ავტორი: დავით შატაკიშვილი

რა ისწავლა მსოფლიომ წინა პანდემიებისგან
და რას ვსწავლობთ ახლა : გამოცდილება საქართველოსთვის

“ეპიდემიები ისეთივე ძველია, როგორც კაცობრიობა”
მიმდინარე წლის 11 მარტს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, ახალი ტიპის
კორონავირუსი (COVID-19) პანდემიად გამოაცხადა. ამ დროს მსოფლიოს მასშტაბით
უკვე 335 000-ზე მეტი ინფიცირებული და 14 000-ზე მეტი გარდაცვლილი იყო. ეს
გახლდათ პირველი შემთხვევა 2009 წლის შემდეგ, როდესაც ღორის გრიპი (H1N1)
გამოცხადდა პანდემიად. ამასთან ერთად, COVID-19 არის პირველი ვირუსი,
კორონავირუსების

ოჯახიდან,

რომელიც

მსოფლიო

ჯანდაცვის

ორგანიზაციამ

პანდემიად გამოაცხადა.
თუმცა, ისტორიისათვის მსგავსი ტიპის გლობალური ეპიდაფეთქება უცხო არ არის.
საუკუნეების

განმავლობაში

სხვადასხვა

სახის

პანდემიებმა,

უამრავი

ადამიანი

იმსხვერპლეს და მსოფლიომ გარკვეული გამოცდილება მიიღო. მნიშვნელოვანია,

რომ სათანადოდ იყოს გააზრებული წარსულის გაკვეთილები, რათა იმავე შეცდომების
დაშვება თავიდან ავირიდოთ. მსოფლიო ახლაც გამოცდის რეჟიმშია და ახლა
მიღებული

გამოცდილებაც

უნდა

იქცეს

საწყისად

მომავალი

კატასტროფებით

გამოწვეული რისკების შესამცირებლად.
2019

წლის

ბოლოდან

მსოფლიო

ახალი

გამოწვევის

წინაშე

აღმოჩნდა.

საერთაშორისო ორგანიზაციები და სახელმწიფო ინსტიტუტები მუშაობის საგანგებო
რეჟიმზე გადავიდნენ. ასევე დაიწყო წინა პანდემიებთან პარალელების გავლება.
განიხილებოდა უკვე არსებული ვაქცინების ხელმეორედ გამოყენების შესაძლებლობა,
გადაიხედა წარსული გამოცდილება და უკვე ამუშავებული მექანიზმები, რაც ახალი
ტიპის კორონავირუსთან ბრძოლას გაამარტივებდა.
შეგვიძლია განვიხილოთ აქამდე დაგროვილი გამოცდილება, რომელიც არსებულ
გამოწვევასთან ბრძოლაში გვეხმარება. ამასთან ერთად, მიმდინარე პანდემიისას
მიღებული გაკვეთილები და საქართველოს შემთხვევა, რა ვისწავლეთ და როგორ
შეგვიძლია მიღებული ცოდნა სამომავლოდ ისევ ჩვენს საკეთილდღეოდ გამოვიყენოთ.

გავლენა და მასშტაბურობა
პირველი და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ ეპიდემიების
მიმართ სერიოზული დამოკიდებულება, სიფრთხილე და ყურადღება სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია.

უკონტროლო

პანდემიებს

დამანგრეველი

შედეგები

მოყვება.

მსოფლიოს არაერთი სასიკვდილო დაავადება ახსოვს, რომელთაც საუკუნეების
განმავლობაში ასეულობით მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირეს. სწორედ
ამიტომ, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ნებისმიერ შემთხვევაზე სწრაფი რეაგირება და
მსოფლიო კონსოლიდაცია, შემდგომი მძიმე შედეგების თავიდან ასაცილებლად ან მათ
შესამცირებლად.

ერთ-ერთი
მომაკვდინებელი
ანტონინის

ჭირი

პირველი

და

ეპიდემია

ე.წ.

იყო

169

წელს,

რომელმაც რომის იმპერიაში მოიკიდა
ფეხი. ეს გახდა მიზეზი 5 მილიონი
ადამიანის გარდაცვალებისა;
1347-1351 წლებში გავრცელდა
შავი

ჭირი,

მილიონამდე

რომელმაც
ადამიანის

60

სიცოხლე

შეიწირა;
უახლოეს წარსულში მსოფლიოს
ე.წ.

ესპანური

გრიპი

მოედო,

რომელიც დაახლოებით 1 საუკუნის
წინ გავრცელდა და 50 მილიონამდე
ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა;
მეოცე საუკუნის ბოლო მეოთხედში
აქტიურად

გავრცელდა

იმუნოდეფიციტური
HIV/AIDS,

შეძენილი

ვირუსი,

რომელმაც

ე.წ.

