სოციალური დისტანცირების ძალა:
რატომ არის ახალ კორონავირუსთან ბრძოლა
ჩემზე დამოკიდებული?

„კორონავირუსიანი“ რეალობა და საზოგადოების იარაღი
ახალი კორონავირუსის პანდემიაზე არასასიამოვნო ინფორმაციამ ჯერ შორეული
ჩინეთიდან საინფორმაციო საშუალებებით შეგვამზადა, სულ რაღაც ორ თვეში კი
თითოეული ჩვენგანის გონებაში, სახლსა თუ ოფისში იმხელა სივრცე დაიკავა, რომ
ვაჩერებთ თითქოს ეხლა დროს და კორონას გარეშე ცხოვრებას მხოლოდ ვაქცინის
გამოშვების თავზე ვაგრძელებთ.
ამ პირობებში, ბუნებრივია, ძველ ნორმალურ ცხოვრებაში დაბრუნებაზე ფიქრი
გვაძლევინებს. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წარმატებით ვცდილობთ ფეხი ავუწყოთ
„კორონავირუსიანულ“ ახალ რეალობას, რომელიც ბევრი ახალი კომპონენტითაა
მდიდარი.
მაგალითად, სტუმრიანობისა და გადაკოცნის მოშლა, კომუნიკაციების შეზღუდვა,
თავშეყრის

ადგილებისგან

თავისარიდება,

ონლაინ

რეჟიმში

მუშაობა,

ერთ

მეტრ

დისტანციაზე ახლოს ადამიანებთან მიუსვლელობა და ბევრი ისეთი რამ, რის გარეშე ჩვენს
ყოველდღიურობას 2 თვის წინ პერსპექტივაშიც კი ვერ განვიხილავდით.

ახალი წესებისადმი მარტივად მიმღებები გავხდით. მართალია, უმეტესწილად
საკუთარი თავისა და ახლობლებლის თავდაცვისუნარიანობის ინსტინქტიდან გამომდინარე,
თუმცა ფაქტია, ასეთ მიდგომათა ერთობლიობამ სისტემური ხასიათი მიიღო და ბიძგი მისცა
საყოველთაო თვითიზოლაციის პერსპექტივებს.
ეპიდემიოლოგები აღნიშნავენ, რომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების შეკავება
ყველაზე ეფექტიანი იმ საწყის ეტაპზეა, როცა ცოტა ადამიანია დაინფიცირებული. ვირუსის
გავრცელების სისწრაფიდან გამომდინარე, მეცნიერები გვირჩევენ, რომ ამ საწყის ეტაპზე
COVID-19-ის ფართო გავრცელებასთან საბრძოლველად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი
და ყველაზე ქმედითი მექანიზმი სწორედ სოციალური დისტანცირებაა. პრაქტიკაში
ვხედავთ, რომ ყველა ერთნაირად ვერ იაზრებს კორონავირუსთან ბრძოლის ერთობლივ
წესებს, რამაც შესაძლოა ქვეყანა სერიოზულ პრობლემებამდე მიიყვანოს.
ვინ არის პაციენტი N31, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა სამხრეთ კორეის
რეალობა, როგორია სოციალური დისტანცირების ძალა რიცხვებში და როგორ შეუძლია
თითოეულ ჩვენგანს ჯანდაცვის სისტემისა და ქვეყნის მხარდაჭერა, ამაზე ქვემოთ
ვისაუბრებთ.

პაციენტი N31
31-ე პაციენტის გამოჩენამდე, სამხრეთ კორეის სტრატეგია შეეჩერებინა ვირუსის
გავრცელება შესაშური წარმატებით მიმდინარეობდა. 20 იანვრიდან მოყოლებული
თებერვლის შუა რიცხვებამდე, სამხრეთ კორეა მხოლოდ 30 დაინფიცირებული ადამიანის
შემთხვევას უმკლავდებოდა, სანამ „პაციენტი N31“-ის გამოჩენამ ის ჩინეთის შემდეგ
ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რისკ-ქვეყნად არ აქცია. სამხრეთ კორეა არის ნათელი მაგალითი
იმისა, თუ როგორ შეუძლია ერთ შემთხვევას ათასობით ადამიანის დაინფიცირება, მაშინ,
როდესაც ეს ადამიანი სოციალურ დისტანცირების მოთხოვნას არ იცავს.
61 წლის ქალბატონი, რომლის ინფიცირების წყაროც უცნობია, შინჩონჯის
მეგაეკლესიის (სექტის) წევრია, რომელიც ხალხმრავალი წირვებით გამოირჩევა. მას
შემდეგ, რაც ქალბატონმა არ გაითვალისწინა ექიმის რჩევა, მაღალი სიცხის გამო
კორონავირუსის ტესტის ჩატარების თაობაზე, ქვეყანა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა.
ტესტის გაკეთებამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალბატონი ესტუმრა ეკლესიას, თან ორჯერ
(ერთხელ უკვე მაღალი სიცხით), მიირთვა ლანჩი სასტუმროში, გზადაგზა გამოიცვალა
რამდენიმე ტაქსი, და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიარა კლინიკაში.
პაციენტი N31-ის გადაადგილების მარშრუტი კარგად აქვს აღწერილი როიტერსს:

