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სამედიცინოპერსონალსმნიშვნელოვანიროლიაქვსქალთა

მიმართ/ოჯახშიძალადობისპრევენციისსაქმეში.

საქართველოს კანონში ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და

ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა

დაცვისა და დახმარების შესახებ აღნიშნულია, რომ სხვა

სტრუქტურებთანერთად,

„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადო

ბისფაქტისპირველადიიდენტიფიკაციისდამასზერე

აგირების მიზნით შესაბამისი ორგანოებისადმი მიმარ

თვის ვალდებულება აკისრიათ სამედიცინოდაწესებუ

ლებებს“(მუხლი91.ქალთამიმართძალადობისან/და

ოჯახშიძალადობისშემთხვევისგამოვლენა).

ფონდმა„სოხუმმა“,რომელიც20წელზემეტია,მუშაობსქალ

თაუფლებებისდაცვისკუთხით,დაიწყოაქტიურითანამშრომ

ლობასამედიცინოდაწესებულებებთან.

პროექტი„სამედიცინოპერსონალისგაძლიერებაოჯახშიძა

ლადობის მსხვერპლის დაცვისათვის“ ქუთაისში ხორციელ

დებადამისფარგლებშიტარდებატრენინგებისამედიცინო

პერსონალისთვის,მრგვალიმაგიდარეფერალურიმექანიზ

მებისსუბიექტებთან.

ესპუბლიკაციაპროექტისფარგლებშიგამოდისდამასშიბევ

რიაქტუალურიინფორმაციაა,რაცდაეხმარებასამედიცინო

სფეროსმუშაკებს,მოახდინონსათანადორეაგირებაქალთა

მიმართ/ოჯახშიძალადობისშემთხვევებისდროს.

პუბლიკაცია მომზადდა და გამოიცა დიდი ბრიტანეთის

საელჩოსმხარდაჭერით

ბრიტანეთისსაელჩოპასუხსარაგებს

პუბლიკაციისშინაარსზე.
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1996 წელს ჟე ნე ვა ში ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ასამ ბლე ამ მი ი
ღო რე ზო ლუ ცი ა, სა დაც ძა ლა დო ბა გა მო ცხად და ჯან დაც ვის 
№1 პრობ ლე მად მთელ მსოფ ლი ო ში.

ძა ლა დო ბა სე რი ო ზულ გავ ლე ნას ახ დენს ქა ლის ფი ზი კურ, 
ფსი ქი კურ, რეპ რო დუქ ტი ულ, სექ სუ ა ლურ ჯან მრთე ლო ბა ზე. 
ძა ლა დო ბის კვალ მა შე იძ ლე ბა მა შინ ვე მწვა ვედ იჩი ნოს თა ვი, 
თუმ ცა შე იძ ლე ბა ქრო ნი კუ ლი ხა სი ა თი მი ი ღოს. რაც უფ რო 
სე რი ო ზუ ლია ძა ლა დო ბის ხა რის ხი, მით უფ რო ძლი ე რია მი სი 
გავ ლე ნა ქა ლის ჯან მრთე ლო ბა ზე. მე ტიც: მან შე იძ ლე ბა ფა
ტა ლუ რი შე დე გიც კი გა მო ი ღოს.

სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, ყო ვე ლი მე სა მე ქა ლი ცხოვ რე ბა
ში ერ თხელ მა ინც ხდე ბა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი. 

 აშშშიქალებისთითქმის1/4(ანუ12მლნ

ზემეტი)განიცდისძალადობასთავისიყო

ფილი ან ახლანდელი პარტნიორის მხრი

დან.

 47%ქმრებისა,რომლებიცცემენცოლებს,

ამას აკეთებს წელიწადში სამჯერ ამ მეტ

ჯერ.

 ინგლისის სტატისტიკური მონაცემებისთა

ნახმად, მოკლული ქალების 3040% მოკ

ლულიიყოსაკუთარიპარტნიორისმიერ.

 ფინეთშიყოველ2კვირაში1ქალიიღუპე

ბაოჯახურიძალადობისშედეგად.

 ავსტრიაშიყოველწლიურად150300ათა

სიქალიხდებაძალადობისმსხვერპლი.

 რუსეთში ყოველწლიურად 4 მილიონი მა

მაკაცი პოლიციას ოფიციალურად აჰყავს

აღრიცხვაზეოჯახურიდებოშისგამო.
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ახალი კვლევის თანახმად, საქართველოში 7დან 1 ქალს 
გამოუცდია ოჯახში ძალადობა. ქალთა მიმართ ძალადობის 
ეროვნული კვლევა საქართველოში გაეროს ქალთა ორგა
ნიზაციისა და საქსტატის ერთობლივი ძალისხმევით, ევრო
კავშირის მხარდაჭერით ჩატარდა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 
1564 წლის 6 006 ქალი და 1 601 კაცი გამოიკითხა.

2009 წელთან შედარებით, იმ ქალების რაოდენობა, ვინც 
მიიჩნევდა, რომ ოჯახში ძალადობა და, საერთოდ, ქალთა 
მიმართ ძალადობა მათი პირადი საქმეა, 50 %ით შემცირდა 
და ეს დადებით ტენდენციაა.

საქართველოშიქალთამიმართ/ოჯახშიძალადო
ბაპრიორიტეტულპრობლემადაამიჩნეული.მის აღ კვე
თას და პრე ვენ ცი ულ ღო ნის ძი ე ბებს ხელს უწყობს და ამაგ
რებს სა ერ თა შო რი სო დო კუ მენ ტე ბი. 

მათ შო რის გან სა კუთ რე ბუ ლია კონ ვენ ცია ქა ლის დის კრი
მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის ლიკ ვი და ცი ის შე სა ხებ   CEDAW. 
კონ ვენ ცია სა ქარ თვე ლო ში ძა ლა შია 1999 წლი დან.

კონვენციის რატიფიცირებით, სახელმწი

ფოები „მზად არიან, განახორციელონ ქა

ლის დისკრიმინაციის ლიკვიდაციის შესა

ხებდეკლარაციით გამოცხადებული პრინ

ციპები და ამ მიზნით მიიღონ ასეთიდის

კრიმინაციისყველაფორმისადაგამოვლი

ნებისაღმოსაფხვრელადსაჭიროზომები.“

მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო დო კუ მენ ტია ევ რო პის 
საბ ჭოს ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თის შე სა ხებ კონ ვენ ცია („სტამ
ბო ლის კონ ვენ ცი ა“). 
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კონ ვენ ცია საქართველოში ძა ლა ში 2017 წლის პირ ვე ლი 
სექ ტემ ბრი დან შე ვი და. კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბით სა
ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა და ა დას ტუ რა, რომ ქალ თა მი
მართ ძა ლა დო ბის აღ კვე თა ქვეყ ნის თვის პრი ო რი ტე ტი ა. 

სტამბოლის კონვენცია ქალთა მიმართ

ძალადობას ადამიანის უფლებებისდარ

ღვევადაცხადებს.იგიწევრსახელმწიფო

ებს სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას

ავალდებულებს. მათ შორისაა ქალებსა

დაკაცებსშორისთანასწორობისეფექტი

ანიხელშეწყობადაქალთაგაძლიერება,

ქალებისდაცვაძალადობისყველაფორ

მისგან, ქალთა მიმართ ძალადობისა და

ოჯახშიძალადობისპრევენციადააღკვე

თა.

დიდი მნიშვნელობა აქვს ეროვნულ კანონმდებლობას. 2006 
წელს სა ქარ თვე ლო ში მი ღე ბულ იქ ნა კა ნო ნი ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის აღ კვე თის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა 
და დახ მა რე ბის შე სა ხებ. 

კანონი განსაზღვრავს საზოგადოებრივ

თუპირადცხოვრებაშიქალთამიმართძა

ლადობისათვისან/დაოჯახშიძალადობი

სათვისდამახასიათებელქმედებათა ერ

თობლიობას, ძალადობის გამოვლენისა

და აღკვეთის სამართლებრივ და ორგა

ნიზაციულსაფუძვლებს,აგრეთვემსხვერ

პლთა სოციალური და სამართლებრივი

დაცვისადადახმარებისგარანტიებს.
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მი ღე ბის დღი დან მო ყო ლე ბუ ლი, კა ნონ ში შე ვი და უამ რა ვი 
ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც აძ ლი ე რებს სხვა დას ხვა სტრუქ ტუ რის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას, პრე ვენ ცი ულ და დაც ვის მე ქა ნიზ მებს.  