პირველი

აღმოჩენის შემდეგ 1981 წელს, 40
მილიონამდე ადამიანი შეიწირა და
დღესაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა;
2014-2016 წლებში დასავლეთ
აფრიკაში

მძვინვარებდა

ებოლა,

რომელმაც 11 ათას ადამიანზე მეტის
სიცოცხლე იმსხვერპლა;

გარკვეულ შემთხვევებში ვითარებას ართულებს ვირუსის მუტაციის უნარი, რომელიც
სხვადასხვა ფორმით იცვლება და ისე ვრცელდება ადამიანებში, შესაბამისად
ერთიორად რთულია შეფერისი ვაქცინის შექმნა.
სადაო არ არის, რომ ყველაზე დიდი დანაკარგი, რასაც კაცობრიობა პენდემიების
გამო განიცდის, ადამიანის სიცოცხლეა, თუმცა მას თან ახლავს მძიმე ეკონომიკური და
სოციალური შედეგები, რომლებთან გამკლავებაც საკმაო დროსა და რესურსებს
მოითხოვს. ამ ყველაფერს კი ისევ ადამიანების კეთილდღეობასა და ჯანმრთელობაზე
აქვს გავლენა.

ძლიერი ჯანდაცვის სექტორის მნიშვნელობა
კაცობრიობის ისტორია არის პროგრესისა და განვითარების
უწყვეტი პროცესი, რამაც ბუნებრივი კანონზომიერებიდან
გამომდინარე უნდა გაამარტივოს ახალ გამოწვევებთან
ბრძოლა. თუმცა, მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე,
დღევანდელი მსოფლიო ნამდვილად ვერ დაიკვეხნის
მიკრობებთან ბრძოლის მონდომებითა და გამოცდილებით.
მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ძირითადად კონცენტრირებულნი არიან
სამხედრო

შეიარაღებაზე,

რაკეტებზე,

მაღალი

ტექნოლოგიის

საბრძოლო

დანადგარებზე, გაწვრთნილ ჯარზე და ა.შ. თუმცა გვავიწყდება, რომ ისტორიის
განმავლობაში

სამხედრო

დაპირისპირებებზე

არანაკლები

ადამიანი

სწორედ

მიკრობებმა იმსხვერპლეს. ეს უნდა იყოს გაკვეთილი თანამედროვე მსოფლიოსათვის,
რომ შექმნას მომავალზე ორიენტირებული ჯანდაცვის ძლიერი სისტემა, რომელსაც
არსებულ

გამოწვევებზე

მყისიერი

რეაგირების

უნარი

ექნება.

ეს

მოიცავს

ეპიდემიოლოგიური ჯგუფების აღჭურვასა და გადამზადებას, ახალი მკურნალობის
მეთოდების
საშუალებებს.

დანერგვას,

დიაგნოსტიკასა

და

საწყის

ეტაპზე

რეაგირების

სხვა

სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრა
პანდემიები უფრო ადვილად ერევა ღარიბ ქვეყნებს, რადგან იქ ვაწყდებით მძიმე
სანიტარულ მდგომარეობას, არაჯანსაღ საკვებ გარემოს, ხალხმრავალ საცხოვრებელ
პირობებსა

და

შესაძლებლობის

ჯანდაცვის

გაუმართავ

არარსებობასთან,

სისტემებს;

ინფექციების

საზოგადოებრივი

კონტროლის
ჯანმრთელობის

ინფრასტრუქტურის ნაკლებობასა და სუსტ სახელმწიფო მმართველობებთან ერთად.
ამის კარგი მაგალითია ქოლერას ეპიდემია. ის ბაქტერიული დაავადებაა, რომელიც
უმეტესად დაბინძურებული წყლითა და ჰიგიენის ნორმების დარღვევის შედეგად
ვრცელდება. ამიტომ შემხვევითი არ არის, რომ მისი კერები ინდოეთი და პაკისტანია,
სადაც წყლის სისუფთავისა და ჰიგიენის ნორმების დაცვის პრობლემები, ჯერ კიდევ
მწვავედ დგას დღის წესრიგში.

მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უნდა
გააძლიერონ საერთო ძალისხმევა სიღარიბესთან ბრძოლის წინააღმდეგ, დაეხმარონ
ღარიბ ქვეყნებს ჯანდაცვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნასა და კადრების
გადამზადებაში, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს შემგომი ინფექციებისა თუ ვირუსების
დროულ გამოვლენას და შეამცირებს მათი გავრცელების რისკებს. სწორედ ამიტომ,
ახლა გადადგმული დროული ნაბიჯებით შესაძლებელია სამომავლოდ მილიონობით
ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა.

