. 

უბრალო „არა, გმადლობ. ამ საღამოს არ მინდა“ შეიძლება შედეგიანი უარი აღმოჩნდეს. 

ან შეგიძლიათ თქვათ: 

 „არა, გმადლობ, მე თავს ვანებებ“. 

 „არა, გმადლობ, მაგისგან დროებით ვისვენებ“. 

 „უკაცრავად, მე ექიმმა ამიკრძალა, მაგრამ შენ მოწიე (დალიე, მიიღე), თუ გინდა“. 

შეიძლება, აღმოჩნდეს, რომ ადამიანები თქვენს უარს უპრობლემოდ იღებენ. თუ ეს 

მათთვის საწყენია და უხერხულობას გრძნობთ იმის გამო, რომ მათ თხოვნას უარით 

პასუხობთ, მაშინ შეიძლება საჭირო გახდეს იმ სიტუაციიდან წამოსვლა და გააზრება, 

რომ ეს მაღალი რისკის სიტუაციაა და ამდენად, საჭიროა მისი თავიდან არიდება. 
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დაგეგმეთ და ივარჯიშეთ უარის თქმაში, რათა მაღალი რისკის სიტუაციებთან 

გამკლავება შეგეძლოთ. 

რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ არ გადავუხვიო ნივთიერების სარისკო 

მოხმარებისთვის თავის დანებების გზას? 

დროდადრო თავიდან გადახედეთ მიზეზებს, თუ რატომ გინდათ ნივთიერების 

მოხმარების შეწყვეტა ან შემცირება.  

 რეგულარულად აწარმოეთ ნივთიერების მოხმარების დღიური. შეამოწმეთ, 

რამდენს მოიხმართ ამ ეტაპზე ადრინდელთან შედარებით. 

 წაიკითხეთ და გადაიკითხეთ ხოლმე სამიზნე ნიშნულები, განსაკუთრებით, 

ნივთიერების მოხმარების დღეებში. 

 ყურადღების გადატანა: დაკავდით რამე საქმიანობით, მაგალითად, ფიზიკური 

ვარჯიშით, სახლის საქმეებით, ფილმების ყურებით, რაიმე თამაშით, იოგას ან ტაი-

ჩის ვარჯიშებით, სასწავლო კურსებით, ბაღის მოვლით, და ა.შ. 

 ძველი ქცევის ყოველ ჯერზე დაძლევით, თითო ნაბიჯით მიუახლოვდებით მის 

საბოლოოდ დამარცხებას. თუ გრძნობთ, რომ ნივთიერების მიღება გინდათ, 

სასწრაფოდ რამე საქმიანობას მოკიდეთ ხელი. ეს გრძნობა გაგივლით. 

 მიზნად დაისახეთ, თქვენს მხარდამჭერს კვირაში ერთხელ მაინც დაელაპარაკოთ. 

მოუყევით, როგორ მიგდით საქმე. ესაუბრეთ კარგზეც და ცუდზეც. 

 ნუ ჩაიქნევთ ხელს მხოლოდ იმიტომ, რომ ცუდი დღე გამოგივიდათ. საკუთარ 

თავს კეთილად მოექეცით. იფიქრეთ: „ამის მერე სხვანაირად მოვიქცევი“. 

გაიხსენეთ პრობლემების გადაჭრის მიდგომა. 

 შეაქეთ საკუთარი თავი და დააჯილდოვეთ რამე ისეთით, რაც გსიამოვნებთ. ეს 

შეიძლება იყოს რაიმეს ყიდვა, საყვარელ ადგილას გასეირნება, აბაზანის მიღება, 

მუსიკის მოსმენა, მეგობრებთან წასვლა, გემრიელი სადილი. უმჯობესია, თავი 

ხშირად დაიჯილდოოთ, ვიდრე დაზოგოთ ფული შემდგომში ერთი დიდი 

ჯილდოს მისაღებად. 