2014 წლიდან ოჯახში ძალადობა ცალკე მუხლადაა 
გამოტანილი სისხლის სამართლის კოდექსში.  ის დამამძი მე
ბელ გარემოებად მიიჩნევა ამა თუ იმ საქმის განხილვისას. 

ერ თერ თი უმ თავ რე სი სა ხეც ვლი ლე ბაა კა ნო ნის სა ხელ
წო დე ბა  2017 წლი დან ეს არის  სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ქალ
თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე
თის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის შე
სა ხებ. კა ნო ნის მი ხედ ვით განსაზღვრულია, რას გულისხმობს 
ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა.

მუხლი3.ოჯახშიძალადობა

ოჯახშიძალადობაგულისხმობსოჯახისერ

თი წევრის მიერ მეორის კონსტიტუციური

უფლებებისა და თავისუფლებების დარ

ღვევასუგულებელყოფითან/დაფიზიკური,

ფსიქოლოგიური,ეკონომიკური,სექსუალუ

რიძალადობითანიძულებით.

მუხლი31.ქალთამიმართძალადობა

ქალთა მიმართ ძალადობა გულისხმობს

საზოგადოებრივთუპირადცხოვრებაშიქა

ლების მიმართ გენდერული ნიშნით ჩადე

ნილი ძალადობისათვის დამახასიათებელ

ყველაქმედებას,რომელთაცშედეგადმოჰ

ყვება ან შეიძლება მოჰყვეს ქალებისთვის

ფიზიკური,ფსიქოლოგიურიანსექსუალური

ტანჯვისანეკონომიკურიზიანისმიყენება,



8

მათშორის,ასეთიქმედებებისჩადენისმუ

ქარა,ქალებისიძულებაანმათთვისთავი

სუფლებისთვითნებურიაღკვეთა.

ამკანონისმიზნებისთვისქალადმიიჩნევა

აგრეთვე18წელსმიუღწეველიმდედრობი

თისქესისარასრულწლოვანი.

კანონის მე4 მუხლში განმარტებულია გამოყენებული 
ტერმინები, კერძოდ, აღწერილია ძალადობის სახეები:

ა)ფიზიკურიძალადობა–ცემა,წამება,ჯან

მრთელობის დაზიანება, თავისუფლების

უკანონოაღკვეთაანსხვაისეთიმოქმედე

ბა,რომელიციწვევსფიზიკურტკივილსან

ტანჯვას; ჯანმრთელობის მდგომარეობას

თან დაკავშირებული მოთხოვნების დაუკ

მაყოფილებლობა,რაციწვევსმსხვერპლის

ჯანმრთელობისდაზიანებასანსიკვდილს;

ბ) ფსიქოლოგიური ძალადობა – შეურაცხ

ყოფა,შანტაჟი,დამცირება,მუქარაანსხვა

ისეთიმოქმედება,რომელიციწვევსადამი

ანისპატივისადაღირსებისშელახვას;

გ)იძულება–ადამიანისფიზიკურიანფსი

ქოლოგიური იძულება, შეასრულოს ან არ

შეასრულოსმოქმედება,რომლისგანხორ

ციელება ან რომლისგან თავის შეკავება

მისიუფლებაა,ანდასაკუთართავზეგანი

ცადოს თავისი ნებასურვილის საწინააღ

მდეგოზემოქმედება;
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დ) სექსუალური ძალადობა – სქესობრივი

კავშირიძალადობით,ძალადობისმუქარით

ანმსხვერპლისუმწეობისგამოყენებით;სქე

სობრივიკავშირიანსექსუალურიხასიათის

სხვაგვარიმოქმედებაანგარყვნილიქმედე

ბაარასრულწლოვნისმიმართ;

ე)ეკონომიკურიძალადობა–ქმედება,რო

მელიც იწვევს საკვებით, საცხოვრებელი

დანორმალურიგანვითარებისსხვაპირო

ბებით უზრუნველყოფის, საკუთრებისა და

შრომის უფლებების განხორციელების, აგ

რეთვეთანასაკუთრებაშიარსებულიქონე

ბით სარგებლობისა და კუთვნილი წილის

განკარგვისუფლებისშეზღუდვას;

სა ქარ თვე ლო ში შექ მნი ლია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის, ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის უწყე ბა თა შო
რი სი კო მი სი ა. არის ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა სამი 
სახელმწიფო თავშესაფარი და სამი კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი.  
მოქ მე დებს ეროვ ნუ ლი ცხე ლი ხა ზი  116 006, რო მე ლიც აბო
ნენ ტებს ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის ენებ ზეც ემ სა ხუ რე ბა. 


ყველა ეს საერთაშორისო თუ ეროვნული დოკუმენტი 

და მექანიზმი ხელს უწყობს ძალადობის აღმოფხვრას, მის 
პრევენციას. ამ პროცესში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული 
სამედიცინო პერსონალიც. 

არ სე ბობს მი ზე ზე ბი, თუ რა ტომ უნ და გახ დეს ქალ თა მი
მარ თ/ო ჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა ჯან დაც ვის სის ტე მის მუ შა კე
ბის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხი:
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 ძა ლა დო ბა ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს ქალ თა მო
სახ ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის ჯან მრთე ლო ბის 
მდგო მა რე ო ბა ზე (ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში 20% 
25%).

 ძა ლა დო ბა უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ჯან დაც ვის ზო გი
ერთ მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხ ზე, მათ შო რის: უსაფ რთხო 
დე დო ბა, ოჯა ხის და გეგ მვა, სქე სობ რი ვი გზით გა დამ
დე ბი და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცი ა.

 ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა იყოს ერ თა დერ თი 
ად გი ლი, რო მელ საც და ზა რა ლე ბუ ლე ბი დახ მა რე ბის
თვის მი მარ თა ვენ.

 სა მე დი ცი ნო პერ სო ნალს შე უძ ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო
ლი ითა მა შოს ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის ინ
ტერ ვენ ცი ა ში და პრე ვენ ცი ა ში, შე უძ ლია და ზა რა ლე ბუ
ლებს გა უ წი ოს ინ ფორ მა ცი უ ლი მხარ და ჭე რა.

 სხვა დას ხვა კ ვლე ვის მი ხედ ვით, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი 
ქა ლე ბი შე ად გე ნენ: სას წრა ფო დახ მა რე ბის გან ყო ფი
ლე ბა ში მისუ ლი ქა ლე ბის 2235 პრო ცენტს, სუ ი ცი დის 
მცდე ლო ბის მქო ნე ქა ლე ბის 25 პრო ცენტს, მშო ბი ა რო
ბამ დე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბი სათ ვის მი სუ ლი ქა ლე
ბის 25 პრო ცენტს.

ჯან დაც ვის სის ტე მა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლს ას რუ ლებს 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის აღ კვე თა სა და მას ზე რე ა გი რე
ბის კუ თხით. სა მე დი ცი ნო სფე როს მუ შა კე ბი ხშირ შემ თხვე
ვა ში პირ ვე ლე ბი არი ან, ვის თა ნაც ურ თი ერ თო ბენ ქა ლე ბი, 
რომ ლე ბიც ძა ლა დო ბას გა ნიც დი ან. ცხოვ რე ბის რო მე ლი ღაც 
ეტაპ ზე ყვე ლა ქა ლი მი მარ თავს ექიმს.
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საქართველოსკანონიქალთამიმართძა

ლადობისან/დაოჯახშიძალადობისაღკვე

თის,ძალადობისმსხვერპლთადაცვისადა

დახმარებისშესახებ

მუხლი91.ქალთამიმართძალადობისან/

დაოჯახშიძალადობისშემთხვევისგამოვ

ლენა

ქალთამიმართძალადობისან/დაოჯახში

ძალადობის შემთხვევის გამოვლენას და

მასზე შესაბამის რეაგირებას უზრუნველ

ყოფენსამართალდამცავიორგანოებიდა

სასამართლოორგანოები,აგრეთვეამკა

ნონითდადგენილიწესით−მსხვერპლის

იდენტიფიცირებისჯგუფი.ქალთამიმართ

ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის

ფაქტის პირველადი იდენტიფიკაციის და

მასზერეაგირებისმიზნითშესაბამისიორ

განოებისადმი მიმართვის ვალდებულე

ბა აკისრიათ სამედიცინო დაწესებულე

ბების, არასრულწლოვანთა შემთხვევაში

− აგრეთვე საგანმანათლებლოდა სააღ

მზრდელოდაწესებულებების, საჯარო სა

მართლისიურიდიულიპირის−სოციალუ

რიმომსახურებისსააგენტოს,მეურვეობისა

და მზრუნველობის ორგანოს უფლებამო

სილ თანამშრომლებს და საქართველოს

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ

სხვასუბიექტებს.