საზოგადოების ინფორმირება
შიში არის ადამიანების ბუნებრივი პასუხი ახალ საფრთხეებზე, რაც სამწუხაროდ
ხშირად

პანიკაში

გადაიზრდება

ხოლმე.

სწორედ

ამიტომ,

აუცილებელია

საზოგადოებასთან კომუნიკაცია და მაქსიმალურად ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება.

საზოგადოებას აქვს ინფორმაცია ისტორიის განმავლობაში გავრცელებული
დაავადებების შესახებ, იცის რომ მედიცინა მუდმივად განიცდის პროგრესს, არის
გარკვეული მიღწევები მის სხვადასხვა სფეროებში, მათ შორის ეპიდემიოლოგიასა და
მოლეკულურ ბიოლოგიაში, თუმცა, შიშს აყოლა მაინც დამახასიათებელია. ამისათვის
აუცილებელია, ინფორმაციის საწყის ეტაპზევე მიწოდება, არსებული მდგომარეობისა
და შესაძლო საფრთხეების შესახებ, რაც თავის მხრივ შეამცირებს დეზინფორმაციის
გავრცელებას.

სოციალური დ ი ს ტ ა ნ ც ი ი ს მნიშვნელობა
სოციალური დისტანცირება და თვითიზოლაცია, დღეს ვირუსის გავრცელებასთან
ბრძოლის ყველაზე გამართლებული და ეფექტური საშუალებებია. ამით ვლინდება
მაღალი სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობაც. საკუთარ თავსა და
ჯანმრთელობაზე

ზრუნვის

გარდა,

ამით

ვირუსისადმი

მოწყვლად

ჯგუფებსაც

ვუფრთხილდებით (ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებს, მოხუცებსა და
ბავშვებს), რომელთაც შესაძლოა დაავადების გადატანა გაურთულდეთ და სავალალო
შედეგებამდე მივიდნენ.

რადიკალური ნაბიჯები და მსოფლიო ეკონომიკური თანამშრომლობა
ახალი ტიპის კორონავირუსი საკმაოდ სწრაფად მოედო მსოფლიოს, მან თითქმის
ყველა ქვეყანა და კონტინენტი მოიცვა. ამ მოცემულობაში მსოფლიომ ისწავლა ძალიან
მნიშვნელოვანი რამ, რომ არ უნდა მოერიდოს დროული რადიკალური ნაბიჯების
გადადგმას, იქნება ეს საზღვრების ჩაკეტვა, ფრენების შეჩერება თუ სხვა, როდესაც
საქმე ადამიანების ჯანმრთელობას ეხება.

აღსანიშნავია, მსოფლიოს წამყვანი საფინანსო ინსტიტუტების მზაობა დახმარება
აღმოუჩინონ დაზარალებულ ეკონომიკებს. იქნება ეს მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო
სავალუტო ფონდი, აზიის განვითარების ბანკი თუ სხვა. საერთო ძალისხმევა მსოფლიო
ეკონომიკის

საკუთარ

ხელშესახებ

შედეგებს.

რელსებზე

დასაბრუნებლად,

განსაკუთრებით

იმ

ფონზე,

აუცილებლად
როდესაც

გამოიღებს

პრაქტიკულად

შეჩერებულია ტურიზმი, ავიაცია, ტურისტული ობიექტები, ინვესტიციები, წარმოებები,
ფულადი გზავნილები და სხვა.

რა ისწავლა საქართველომ?
საქართველოსთვის პანდემია უცხო არაა, რადგან მსოფლიოში გავრცელებული
დაავადებების უმეტესობას მაინც მოუხდენია ჩვენზე გავლენა. არც მიმდინარე პანდემიაა
გამონაკლისი, საიდანაც ვფიქრობ ქვეყანამ ბევრი ისწავლა და საზოგადოებას უამრავ
საკითხზე მოუწია დაფიქრება:

უპირველეს ყოვლისა მოხდა საზოგადოების გაერთიანება საერთო გამოწვევის
წინააღმდეგ.

გაჩნდა

მადლიერების

გრძნობა

სამედიცინო

პერსონალის,

მესაზღვრეების, პოლიციელების, სამხედროების, დასუფთავების თანამშრომლებისა და
ყველა

იმ

მუშაკისადმი,

რომლებიც

აქტიურად

არიან

ჩართულნი

მიმდინარე

ეპიდემიასთან ბრძოლაში. ამის აშკარა გამოხატულება იყო „მადლიერების ტაში“,
რომელიც „სექტორი 3“-ის ორგანიზებითა და თანამონაწილეობით შედგა და მთელი
საქართველო გააერთიანა;
საზოგადოებას

გადამწყვეტი

როლი

აკისრია

კრიტიკულ

სიტუაციებში.