ზუსტად 12 დღის თავზე სამხრეთ კორეის ეპიდემიოლოგებს 2900 ახალ ინფიცირებულ
ქეისთან მოუწიათ შეხვედრა. რაც ყველაზე ყურადსაღებია, აქედან ყველა ამ ქალბატონის
სექტასთან კონტაქტში მყოფი პიროვნება იყო.
კორონავირუსისის პირობებში ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებს დიდი გარდატეხის
მოხდენა შეუძლია.
გაკვეთილი: არ იქცე შენი ქვეყნის 31-ე პაციენტად

კორონავირუსი რიცხვებში
სოციალურ

დისტანცირებას

დრამატულად

შეუძლია

შეამციროს

ინფექციის

გავრცელება, ჯანდაცვის სისტემისთვის სერიოზული ტვირთის შემსუბუქებით.
და მაინც, როგორ?
ინფექციის გავრცელების სიჩქარე ინფიცირებულთა რაოდენობის პროპორციულია.
ანუ, თითოეული ინფიცირებული ადამიანი სავარაუდოდ დააინფიცირებს გარკვეული
რაოდენობის ადამიანს - დაახლოებით 2.5 -ს, რომლიც შემდეგ თავის მხრივ გადაიტანს
ინფექციას კიდევ 2.5 ადამიანზე და ა.შ. ეს გაგრძელდება მანამდე, სანამ არ მივიღებთ
მკვეთრ ზომებს სოციალური კონტაქტის შესამცირებლად და არ განვაცალკევებთ
დაინფიცირებულებს სხვებისგან.

ამ ლოგიკით, რიცხვების გაორმაგებას რომ დავაკვირდეთ, ინფიცირებულთა
რაოდენობა შემდეგი თანმიმდევრობით მრავლდება: 1, 2, 4, 8, 16 და ა.შ. როგორ
გგონიათ, არანაირი ზომის მიღებისას, განსაკუთრებით კი სოციალური დისტანცირების
დაუცველობის დროს, რამდენჯერ უნდა გავაორმაგოთ ადამიანთა რაოდენობა, რომ
მილიონ დაინფიცირებულამდე ავიდეთ? 20-ჯერ! და 16 მილიონამდე? მხოლოდ 24-ჯერ!
სოციალური დისტანცირების ეფექტიანობა შეგიძლიათ იხილოთ ილუსტრაციაზე:

შესაბამისად,
კონტროლდება,

როცა

სიტუაცია

კორონავირუსი

ნელა

ვრცელდება, სანამ არ მოხდება გარღვევა
და ის ერთობლივად ბევრს არ გადაეცემა.
ამ გარღვევის ავტორი კი სოციალური
დისტანცირებით

დაღლილი

ან

უბრალოდ ნებისმიერი უპასუხისმგებლო
„პაციენტი N31“ შეიძლება აღმოჩნდეს.

#FlattentheCurve
კორონავირუსის ფართო გავრცელების
დროებით

მაინც

შესაკავებლად,

სახელმწიფოების დიდმა ნაწილმა გააუქმა
მასშტაბური

ღონისძიებები

და

აკრძალა

ისეთი შეკრებები, როგორებიცაა სკოლებსა
და

უნივერსიტეტებში

სწავლებები,

ქორწილები, კონცერტები, კონფერენციები,
სპორტული და სხვა ამ პერიოდისთვის
სახიფათო ღონისძიებები. ამ აკრძალვების
შედეგი ჯანდაცვის სისტემის გადატვირთვის შემსუბუქებაა.
ეპიდემიოლოგები აღნიშნულ სტრატეგიას „flatten the Curve”-ს უწოდებენ, რაც ისეთ
ქმედებებს აერთიანებს, რომლებიც ჯანდაცვის სისტემას (საავადმყოფოებს, სამედიცინო
პერსონალს, მათ შრომისუნარიანობის ხარისხსა და სხვ.) კორონასთან ბრძოლაში დროს
მოაგებინებს და ეფექტიც გაიზრდება.