12

ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის თვის, რომ ლე ბიც ხში რად 
იზო ლა ცი ა ში არი ან და პარ ტნი ო რის მხრი დან მკაცრ კონ
ტროლს გა ნიც დი ან, ექიმ თან ვი ზი ტი შე იძ ლე ბა იყოს კონ ტაქ
ტის ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბა. ქა ლე ბი გან სა კუთ რე ბით ენ დო
ბი ან სა მე დი ცი ნო სფე როს მუ შა კებს და შე უძ ლი ათ უამ ბონ 
მათ ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის შე სა ხებ.

სამედიცინო სფეროს მუშაკებს აქვთ უნიკალუ
რისაშუალება,გამოავლინონოჯახურიძალადობის
მსხვერპლნიდაგაუწიონმათდახმარება.

ყვე ლა სპე ცი ა ლო ბის ექი მი თა ვის პრაქ ტი კა ში ხვდე ბა 
სხვა დას ხვა სი ტუ ა ცი ას, რო მე ლიც ეხ მა რე ბა ძა ლა დო ბის 
იდენ ტი ფი კა ცი ა ში. ძა ლა დო ბა გა მოვ ლილ ქა ლებს გან სა
კუთ რე ბუ ლი სიხ ში რით ხვდე ბი ან შემ დე გი სპე ცი ა ლის ტე ბი: 
სას წრა ფო დახ მა რე ბის ექი მი, ოჯა ხის ექი მი, თე რა პევ ტი, 
ქი რურ გი, ტრავ მა ტო ლო გი, გი ნე კო ლო გი, ფსი ქი ატ რი, კარ
დი ო ლო გი, რა დი ო ლო გი, ნევ რო პა თო ლო გი...

ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებს კი დევ უფ რო მე ტი კონ ტაქ
ტი აქვთ ექი მე ბის ასის ტენ ტებ თან, მედ დებ თან, ფი ზი ო თე რა
პევ ტებ თან. ამი ტომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მა თაც შეძ ლონ ძა ლა
დო ბის გა მოვ ლე ნა და მსხვერ პლის დახ მა რე ბა. 

ექიმ მა უნ და იეჭ ვოს ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის არ სე ბო ბა იმ 
შემ თხვე ვა ში, რო დე საც არა და მა ჯე რებ ლად ჟღერს ქა ლის 
ახ სნა გან მარ ტე ბე ბი სხე უ ლის და ზი ა ნე ბე ბის მი ზე ზებ თან ან 
სხვა დას ხვა სა ხის ტკი ვილ თან და კავ ში რე ბით. იმ შემ თხვე ვებ
ში, რო ცა არ სე ბობს სიმ პტო მე ბი და ექი მს უძ ნელ დე ბა ორ
გა ნუ ლი და ა ვა დე ბის მო ძებ ნა და კონ კრე ტუ ლი დი აგ ნო ზის 
დას მა.
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განსაკუთრებულიყურადღებაუნდამიექცეს:

სხეულისდაზიანებებს:ნა კაწ რე ბი, ჭრი ლო ბე ბი, მო ტე
ხი ლო ბე ბი, და ჟე ჟი ლო ბე ბი, ტრავ მა, სის ხლჩაქ ცე ვე ბი...

სომატურ ჩივილებს: თა ვის ტკი ვი ლი, ზურ გის ტკი ვი
ლი, მუც ლის და მენ ჯის მი და მო ში ტკი ვი ლე ბი, ჰი პერ ტო ნი ა, 
სა ერ  თო სი სუს ტე, გუ ლის ცე მის გაძ ლი ე რე ბა, გუ ლის არე ში 
არა ტი პი უ რი ტკი ვი ლი... 

გინეკოლოგიურ დარღვევებს: ვა გი ნა ლუ რი ტკი ვი  
ლე ბი, სქე სობ რი ვი დის ფუნ ქცი ა, სის ხლდე ნა და გა მო ნა დე
ნი, სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი და ა ვა დე ბე ბი, ქრო ნი კუ ლი 
ტკი ვი ლი მენ ჯის არე ში.

პრობლემებს ორსულობის პერიოდში: ტრავ მე ბი, 
გა ურ კვე ვე ლი ხა სი ა თის ტკი ვი ლე ბი, დეპ რე სი ა, წო ნა ში მა
ტე ბის ჩა მორ ჩე ნა, არა სა სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბა, ორ სუ ლო
ბებს შო რის მცი რე ინ ტერ ვა ლე ბი, ნა ად რე ვი მშო ბი ა რო ბა, 
მკვდრად შო ბა დო ბა, ახალ შო ბილ თა მცი რე მა სა, ახალ შო
ბილ თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა... ერ თერ თი კვლე ვის დროს, სამ შო
ბი ა რო სახ ლში 548 ფეხ მძი მე ქალს და უ რიგ და ან კე ტე ბი და 
მათ გან 36მა აღ ნიშ ნა, რომ ორ სუ ლო ბის პე რი ოდ ში ად გი ლი 
ჰქონ და ფი ზი კურ ძა ლა დო ბას. მათ გან 69,3%ის თქმით, ძა
ლა დო ბის ხა რის ხი ორ სუ ლო ბის ვა დის მა ტე ბას თან ერ თად 
იზ რდე ბო და. 

ფსიქოლოგიურ პრობლემებს: კვლე ვე ბის თანახმად,  
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი უდი დეს ფსი ქო ლო გი ურ ტან
ჯვას გა ნიც დი ან. და უც ვე ლო ბის გან ცდა და მუდ მი ვი ში ში სა
კუ თა რი ან ბავ შვე ბის სი ცოცხ ლის გა მო იწ ვევს დეპ რე სი ას 
და მუდ მი ვი შფოთ ვის სიმ პტო მებს. ქა ლებს აწუ ხებთ ღა მის 
კოშ მა რე ბი, უძი ლო ბა, ქრო ნი კუ ლი დაღ ლი ლო ბა, მეხ სი ე რე
ბის დაქ ვე ი თე ბა, ყუ რა დღე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის სიძ ნე ლე ე ბი, 
იზო ლა ცი ის გან ცდა და სი ტუ ა ცი ას თან გამ კლა ვე ბის უუ ნა
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რო ბა. ისი ნი შე იძ ლე ბა გახ დნენ ალ კო ჰო ლის ან ნარ კო ტი
კე ბის მომ ხმა რებ ლე ბი, რა თა ჩა ახ შონ თა ვი ან თი ტკი ვი ლი, 
ჩა ი კე ტონ სა კუ თარ თავ ში. ხში რია სუ ი ცი და ლუ რი ქცე ვა ან 
სუ ი ცი დის მცდე ლო ბა. ძა ლა დო ბის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლია 
გან ვი თარ დეს სტრე სუ ლი რე აქ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ზოგ ჯერ 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გრძელ დე ბა. ბევ რი პი როვ ნე ბა, რო
მე ლიც იმ ყო ფე ბა ხან გრძლივ სტრე სულ ვი თა რე ბა ში, აგ რძე
ლებს საქ მი ა ნო ბას ოპ ტი მა ლურ დო ნე ზე. სხვებს კი აღე ნიშ ნე
ბათ პოს ტტრავ მუ ლი სტრე სის სინ დრო მი.

მსოფ ლიო სა მე დი ცი ნო ასო ცი ა ცი ამ მი ი ღო დეკ ლა რა ცი ა, 
რო მე ლიც ჯან დაც ვის სის ტე მის მუ შა კებს მო უ წო დებს, გა
ზარ დონ ძა ლის ხმე ვა ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვრის მიზ ნით. 