აღსანიშნავია ერთმანეთისადმი ზრუნვისა და პასუხისმგებლობის ფაქტორები, ასევე
მოწოდებები ინტერნეტ სივრცისა და მედიის მეშვეობით - #დარჩისახლში, რომ
სოციალურ დისტანცირებასა და თვითიზოლაციას უამრავი ადამიანის სიცოცხლის
გადარჩენა შეუძლია. სოციალურ ქსელში შეიქმნა სხვადასხვა ჯგუფები, სხვადასხვა
მიზნებით.

ადამიანები

გაერთიანდნენ

მოხუცების,

სოციალურად

დაუცველების,

ბავშვებისა და უპატრონო ცხოველების დასახმარებლადაც კი. აუცილებლად უნდა
აღინიშნოს „სექტორი 3“-ისა და ფონდი „პროდემოსის“ ერთობლივი სამოქალაქო
კამპანია

„შენმოქმედი“,

რომლის

მიზანია

ბენეფიციარების

ინტერნეტითა

და

კომპიუტერებით უზრუნველყოფა, რადგან ჩვენს დროში ეს არის არა ფუფუნების
საგანი, არამედ გარდაუვალი საჭიროება;

მნიშვნელოვანია სამომავლოდ მეტი ყურადღება მიექცეს განათლების სისტემას,
რათა მსგავს შემთხვევებში, ჰქონდეს მარტივად ადაპტირების უნარი. სახელმწიფო და

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა, ყურადღება გაამახვილეს ონლაინ
საგანმანათლებლო პროგრამებზე და იმედი ვიქონიოთ, რომ სამომავლოდ გვექნება
მეტი რესურსი განათლებისა და პრაქტიკული ცოდნის მისაღებად;
აღსანიშნავია ეკონომიკური ფაქტორები. მიმდინარე პანდემიისას ნათლად
დავინახეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია და გვაქვს სრული რესურსი შიდა წარმოების
განვითარებისა. იქნება ეს სამედიცინო აღჭურვილობა, პირველადი მოხმარებისა თუ
საკვები პროდუქტები. ქვეყანამ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს კონკურენტული
უპირატესობა,

გააძლიეროს

მუშაობა

შიდა

წარმოების

განსავითარებლად

და

შეამციროს იმპორტზე დამოკიდებულება, რადგან მსგავს შემთხვევებში და უფრო
რთულ ვითარებებშიც შესაძლოა საზოგადოება სერიოზული კრიზისის წინაშე დადგეს;
აუცილებლად უნდა გამახვილდეს ყურადღება ჯანდაცვის სექტორისა და
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. მოხდეს ეპიდემიოლოგიური ჯგუფების
აღჭურვა და გადამზადება, როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ დონეზე. მოეწყოს
შესაბამისი სტანდარტების ლაბორატორიები, რაც სხვა შემთხვევაში ხელს შეუწყობს
სიტუაციის უფრო სწრაფად სტაბილიზაციასა და კონტროლს.

შეჯამება
ბაქტერიებთან და ვირუსებთან ბრძოლა კაცობრიობის ერთ-ერთი პირველი და
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, რომელსაც მილიონობით ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა
შეუძლია. მარტივი დამოკიდებულება ასეთი მასშტაბის კომპლექსური პრობლემის
მიმართ,

მძიმე

საერთაშორისო

შედეგების

გამომწვევია.

ორგანიზაციებსა

და

მას

ქვეყნებს

სჭირდება
შორის

სისტემური

მიდგომა,

თანამშრომლობისა

და

კოორდინაციის გაძლიერება.
დღევანდელ მსოფლიოს აქვს უფრო მეტი რესურსი და საშუალება ახალი
დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად, ვიდრე მას უახლოეს წარსულში ჰქონდა.
თუმცა, ამასთან ერთად საჭიროა წარსულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული შემდგომი
ნაბიჯების გათვლა, რაც თავის მხრივ გაამარტივებს პროცესებს და მათ შედარებით
პროგნოზირებადს გახდის.

საქართველოც აუცილებლად აუწყობს ფეხს მსოფლიო პროგრესს. იმედი ვიქონიოთ,
რომ მიმდინარე გამოწვევა იქნება საწყისი ქვეყნისა და საზოგადოების მრავალმხრივი
განვითარებისა. ეს ყოველივე კი აუცილებლად აისახება მომავალი თაობების უნარზე,
სწრაფად

მოახდინონ

რეაგირება

წარმოქმნილ

დაბრკოლებებზე

დანაკარგების გარეშე შეძლონ კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავება.

და

ზედმეტი