 კეთილად მოეპყარით თავს მაშინაც კი, თუ მიგაჩნიათ, რომ საქმე არცთუ კარგად 

გამოგდით. შეახსენეთ საკუთარ თავს, რომ ცვლილებები ერთ დღეში არ ხდება, და 

მოთმინებით აღიჭურვეთ - სწორი მიმართულებით გადადგმული სულ პატარა 

ნაბიჯიც კი მიზანთან გაახლოებთ. 
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რა შეიძლება გავაკეთო ნივთიერების მოხმარების მაგივრად? 

ბევრი ადამიანისთვის ნივთიერების მოხმარება მათი ცხოვრების ნაწილადაა ქცეული. 

ეს არის ქცევა, რომლის გარეშეც ისინი თავს გზააბნეულად გრძნობენ. მაგრამ, როგორც 

ეს ქცევა შეიძინეთ ოდესღაც, ზუსტად ასევე, შეგიძლიათ შეიძინოთ ახალიც, ნაბიჯ-

ნაბიჯ. 

რამდენჯერაც თავს შეიკავებთ და არ აჰყვებით ნივთიერების მოხმარების ძველ ქცევას, 

თქვენ გზას გაიკვალავთ უკეთესი და უფრო უსაფრთხო ქცევის შეძენისკენ. 

თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, აღარ მოიხმაროთ ნივთიერება. თუ ასე მოიქცევით, 

გაიადვილეთ არჩევანი: მოძებნეთ თქვენთვის სასიამოვნო ალტერნატივები და არა-

მომხმარებელი ახლობლების წრე. 

ნივთიერების მომხმარებელი ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მოხმარება ყველაზე მეტად 

მაშინ უნდებათ, როცა ცდილობენ, საკუთარ თავსა და ცხოვრებაზე უსიხარულო 

ფიქრებს გაექცნენ. 

საჭიროა, იპოვოთ გრძნობებთან გამკლავების ახალი ხერხები, ნივთიერების 

დახმარების გარეშე.  

გაიხსენით – გაუმხილეთ თქვენი გრძნობები პარტნიორს, მეგობარს, მხარდამჭერს ან 

კონსულტანტს. მოიფიქრეთ, რა საქმიანობა გესიამოვნებათ. 

იყავით იმ ადამიანების გარემოცვაში, რომლებიც აღგაფრთოვანებენ. 

ჩაეწერეთ კურსებზე, იკითხეთ წიგნები, უცქირეთ ფილმებს და უსმინეთ მუსიკას – ეს 

დაგეხმარებათ, უფრო ბედნიერი, ჯანსაღი ცხოვრების სტილი ჩამოიყალიბოთ. 

როგორ მოვიქცე, როდესაც საქმე ცუდად მიდის და ისევ განვაახლე 

ნივთიერების მოხმარება? 

თუ თქვენი სამიზნეებისკენ მიმავალი გზიდან გადაუხვევთ, ამით ქვეყანა არ დაიქცევა. 

მთავარია, ერთ გადაცდენას არ მოჰყვეს ნივთიერების კვლავ მოხმარება.  

დაუბრუნდით წინასწარ დადგენილ სამიზნეებს. დააკვირდით იმას, რაც მოხდა. იქნებ 

ეს მაღალი რისკის სიტუაცია იყო, რომელიც შესატანია თქვენს სიაში? თუ ასეა, იქნებ 

საჭიროა, გამკლავების ახალ ხერხებზე დაფიქრდეთ? 

ისევ დახედეთ ნივთიერების მოხმარებისთვის თავის დანებების ან შემცირების 

შედეგად მოსალოდნელი სარგებლი/რისკის ბალანსს. არის ეს თქვენთვის საუკეთესო 
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მიზანი? იმსჯელეთ ამაზე თქვენს მხარდამჭერთან ან ჯანმრთელობის დაცვის 

სპეციალისტთან ერთად. რაც მთავარია, იყავით გულწრფელი საკუთარ თავთან. 
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