ექიმებსეკისრებათეთიკურივალდებულება:
 გა მო ავ ლი ნონ ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბი.
 უმ კურ ნა ლონ ძა ლა დო ბის ფი ზი კურ და ფსი ქო ლო გი ურ 

შე დე გებს.
 და არ წმუ ნონ პა ცი ენ ტი, რომ ძა ლა დო ბა მი უ ღე ბე ლი ა.
 და უ კავ შირ დნენ სპე ცი ა ლურ სამ სა ხუ რებს, რა თა ქალ მა 

მი ი ღოს შე სა ბა მი სი კონ სულ ტა ცი ე ბი და მი ე ცეს უსაფ
რთხო გა რე მო ში ცხოვ რე ბის სა შუ ა ლე ბა.

ქა ლე ბის დიდ ნა წილს არ უნ და, ან არ შე უძ ლია დახ მა რე
ბის თვის მი მარ თვა. ზო გი ერ თი, ამ სიტყ ვის პირ და პი რი მნიშ
ვნე ლო ბით, „გა მო კე ტი ლი“ ჰყავთ სახ ლში და არ აძ ლე ვენ გა
რეთ გას ვლის სა შუ ა ლე ბას. სხვებს შე საძ ლოა არ ჰქონ დეთ 
ფუ ლი. თუ ისი ნი მო ა ხერ ხე ბენ ექი მამ დე მის ვლას, ხში რად 
რი გე ბის გა მო უკან გაბ რუ ნე ბა უწევთ, რად გან შე იძ ლე ბა 
„და ი სა ჯონ“ დაგ ვი ა ნე ბის გა მო.

აღ ზრდის კულ ტუ რუ ლი, ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი თა ვი
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სე ბუ რე ბე ბიც ახ დენს გავ ლე ნას ძა ლა დო ბის მი მართ ქა ლის 
რე აქ ცი ა ზე. ბავ შვო ბა ში გა და ტა ნილ მა ძა ლა დო ბამ შე იძ ლე ბა 
გა არ თუ ლოს ქა ლის მხრი დან იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ ის ძა
ლა დობ რივ კავ შირ ში იმ ყო ფე ბა და სა ჭი როა თავ დაც ვის აუ
ცი ლე ბე ლი ზო მე ბის მი ღე ბა.

არსებობსსხვამიზეზები,რომელთაგამოცქალები
არსაუბრობენძალადობაზე:
 ში ში იმი სა, რომ ძა ლა დო ბის ფაქ ტის გახ მა უ რე ბა ხელს 

შე უშ ლის მის უსაფ რთხო ე ბას.
 სირ ცხვი ლის და დამ ცი რე ბის გან ცდა.
 მას მი აჩ ნი ა, რომ და იმ სა ხუ რა ასე თი მოპყ რო ბა.
 ფიქ რობს, რომ არ იმ სა ხუ რებს დახ მა რე ბას.
 იცავს თა ვის პარ ტნი ორს. 
 ჰგო ნი ა, რომ მომ ხდა რი აღარ გა მე ორ დე ბა.
 მა ტე რი ა ლუ რად პარ ტნი ორ ზეა და მო კი დე ბუ ლი.
 მი აჩ ნი ა, რომ ალ ტერ ნა ტი ვა არ არ სე ბობს.
 ჰგო ნი ა, რომ ექი მი ზედ მე ტად და კა ვე ბუ ლია იმის თვის, 

რომ დრო და კარ გოს მის პრობ ლე მა ზე.
 ჰგო ნი ა, რომ ექი მი მას ამ სა კითხ ში ვერ და ეხ მა რე ბა.
 არ ეს მის, რომ მი სი სიმ პტო მე ბი გან პი რო ბე ბუ ლია 

სტრე სით ძა ლა დო ბის პი რო ბებ ში. 
 ფიქ რობს, რომ მი სი ტრავ მე ბი არც ისე სე რი ო ზუ ლი ა, 

რომ მათ ზე ლა პა რა კი ღირ დეს.

პი როვ ნუ ლი მი ზე ზე ბის გარ და, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ექი მი სა 
და პა ცი ენ ტის ურ თი ერ თო ბით გა მოწ ვე უ ლი მი ზე ზე ბი:

 არა საკ მა რი სი ნდო ბა 

 არა სა თა ნა დო გა რე მო

 სა კი თხის არას წო რად და ყე ნე ბა (შე უ ფე რე ბე ლი კითხ
ვე ბი).
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არსებობსმრავალიმიზეზი, რო მელ თა გა მოც ექი მე ბი 
თავს არი დე ბენ ოჯა ხში ძა ლა დო ბის შე სა ხებ კითხ ვე ბის დას
მას. მათ შო რი სა ა:

 პრობ ლე მის გავ რცე ლე ბის და მი სი სე რი ო ზუ ლო ბის 
არა საკ მა რი სი გაც ნო ბი ე რე ბა

 აზ რი, რომ ექი მის საქ მე არ არის ასეთ სა კი თხებ ში ჩა
რე ვა

 აზ რი, რომ ქალ მა, სა ვა რა უ დოდ, თა ვად მო ახ დი ნა თავ
დას ხმის პრო ვო ცი რე ბა

 აზ რი, რომ ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის გა მოვ
ლე ნა და და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლის გაგ ზავ ნა სხვა დას ხვა 
სამ სა ხურ ში არ არის ექი მის საქ მი ა ნო ბის ნა წი ლი

 არ ცოდ ნა იმი სა, თუ რო გორ უნ და და ეხ მა როს ქალს მა
ში ნაც კი, რო დე საც ძა ლა დო ბა სა ხე ზეა

 პა ცი ენ ტის „და და ნა შა უ ლე ბა“ იმის გა მო, რომ ქა ლი არ 
მი დის სახ ლი დან

 უნ დობ ლო ბა, რად გან სა ვა რა უ დო მო ძა ლა დე ეს წრე ბა 
ვი ზიტს და გა მო ი ყუ რე ბა საკ მა ოდ მზრუნ ველ და სა სი ა
მოვ ნო ადა მი ა ნად

 ვა რა უ დი, რომ ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გან
ხილ ვა და ი კა ვებს ძა ლი ან დიდ დროს

 ექი მი შე იძ ლე ბა გრძნობ დეს უსუ სუ რო ბას, თუ მას არ 
შე უძ ლია სი ტუ ა ცი ის „გა მოს წო რე ბა“

ბევ რი ექი მი მი იჩ ნევს, რომ ოჯა ხურ ძა ლა დო ბას თან და
კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა რთუ ლი სა კი თხი ა. 
ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პირ ვე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა
რე ბის ექიმ თა გა მო კითხ ვის შე დე გად გა ირ კვა, რომ ექი მე
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ბი ოჯა ხში ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნის, დი აგ ნოს ტი რე ბის და 
მკურ ნა ლო ბის თვის ბა რი ე რის სა ხით გა მო ყო ფენ 5 ძი რი თად 
მო მენტს:

1.დისკომფორტიგულახდილისაუბრისას
ექი მე ბი ხში რად თავს იკა ვე ბენ პა ცი ენ ტებ თან გუ ლახ დი

ლი სა უბ რის გან ოჯა ხში ძა ლა დო ბას თან და კავ ში რე ბით. 

2.შიში,რომაწყენინებენპაციენტს
ზო გი ერ თი ექი მის აზ რით, პა ცი ენ ტი შე უ რაცხ ყო ფი ლი იქ

ნე ბა, თუ ეჭვს გა მოთ ქვამს მის მი მართ ძა ლა დო ბის თა ო ბა ზე. 
ზო გი ერთ ექიმ მა მა კაცს ეში ნი ა, რომ კითხ ვებ მა შე იძ ლე ბა 
ზი ა ნი მი ა ყე ნოს მი სი და პა ცი ენ ტის ურ თი ერ თო ბას.

