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რეპროდუქციული ჯანმრთელობა: 
ეს  უნდა იცოდეთ!

გვ.1

ქალებისთვის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია, გვქონდეს ცოდნა 

და წარმოდგენა ჩვენი სოციალური 

და პოლიტიკური უფლებების შესახებ. 

გაზეთი „ქალთა მზერა’’ სწორედ 

იმისთვის შეიქმნა, რომ გავერთიანდეთ 

და ჩამოვაყალიბოთ საერთო ცოდნა 

და წარმოდგენა, თუ რა გვჭირდება 

ქალებს საქართველოში დღეს, რა 

გზებით მიიღწევა ჩვენი საჭიროებების 

დაკმაყოფილება, როგორ შეიძლება 

შევკავშირდეთ პროგრესული 

ცვლილებების მისაღებად და როგორ 

გავაუმჯობესოთ ჩვენი მდგომარეობა 

ოჯახებში, საჯარო სივრცეებში, სამუშაო 

ადგილებზე. 

წინამდებარე ნომერი მოიცავს 

საჭირო ინფორმაციას ჯანდაცვის, 

რეპროდუქციული/სქესობრივი 

ჯანმრთელობისა და იმის შესახებ, 

თუ რა მომსახურება მიეწოდება დღეს, 

საქართველოში არსებულ ქალთა 

მოწყვლად ჯგუფებსა და ზოგადად, 

ქალებს. ჩვენი მიზანია, ყურადღება 

გავამახვილოთ რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის მნიშვნელობაზე ქალის 

ორგანიზმისა და საზოგადოებრივი 

ცხოვრებისთვის და გავაბათილოთ 

დამკვიდრებული მითები, რომლებიც 

უარყოფითად აისახება ქალის ფსიქიკასა 

და ჯანმრთელობაზე. 
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ქალი შეიძლება 
დაორსულდეს...

ქალი შეიძლება დაორსულდეს 
პირველივე სქესობრივი კავშირის 
შედეგად;
ქალი შეიძლება დაორსულდეს, თუ მას 

აქვს სქესობრივი კავშირი მენსტრუაციის 
დროს;
ქალი შეიძლება დაორსულდეს იმისდა 

მიუხედავად, განიცდის ის ორგაზმს, თუ 
არა;
ქალი შეიძლება დაორსულდეს 

შეწყვეტილი სქესობრივი აქტის 
შემთხვევაშიც;
ქალი შეიძლება დაორსულდეს, 

თუ არასწორად იქნა გამოყენებული 
ნებისმიერი ჩასახვის საწინააღმდეგო 
საშუალება;
ქალი შეიძლება დაორსულდეს, თუ 

გამოყენებული იქნა „შინაური“ ჩასახვის 
საწინააღმდეგო მეთოდები: საშოს 
გამორეცხვა, მალამოები, სანთლები და 
სხვა;
ქალი შეიძლება დაორსულდეს 

ნებისმიერი სქესობრივი კავშირის 
შედეგად, თუ ცოცხალი სპერმატოზოიდები 
(მამაკაცის სასქესო უჯრედები) მოხვდა 
საშოში.

გინეკოლოგთან ვიზიტი

გინეკოლოგიური გამოკვლევა ყველა 
ქალისთვის წელიწადში ორჯერ 
აუცილებელია, რადგან ძალიან ბევრი 
დაავადება არსებობს, რომლებიც 
უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. ასეთ 
დაავადებებს მიეკუთვნება სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციები, სიმსივნეები. 
ზოგიერთ შემთხვევაში უმნიშვნელო 
გამონადენიც კი არ აღინიშნება და ქალი არც 
ტკივილს განიცდის, არც მენსტრუალური 
დარღვევები ან სხვა სიმპტომები აქვს. 
გინეკოლოგთან ვიზიტის ძირითადი 
მიზანია, აღმოაჩინოს რაიმე არსებული 
(ან პოტენციური) პრობლემა თქვენს 
რეპროდუქციულ სისტემაში, ან ეს შეიძლება 
იყოს გეგმიური პროფილაქტიკური ან 
ორსულობასთან დაკავშირებული ვიზიტი. 
გინეკოლოგიურ გასინჯვამდე აუცილებელია 
გქონდეთ საშარდე ბუშტი დაცლილი. ასევე 
აუცილებელია ელემენტარული ჰიგიენის 
დაცვა. გინეკოლოგიურმა შემოწმებამ 
შეიძლება მოიცვას როგორც პელვური 
მიდამოს (ქვედა მუცლის) ასევე მკერდის 
გამოკვლევა. 