როგორც ვნახეთ, 1 ადამიანი საშუალოდ 2.5 ადამიანს აინფიცირებს, ვირუსი კი
ძალიან

სწრაფად

გავრცელებადია.

ისიც

დადგენილია,

რომ

სულ

მცირე

კორონავირუსიანების 5% ინტენსიურ მოვლას, ინფიცირებულთა დიდი ნაწილი კი კვირების
განმავლობაში ჰოსპიტალიზაციას საჭიროებს. წამალი და ვაქცინა არ გვაქვს, მკურნალობის
ეფექტები კი დროსთანაა დაკავშირებული. ბევრი ინფიცირებული საავადმყოფოებისა და
სამედიცინო პერსონალის შესაძლებლობების სწრაფად გადატვირთვისთვის სერიოზული
საფრთხეა. იმისათვის, რომ არ მოხდეს ჯანდაცვის სისტემის გაჭედვა და რესურსების
შეფერხება,

პრევენციული

ზემოხსენებული

ზომების

ღონისძიებების

გარდა,

მიღება
ასეთ

სასიცოცხლოდ
დროს

მნიშვნელოვანია.

განსაკუთრებული

როლი

თვითიზოლაციას, კარანტინსა და სოციალურ დისტანცირებას აქვთ.

როდესაც ქვეყანაში სულ რამდენიმე ადამიანია დაინფიცირებული, ისეთი მკვეთრი
ზომების მიღება, როგორიც მაგალითად, საქართველომ მიიღო, ერთი შეხედვით
გაზვიადებულ რეაგირებად შეიძლება მოგვეჩვენოს. თუმცა, ფართო გავრცელების თავიდან
აცილებისა და ეპიდემიის დიდხანს შეკავების მიზნით, სწორედ ასეთი ზომებია ყველაზე
ეფექტიანი.
ამ ფონზე საყურადღებოა, ახალი მეცნიერული დასკვნაც, რომელიც დიდი
ბრიტანეთის მთავრობას ურჩევს, გაახანგრძლივოს თვითიზოლაციის პოლიტიკა 12 თვემდე
პერიოდით

მაინც,

დაექვემდებაროს.

რათა
ამ

ხნის

კორონავირუსის
განმავლობაში

გავრცელების
კი

დისტანცირება უფრო მკაცრი ზომების ქვეშ იქნება.

ნახევარი

სიჩქარე

კონტროლს

წელიწადი

სოციალური

სოციალური დისტანცირებიდან სოციალურ სოლიდარობამდე
სოციალური
ყოველდღიურობად,
როგორიცაა

დისტანცირების

აუცილებლობის

საზოგადოებისთვის

სოციალური

ისეთ

სოლიდარობა.

ეს

გააზრება

მნიშვნელოვან
ნიშნავს,

რომ

და

მიღება

პრინციპს
გვიჩნდება

ჩვენს

აყალიბებს,
ეთიკური

ვალდებულება ერთმანეთის მიმართ, მაღლდება ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა,
ვიცავთ ზოგადი ჰიგიენის წესებს, ვდისტანცირდებით მაქსიმალურად ერთმანეთისგან და
ვცდილობთ, ჩავანაცვლოთ ძველი აქტივობები უფრო უსაფრთხო ალტერნატივებით. ისიც
ხომ ვიცით, რომ 21-ე საუკუნის ვირუსი ამავე საუკუნის

ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებთან და ბევრად უფრო მომზადებულ ჯანდაცვის
სისტემასთან და საზოგადოებასთან არის კონფლიქტში.
ამ პირობებში, კი „პაციენტი N31“ და კარანტინიდან ან თვითიზოლაციიდან გაქცეული
ადამიანები სერიოზული საფრთხის წინაშე აყენებენ პატარა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის
რესურსებს, უსაფრთხოებასა და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას.
სჯობს, გავიაზროთ, რომ ახლა ის პერიოდია, როცა საავადმყოფოებს ასობით,
თუმცა საზოგადოებას ათასობით სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია. ასეთ კრიზისულ
პერიოდში ჩვენს ქმედებებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ #დარჩისახლში.

ავტორი: მარიამ ჯაფარიძე, სექტორი 3-ის მკვლევარი