3.უსუსურობა
გა მო კი თხუ ლი ექი მე ბის ნა ხე ვარ მა გა მო ხა ტა უსუ სუ რო

ბის გან ცდა ძა ლა დო ბის კუ თხით დახ მა რე ბას თან და კავ ში რე
ბით. ეს გრძნო ბა ჩნდე ბა იმი ტომ, რომ არ იცი ან, რო გო რი 
რე ა გი რე ბაა სა ჭი რო ძა ლა დო ბა ზე. არა საკ მა რი სი მომ ზა დე
ბის გა მო ექი მე ბის თვის ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის დი აგ ნოს ტი რე
ბა ურ თუ ლე სი პრობ ლე მა ხდე ბა.

4.დროისსიმცირე
ექი მე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ იმ შეზ ღუ დუ ლი დრო ის გან მავ

ლო ბა ში, რო მე ლიც გა მო ყო ფი ლია ექიმ თან ვი ზი ტე ბის თვის, 
ისი ნი პა ცი ენ ტის ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მებ თან ერ თად ვერ 
გა დაწყ ვე ტენ ძა ლა დო ბას თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებს. 

5.კონტროლისდაკარგვა
პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის უუ ნა რო ბა იწ ვევს სი ტუ ა ცი ა ზე 

კონ ტრო ლის და კარ გვას. ის ფაქ ტი, რომ პა ცი ენ ტი შე იძ ლე
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ბა მა შინ ვე არ აღ მოჩ ნდეს მზად, მი ი ღოს ყვე ლა ზო მა სი ტუ
ა ცი ის შე საც ვლე ლად, სე რი ო ზუ ლი მი ზე ზია ექი მის მხრი დან 
უსუ სუ რო ბის გან ცდის თვის.

მი უ ხე და ვად უამ რა ვი მი ზე ზი სა და ბა რი ე რი სა, ექი მებს 
დი დი რო ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლი ათ ძა ლა დო ბის აღ კვე თის, 
მი სი პრე ვენ ცი ის და მსხვერ პლის დაც ვი სა და დახ მა რე ბის 
საქ მე ში.

ძალადობის გამოვლენის ეფექტური მეთოდია ინ
ტერვიუ(გამოკითხვა)ექიმთანვიზიტისდროს. 

ქა ლე ბი თვი თონ შე იძ ლე ბა არ შე ე ხონ ოჯა ხში ძა ლა დო
ბის სა კითხს, თუმ ცა ბევ რი მათ გა ნი და ი წყებს ამ თე მის გან
ხილ ვას, რო ცა მათ და უს ვა მენ მარ ტივ, პირ და პირ კითხ ვებს 
კონ ფი დენ ცი ა ლურ გა რე მო ში. ექიმ მა უნ და შე ა ფა სოს ქა ლის 
უსაფ რთხო ე ბა და სხვა დას ხვა დახ მა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. 

ექიმ თან ვი ზი ტი შე იძ ლე ბა იყოს ძა ლა დო ბის ციკ ლის გარ
ღვე ვის ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბა მა ნამ, სა ნამ ქალს უფ რო 
სე რი ო ზულ ტრავ მას მი ა ყე ნე ბენ. რო დე საც ქალს ეძ ლე ვა გა
მოთ ქმის სა შუ ა ლე ბა, რო დე საც მას ყუ რა დღე ბით უს მე ნენ და 
სე რი ო ზუ ლად უდ გე ბი ან, აგ რძნო ბი ნე ბენ, რომ მან არ და იმ
სა ხუ რა ასე თი მოპყ რო ბა, რომ მას შე იძ ლე ბა და ეხ მა რონ და 
უზ რუნ ველ ყონ მი სი უსაფ რთხო ე ბა, ეს უკ ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა ბი ჯია და ახ დენს თე რა პი ულ მოქ მე დე ბას.

გა მო კითხ ვის ჩა ტა რე ბამ დე ექიმ მა უნ და შექ მნას უსაფ
რთხო და კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ატ მოს ფე რო. პა ცი ენ ტმა უნ
და იგ რძნოს, რომ ამ და წე სე ბუ ლე ბის კედ ლებ ში მას ში შის 
გა რე შე შე უძ ლია თა ვის პრობ ლე მებ ზე სა უ ბა რი. პერ სო ნალ
მა უნ და და იც ვას მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა
ლო ბა.
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რჩევებიექიმებს

  შექ მე ნით პა ცი ენ ტის თვის ატ მოს ფე რო, რო მელ შიც ის 
კომ ფორ ტუ ლად იგ რძნობს თავს და უსაფ რთხოდ ისა
უბ რებს მის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ძა ლა დო ბა ზე.

  ნუ შე გე შინ დე ბათ შე კითხ ვის დას მის. ქა ლე ბის უმ რავ
ლე სო ბას სურს, ისა უბ როს ძა ლა დო ბა ზე, თუ მას პირ
და პირ ეკი თხე ბი ან და არ გა ნი კი თხა ვენ. 

  შექ მე ნით არა გამ კიცხ ვე ლი, გულ ღია გა რე მო. მი ე ცით 
ქალს სა შუ ა ლე ბა, მოყ ვეს თა ვი სი ის ტო რი ა. გჯე რო დეთ, 
რომ არა ვინ და არა ნა ირ პი რო ბებ ში არ იმ სა ხუ რებს ძა
ლა დო ბას. 

  ყო ველ თვის ესა უბ რეთ ქალს ერ თი ერ თზე. დას ვით 
არა შაბ ლო ნუ რი, მარ ტი ვი კითხ ვე ბი. არ გან სა ჯოთ ქა
ლის ქცე ვა.

 თქვენს პრაქ ტი კა ში და ნერ გეთ პა ცი ენ ტებ ში ოჯა ხუ რი 
ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა.

  ყუ რა დღე ბა მი აქ ცი ეთ სიმ პტო მებს, რომ ლე ბიც ეჭვს  
ბა დებს ძა ლა დო ბა ზე: გა ურ კვე ვე ლი ხა სი ა თის ქრო ნი 
კული ტკი ვი ლე ბი, სხე უ ლის და ზი ა ნე ბე ბი; მა მა კა ცი, 
რო მე ლიც ზედ მეტ ყუ რა დღე ბას ავ ლენს, ან არ უნ
და ქალ თან და შო რე ბა ექიმ თან ვი ზი ტის დროს; თვით
მკვლე ლო ბის აზ რე ბი ან მცდე ლო ბა და სხვ.

 მო ახ დი ნეთ ძა ლა დო ბის ყვე ლა დე ტა ლის დო კუ მენ ტა
ცია სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რებ ში. ეს ინ ფორ მა ცია შე იძ ლე
ბა სა სარ გებ ლო აღ მოჩ ნდეს, თუ ქა ლი გა დაწყ ვეტს, მი
მარ თოს სა სა მარ თლოს. 

  და ი ცა ვით ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა.
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 შე ა ფა სეთ ქა ლის უსაფ რთხო ე ბა. გა არ კვი ეთ, ემუქ რე ბა 
თუ არა ქალს ან მის ბავ შვებს საფ რთხე. თუ კი, და ეხ
მა რეთ, გა ნი ხი ლოს ალ ტერ ნა ტი უ ლი მოქ მე დე ბე ბი. შეს
თა ვა ზეთ დახ მა რე ბა.

  ყუ რა დღე ბა გა ა მახ ვი ლეთ არა მხო ლოდ ფი ზი კურ 
ძა ლა დო ბა ზე, არა მედ ძა ლა დო ბის სხვა ფორ მებ ზეც: 
და ში ნე ბა, ნივ თე ბის გა ნად გუ რე ბა, კონ ტრო ლი და 
ა.შ.

  და ამ ყა რეთ კონ ტაქ ტე ბი სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რომ ლე ბიც ოჯა ხში ძა ლა დო
ბის სა კითხ ზე მუ შა ო ბენ.

  აუხ სე ნით მთა ვა რი, რომ მას აქვს უფ ლე ბე ბი. მას იცავს 
კა ნო ნი.

ნუდასვამთშემდეგიტიპისკითხვებს:

რა ტომ და გარ ტყათ? (მსხვერ პლი არ არის პა სუ ხის მგე ბე
ლი მო ძა ლა დის მო ტი ვებ ზე)

რა გა ა კე თეთ ისე თი, რა მაც თქვე ნი ქმა რი აი ძუ ლა, რომ 
და ერ ტყა თქვენ თვის?

რა ტომ აგ რძე ლებთ ცხოვ რე ბას ასეთ ადა მი ან თან? (არ 
გან სა ჯოთ)

საუბარიშეიძლებადაიწყოსშემდეგიტიპისფრაზით:

„ძა ლა დო ბა სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მაა ჩვენს სა ზო გა დო
ე ბა ში, ამი ტომ მე ჩემს ყვე ლა პა ცი ენტ ქალს ვე კი თხე ბი მის 
ცხოვ რე ბა ში ძა ლა დო ბის არ სე ბო ბა ზე. არა ვის არ უნ და, 
ცხოვ რობ დეს ში შის ქვეშ, რად გა ნაც არ სე ბობს კა ნო ნი, დაც
ვის და დახ მა რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი“.
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„ჩვენს ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს კა ნო ნი ქალ თა მი მართ ძა ლა
დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თის, ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის შე სა ხებ. ამი ტომ ჩვენ 
ყვე ლა პა ცი ენტ ქალს ვე კი თხე ბით.“

„არ ვი ცი, თქვენ გან გიც დი ათ თუ არა რა ი მე მსგავ სი, მაგ
რამ ბევ რი ქა ლი გა ნიც დის ძა ლა დო ბას ახ ლო ბე ლი ადა მი ა ნე
ბის (ქმა რი, პარ ტნი ო რი) მხრი დან.“

„მა ინ ტე რე სებს, თქვე ნი ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის მი
ზე ზი ხომ არ გახ და მე უღ ლის აგ რე სი უ ლი ქცე ვა.“

„ბევ რი ქა ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე აწყ დე ბა სხვა
დას ხვა სა ხის ფი ზი კურ ძა ლა დო ბას, ხომ არ შეგ მთხვე ვი ათ 
ოდეს მე ეს თქვენ?“



თუ ასეთ კითხ ვებ ზე გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბის შე დე გად ან 
სხვა მი ზე ზის გა მო ექი მი ეჭ ვობს ძა ლა დო ბა ზე, მას შე უძ ლია 
დას ვას შემ დე გი სა ხის კითხ ვე ბი:

 რო დე საც ამ ტი პის ტრავ მებს ვხე დავ, ისი ნი ხში რად ვი
ღა ცის მი ე რაა მი ყე ნე ბუ ლი. თქვენც იგი ვე ხომ არ შე
გემ თხვათ?

 თქვენ ბევ რი სის ხლჩაქ ცე ვა გაქვთ, სა ი და ნაა ისი ნი?

 პი რად ურ თი ერ თო ბა ში ხში რად არ სე ბობს ძა ლა დო ბა. 
რა ხდე ბა, რო დე საც თქვენ ჩხუ ბობთ სახ ლში?

 მე მგო ნი, თქვენ თქვე ნი ქმრის გე ში ნი ათ. მას ოდეს მე 
და ურ ტყამს თქვენ თვის?

 არის თუ არა თქვე ნი ქმა რი ალ კო ჰო ლის ან ნარ კო ტი კის 
მომ ხმა რე ბე ლი? (თუ კი) რო გორ გექ ცე ვათ იგი თქვენ 
ასეთ მო მენ ტებ ში?
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 ვინ და გარ ტყათ? (თუ პა ცი ენტს აქვს ხი ლუ ლი სის
ხლჩაქ ცე ვე ბი, გან სა კუთ რე ბით სა ხე ზე)

 რა გა წუ ხებთ ამ ეტაპ ზე ყვე ლა ზე მე ტად თქვენს 
ცხოვ რე ბა ში? (დეპ რე სი ის, მო მა ტე ბუ ლი აგ ზნე ბა დო
ბის სიმ პტო მე ბის ან სუ ი ცი დის მცდე ლო ბის შემ თხვე
ვა ში).

სიტუაციის შესაფასებლად შეიძლება დაისვას
ასეთიშეკითხვები:

1. გრძნობთ თუ არა საფ რთხეს სა კუ თარ სახ ლში? 

 დი ახ /ა რა/არ ვიცი

2. მომ ხდა რა თუ არა, რომ თქვენს პარ ტნი ორს ან ახ ლო
ბელს:

 უბიძ გი ა, შე მო ურ ტყამს? დი ახ /ა რა/არ ვიცი
 შე უ რაცხ ყო ფას გა ყე ნებთ? დი ახ /ა რა/არ ვიცი
 გა ი ძუ ლებთ მას თან სექ სუ ა ლუ რი კავ ში რის დამ ყა რე

ბას? დი ახ /ა რა/არ ვიცი
 გე მუქ რე ბათ, რომ მოგ კლავთ ან და გა სა ხიჩ რებთ? დი

ახ /ა რა/არ ვიცი
 გე მუქ რე ბათ, რომ წა გარ თმევთ ყვე ლა ფერს (ბავ შვებს, 

ფულს, სახლს)? დი ახ /ა რა/არ ვიცი
 ისე იძა ლა დეს თქვენ ზე, რომ სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვა დაგ

ჭირ დათ? დი ახ /ა რა/არ ვიცი

3. გინ დათ თუ არა შეხ ვდეთ სპე ცი ა ლისტს, რო მელ საც 
თქვე ნი ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ მო უყ ვე ბო
დით? 

 დი ახ /ა რა/არ ვიცი
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4. გინ დათ თუ არა და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შე სა ხებ? 

 დი ახ /ა რა/არ ვიცი

5. იცით თუ არა უახ ლო ე სი ცენ ტრი, სა დაც ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის მსხვერ პლთა დახ მა რე ბა ხდე ბა? 

 დი ახ /ა რა/არ ვიცი

6. ოდეს მე თუ თქვენ ზე გან ხორ ცი ელ დე ბა ძა ლა დო ბა, 
იცით თუ არა, სად უნ და ითხო ვოთ დახ მა რე ბა? 

 დი ახ /ა რა/არ ვიცი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებელ
წერილობით გამოკითხვაში შეიძლება დაისვას
შემდეგიკითხვები:

„ი ყო თუ არა თქვენს პი რად ურ თი ერ თო ბა ში მო მენ ტე ბი, 
რო დე საც თქვენ თვის ფი ზი კუ რი ტკი ვი ლი მო უ ყე ნე ბი ათ?“

„მო უ ყე ნე ბი ათ თუ არა თქვენ თვის ფი ზი კუ რი ტკი ვი ლი ინ
ტი მუ რი ურ თი ერ თო ბის დროს?“

„გაქვთ თუ არა ურ თი ერ თო ბე ბი, რო დე საც თქვენ, თქვე ნი 
აზ რით, ცუ დად გეპყ რო ბი ან? რა ში გა მო ი ხა ტე ბა ეს?“

„მო უ ყე ნე ბია თუ არა ტკი ვი ლი ან დაგ მუქ რე ბი ათ თუ არა 
ტკი ვი ლის მი ყე ნე ბით თქვე ნი პარ ტნი ო რი?“

„გა ი ძუ ლებთ თუ არა ინ ტი მურ კონ ტაქტს, რო დე საც თქვენ 
ეს არ გსურთ?“

„გამ ცი რებ დათ თუ არა ოდეს მე ქმა რი?“

„აკონ ტრო ლებ და თუ არა თქვენს ქცე ვას?“ 

„გიკ რძა ლავ დათ თუ არა ისე თი რა ღა ცე  ბის კე თე ბას, რაც 
თქვენ გსურ დათ?“
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რაუნდაგააკეთოთ,თუპაციენტიამბობს„არას“,
თქვენკიკვლავგაქვთეჭვი:

 მი ი ღეთ მი სი პა სუ ხე ბი.

 და არ წმუ ნეთ, რომ ეს გა მო კითხ ვა  თქვე ნი ყო ველ დღი
უ რი სა მუ შა ოს ნა წი ლია და რომ ინ ფორ მა ცია რჩე ბა 
კონ ფი დენ ცი ა ლუ რად.

 აუხ სე ნით, რომ თქვენ ყო ველ თვის და ეხ მა რე ბით მას ან 
მის ახ ლობ ლებს, თუ ისი ნი აღ მოჩ ნდე ბი ან ოჯა ხუ რი ძა
ლა დო ბის სი ტუ ა ცი ა ში.

 მო უ ყე ვით, ვის შე იძ ლე ბა მი მარ თოს დახ მა რე ბის თვის, 
თუ რა ი მე მოხ დე ბა.

 
ზედმიწევნითი, კარგად შესრულებული სამედი

ცინო ჩანაწერები წარმოადგენს ძალადობრივი ქმე
დების კონკრეტულ მტკიცებულებას და გადამწყვეტ
როლს ასრულებს ნებისმიერი სასამართლო საქმის
გადაწყვეტილებისმიღებაში.თუ სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რი 
და მოწ მის ჩვე ნე ბა სა სა მარ თლო ში ერ თმა ნე თის გა მომ რიცხ
ვე ლი ა, სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რი ით ვლე ბა უფ რო ძლი ერ მტკი
ცე ბუ ლე ბად.

ჩა ნა წე რე ბი უნ და შეს რულ დეს ზუს ტი, პრო ფე სიუ ლი მა ნე
რით და უნ და მო ი ცავ დეს შემ დეგს:

შე მოს ვლის თა რი ღი და დრო.

პა ცი ენ ტის თან მხლე ბი პი რის გვა რი, მი სა მარ თი, ტე ლე ფო ნი.

ძი რი თა დი ჩი ვი ლე ბი და ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის აღ წე რა პა ცი
ენ ტის სიტყ ვე ბით. მა გა ლი თად, ჩა ნა წე რი სათ ვის უკე თე სია ფრა
ზა: „ჩემ მა ქმარ მა მუშ ტი და მარ ტყა“, ვიდ რე „პა ცი ენ ტის მი მართ 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ძა ლა“, ან „პა ცი ენტს მუშ ტი და არ ტყეს“.
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ჩა ნა წე რებ ში ქმრის /პარ ტნი ო რის გვა რის და ფიქ სი რე
ბა, რა თა ნე ბის მი ე რი შემ დგო მი მოქ მე დე ბი სას გა ად ვილ დეს 
იდენ ტი ფი კა ცი ა.

სრუ ლი სა მე დი ცი ნო ის ტო რი ა.

საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ა.

და ზი ა ნე ბე ბის ზუს ტი აღ წე რა: ტი პი, რა ო დე ნო ბა, ზო მა, 
მდე ბა რე ო ბა, შე ხორ ცე ბის სტა დი ა, შე საძ ლო მი ზე ზი და მო
ცე მუ ლი ახ სნა გან მარ ტე ბა.

აზ რი, ტრავ მის მი ზე ზის ახ სნა სი მარ თლეს თან ახ ლოს 
დგას თუ არა.

აღ ნიშ ნეთ, თუ ტრავ მის მი ზე ზის ახ სნა არა და მა ჯე რე ბე ლი ა.

აღ ნიშ ნეთ, რომ ექიმ მა პა ცი ენტს და უს ვა კითხ ვა ოჯა ხში 
ძა ლა დო ბა ზე (და ფიქ სირ დეს პა ცი ენ ტის პა სუ ხიც).

საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ლა ბო რა ტო რი უ ლი და 
სხვა დი აგ ნოს ტი კუ რი პრო ცე დუ რის შე დე გე ბი.

თუ არის სა შუ ა ლე ბა, ფე რა დი ფო ტო სუ რა თე ბი, რენ ტგე
ნოგ რა მე ბი.

თუ გა მო ძა ხე ბუ ლია პო ლი ცია  თა ნამ შრომ ლის გვა რი, ტე
ლე ფო ნის ნო მე რი და მის მი ერ მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი.

პა ცი ენ ტთან მო მუ შა ვე ექი მის და ექ თნის გვა რე ბი.

უნ და დარ წმუნ დეთ, რომ ქალ მა იცის, სად მი ი ღოს ეს სა მე
დი ცი ნო ჩა ნა წე რე ბი სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, რომ სა სა მარ
თლო გან ხილ ვი სას შე იძ ლე ბა მა თი, რო გორც იუ რი დი უ ლი 
დო კუ მენ ტის, გა მო ყე ნე ბა, რომ ეს დო კუ მენ ტი კონ ფი დენ ცი
ა ლუ რია და მის სა ნა ხა ვად სხვა პი რის მი ერ სა ჭი როა სპე ცი
ა ლუ რი ნე ბარ თვა.

დაწ ვრი ლე ბით ჩა ნა წე რებ თან ერ თად ფო ტო სუ რა თე ბის 
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არ სე ბო ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნივ თმტკი ცე ბა ა. 
ექიმ მა პა ცი ენ ტის გან უნ და აი ღოს ნე ბარ თვა სუ რა თის გა და
სა ღე ბად.

სუ რა თის გა და ღე ბა სა სურ ვე ლია სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 
აღ მო ჩე ნამ დე.

გა და ი ღეთ სხვა დას ხვა კუ თხი დან, შო რი დან და ახ ლო ხე დით.

პა ცი ენ ტის სა ხე გა და ი ღეთ ერთ ფო ტო ზე მა ინც.

მსხვი ლი ტრავ მის არე ში სულ მცი რე ორი კად რის გა და ღე ბა.

სუ რათ ზე წარ წე რის გა კე თე ბა: პა ცი ენ ტის გვა რი, ტრავ
მის მდე ბა რე ო ბა, ფო ტოგ რა ფის და დამ სწრე პი რე ბის გვა რე
ბი, გა და ღე ბის თა რი ღი და დრო.

სა ჭი რო ე ბი სას ვი ზი ტის და ნიშ ვნა ორსამ დღე ში გან მე ო
რე ბი თი ფო ტოგ რა ფი რე ბის თვის, ვი ნა ი დან სის ხლჩაქ ცე ვე ბი 
ამ დრო ის თვის ლი ლის ფერს მი ი ღებს და ფო ტო სუ რათ ზე უფ
რო მკვეთ რად გა მოჩ ნდე ბა.

იმის თვის, რომ სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცია გა ი ტა ნონ სა
სა მარ თლო ზე, ექი მი მზად უნ და იყოს, მის ცეს ჩვე ნე ბა:

იმის შე სა ხებ, რომ დო კუ მენ ტა ცია შედ გე ნილ იქ ნა „ჩვე უ
ლებ რი ვი“ სა მე დი ცი ნო გა სინ ჯვის დროს.

იმის შე სა ხებ, რომ დო კუ მენ ტა ცია შედ გე ნილ იქ ნა ყო ველ
დღი უ რი პრო ცე დუ რის შე სა ბა მი სად.

იმის შე სა ხებ, რომ დო კუ მენ ტა ცია და ცუ ლად ინა ხე ბო და 
და რომ ის ხელ მი საწ ვდო მი იყო მხო ლოდ პრო ფე სი ო ნა ლი 
პერ სო ნა ლის თვის.

   
ძალიანმნიშვნელოვანიაიმისგაგება,რომძალადო

ბისმსხვერპლქალთა„მკურნალობა“მოითხოვსუფრო
მეტს,ვიდრეესაასხეულისდაზიანებებისშეხორცება.
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სა ჭი როა პა ცი ენ ტის უსაფ რთხო ე ბის შე ფა სე ბა და მის თვის 
დახ მა რე ბის შე თა ვა ზე ბა. ძა ლა დო ბის გან და ზა რა ლე ბულ მა 
ან ძა ლა დო ბის მსხვერ პლმა უნ და იცო დეს, რომ ქვე ყა ნა ში ძა
ლა დო ბა კა ნო ნით ის ჯე ბა, მსხვერ პლის თვის არ სე ბობს დახ
მა რე ბის სხვა დას ხვა სა ხე:

 მხარდამჭერიჯგუფებიაქმიდიანოჯახშიძა
ლადობისშედეგადდაზარალებულიქალები,

რათასხვებსგაუზიარონთავიანთიგანცდები.

ამჯგუფებმააჩვენესეფექტურობაიმქალების

დახმარების საქმეში, რომლებმაც გაწყვიტეს

ძალადობრივიურთიერთობები.

 სამართლებრივი განათლების პროგრამები
დაუფასოიურიდიულიკონსულტაციები  ეხ

მარება ქალებს, წამოაყენონ ბრალდება მო

ძალადე პარტნიორის წინააღმდეგ, მოამზა

დოსსათანადოდოკუმენტაცია.

 უსაფრთხო სახლები და თავშესაფრები  მა
თიმიზანია,ქალი(დაბავშვები)უზრუნველყოს

მშვიდი გარემოთი, რათა მან იფიქროს შემ

დგომცხოვრებაზე.ქალებსშეუძლიათ,წავიდ

ნენ ნათესავებთან ან მეგობრებთან, მაგრამ

ზოგჯერ ამის გამო ახლობლებიც საფრთხის

ქვეშ ხვდებიან. თავშესაფარი ამ სიტუაციაში

ოპტიმალურიადგილიაიქ24საათისგანმავ

ლობაში მუშაობს მომზადებული პერსონალი,

რომლისგანაცშეიძლებარჩევისმიღება.

 ფსიქოლოგიური სამსახური  ინდივიდუალუ
რიდახმარებაქალებისთვის,სადაცეძლევათ

ფსიქორეაბილიტაციისსაშუალება.
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ძალადობისგან დაზარალებულ ქალებს ბევრი და
რთულისაჭიროებააქვთ.ეს არის არა მხო ლოდ სა მე დი
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა, არა მედ უსაფ რთხო ცხოვ რე ბა, ფსი ქო
ლო გი უ რი დახ მა რე ბა, იუ რი დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბი. ქალ თა 
მი მართ ძა ლა დო ბას თან ეფექ ტუ რი ბრძო ლა ამ დახ მა რე ბის 
შე თა ვა ზე ბა საც გუ ლის ხმობს. ვი ნა ი დან არც ერთ ორ გა ნი ზა
ცი ას არ შე უძ ლია ამ მომ სა ხუ რე ბის სრუ ლად მი წო დე ბა, ამი
ტომ დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ინ ტეგ რი რე ბულ მიდ გო მას, პა
ცი ენ ტის გა და მი სა მარ თე ბას. ეს ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ელე მენ ტია ამ საქ მე ში.

გა და მი სა მარ თე ბა სხვა დას ხვა დო ნი სა ა: ეროვ ნუ ლი, რე
გი ო ნუ ლი ან მუ ნი ცი პა ლუ რი. ყო ვე ლი მათ გა ნი ეფუძ ნე ბა კა
ნონ მდებ ლო ბას და სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კას. 

სა ქარ თვე ლო ში სა ხელ მწი ფო სტრუ ქტუ რებ თან ერ თად 
ქალ თა მი მარ თ/ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და მსხვერ
პლთა დახ მა რე ბის კუ თხით აქ ტი უ რად მუ შა ო ბენ არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. მათ შო რი საა  კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი
ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“.

ფონ დი „სო ხუ მი“ შე იქ მნა 1997 წელს აფხა ზე თი დან იძუ
ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი ქა ლე ბის მი ერ ქუ თა ის ში. ორ გა ნი
ზა ცი ის პირ ვე ლად ამო ცა ნად ით ვლე ბო და აფხა ზე თი დან იძუ
ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა (იგპ) პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი, 
ეკო ნო მი კუ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი
ტა ცი ა. თა ვი დან ვე გა ნი საზ ღვრა ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის 
გენ დე რუ ლი ვექ ტო რი. ის იყო მი მარ თუ ლი ქა ლის კენ, უკავ
შირ დე ბო და მის ყო ფას და ძი რი თად სა ჭი რო ე ბებს, ცდი ლობ
და, შე ექ მნა შე საძ ლებ ლო ბე ბი მი სი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის
თვის, უკე თე სო ბის კენ შე ეც ვა ლა მი სი მდგო მა რე ო ბა ოჯახ სა 
და სა ზო გა დო ე ბა ში. 
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ქა ლი და არა ძა ლა დობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბა  ორ გა ნი ზა ცი ის 
საქ მი ა ნო ბის ერ თერ თი მი მარ თუ ლე ბა ა.

ფონდ „სო ხუმს“ აქვს ქალ თა მხარ და ჭე რის 9 ცენ ტრი: ქუ
თა ის ში, წყალ ტუ ბო ში, ხონ ში, თერ ჯო ლა ში, სე ნაკ ში, ხურ ჩა/ 
კოკ ში (ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი), ფოთ ში, ლან ჩხუთ ში, 
ოზურ გეთ ში.

ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრებ ში მოქ მე დებს ფსი ქო ლო გი
უ რი და იუ რი დი უ ლი უფა სო სამ სა ხუ რი.

ორ გა ნი ზა ცი ის სა თაო ოფი სია ქუ თა ის ში, 
მგა ლობ ლიშ ვი ლის 6.
ტელ.: 431 27 13 68
          597 40 51 46

ელფოსტა: womansukhumi@gmail.com
ვებ გვერ დი: www.fsokhumi.ge

ფეისბუქგვერდი: www.facebook.com/fsokhumi/

ფონ დი „სო ხუ მი“ შეყ ვა ნი ლია ძა ლა დო ბის აღ კვე თის ღო
ნის ძი ე ბა თა გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი სა უ წყე ბათ შო რი სო საბ
ჭოს სა კონ სულ ტა ციო ჯგუფ ში, რო გორც შე სა ბა მი სი სფე
როს არა სა მე წარ მეო (ა რა კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რი, 
რომ ლის მო ვა ლე ო ბაა სა უ წყე ბათ შო რი სო საბ ჭოს კომ პე ტენ
ცი ას მი კუთ ვნე ბულ სა კი თხებ ზე სა რე კო მენ და ციო ხა სი ა თის 
წი ნა და დე ბე ბის მომ ზა დე ბა.

გარ და ამი სა, ფონ დი „სო ხუ მი“ სა უ წყე ბა თა შო რი სო საბ
ჭოს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კონ კურ სის შე დე გად გახ და საბ ჭოს
თან არ სე ბუ ლი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის 
გან მსაზ ღვრე ლი ჯგუ ფის (მსხვერ პლის იდენ ტი ფი ცი რე ბის 
ჯგუ ფის) წევ რი. 
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პრო ექ ტი „სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის გაძ ლი ე რე ბა ოჯა
ხ  ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის დაც ვი სათ ვის“  ფონდი „სო
ხუმის“ ერთერთი პროექტია, რომლის ფარგლებშიც 
პირველად დაიწყო ინტენსიური თანამშრომლობა სამე დი
ცინო დაწესებულებებთან. გეოგრაფიულ არეალში ჯერ მხო
ლოდ ქუთაისია, მაგრამ იმედი გვაქვს, მუშაობა გასცდება 
ერთ ქალაქს და უფრო დიდ მასშტაბს მიიღებს. აქტიური 
თანამშრომლობა კი კარგ შედეგს მოგვცემს, რადგანაც სა
მე დი ცი ნო სფე როს მუ შა კებს სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის 
და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის წა რმო მად გენ ლებ თან ერ
თად მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლის შე ტა ნა შე უძ ლი ათ ქალ თა მი
მარ თ/ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ მკვეთ და პრე ვენ ცი ულ ღო
ნის ძი ე ბებ ში.
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საჭირო კონტაქტები:

გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

112

ეროვ ნუ ლი ცხე ლი ხა ზი 

116006

ფონდი „სოხუმი“

0431271368

597405146
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გა მო ყე ნე ბუ ლი მა სა ლე ბი

ოჯახ ში ძა ლა დო ბა  გზამ კვლე ვი ჯან დაც ვის სის ტე მის 
თა ნამ შრომ ლე ბის თვის, რუსუდან პაჭკორია, ბარბარა 
ლეშჩინსკა, ასოციაცია „მერკურის“ და ფონდი Humandocის 
გამოცემა, თბი ლი სი, 2018

Усиление роли системы здравоохранения в реагировании на 
гендерное насилие в Восточной Европе и Центральной Азии
http://www.health-genderviolence.org/sites/default/files/download/
WAVE-UNFPA%20RUSSIAN%20.pdf

საქართველოს კანონი ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და 
ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვისა და დახმარების შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422?publication=14

სხვადასხვა ინტერნეტმასალა
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vbcfvfhsb|

m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6

ntk| 27 13 68

tkajcnf| womansukhumi@gmail.com
dt,udthlb| www.fsokhumi.ge

ghjtmnbc rjjhlbyfnjhb - fkkf ufvf[fhbf

itvlutytkb - kfkb ityutkbf

 

lbpfbyb - kbf rjcnfdf

reknehek-/evfybnfhekb 

ajylb @cj[evb#
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