გადაუდებელი კონტრაცეფციული აბები
როგორ მოქმედებს
გამოიყენება კომბინირებული ორალური 
კონტრაცეპტივები ან აბები, რომლებიც 
მხოლოდ პროგესტერონის ანალოგებს შეიცავს. 
მათი მოქმედების მექანიზმი ოვულაციის 
შეფერხება ან მისი დაგვიანებაა. მათ ასევე 
შეუძლიათ, შეაფერხონ განაყოფიერებული 
კვერცხუჯრედის მიმაგრება საშვილოსნოში.
რამდენად სანდოა
აბები მით უფრო ეფექტურია, რაც უფრო ადრე 
მოხდება მათი მიღება სქესობრივი აქტის 
შემდეგ.
შენიშვნები
გადაუდებელი კონტრაცეფციული აბების 
სისტემატური გამოყენება რეკომენდებული არ 
არის. 

საშვილოსნოსშიგა საშუალებების ჩადგმა
როგორ მოქმედებს
•პლასტმასის პატარა ზომის საშუალება 
სპილენძის ხვეულებით - ე.წ. სპირალი - 
გამოიყენება როგორც ხანგრძლივი, ასევე 
გადაუდებელი კონტრაცეფციისათვის.
•გადაუდებელი კონტრაცეფციის მიზნით 
ის თავსდება საშვილოსნოში გარკვეული 
პერიოდით, დაუცველი სქესობრივი კავშირიდან 
120 საათის განმავლობაში.
•მოქმედების მექანიზმი განპირობებულია 
კვერცხუჯრედის განაყოფიერების დათრგუნვით.
რამდენად სანდოა
100-დან 99 შემთხვევაში შედეგიანია. 
შენიშვნები
თუ სპირალის დაუყოვნებლივ მოთავსება არ 
მოხერხდა, უმჯობესია, შუალედში გადაუდებელი 
კონტრაცეფციული აბი მიიღოთ.

 კონტრაცეფცია

კონტრაცეფციის რამდენიმე მეთოდი არსებობს: 1) ბუნებრივი მეთოდი 2) ლაქტაციური ამენორეის 
მეთოდი 3) ბარიერული მეთოდი (კონდომი) 4) საშვილოსნოსშიგა საშუალებები (სპირალი) 5) 
ჰორმონული საშუალებები (კომბინირებული აბები) 6) ქალისა და მამაკაცის სტერილიზაცია 
7)გადაუდებელი (ჰოსტკოიტალური ანუ აქტის შემდგომი) კონტრაცეფცია. გადაუდებელი 
კონტრაცეფცია - ეს არის კონტრაცეფციის ისეთი მეთოდები, რომლებიც გამოიყენება დაუცველი 
სქესობრივი კავშირის შემდეგ დაორსულების თავიდან ასაცილებლად. არსებობს ორი მეთოდი:

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა:  ეს უნდა იცოდეთ!

რედაქტორის სვეტი



2016 წელს, JAMA Psychiatry-მ გამოაქვეყნა 
დანიური კვლევა, რომელმაც ჩასახვის 
საწინააღმდეგო ჰორმონალური საშუალებების 
გამოყენებასა და კლინიკური დეპრესიის 
დიაგნოზს შორის ურთიერთკავშირი აღმოაჩინა. 
კვლევის ფარგლებში, დაკვირვება ექვსი წლის 
განმავლობაში მიმდინაროებდა მილიონზე 
მეტ ქალზე, მათ მიერ ჩასახვის საწინააღმდეგო 
ჰორმონალური საშუალებების გამოყენებასა 
და ანტიდეპრესანტების გამოწერას შორის 
კავშირზე. აღმოჩნდა, რომ ქალებს, რომლებიც 
ჰორმონალურ საშუალებებს – აბებს, 
ჰორმონალურ სპირალს ან საშოს რგოლს 
იყენებენ, ანტიდეპრესანტებით მკურნალობის 
დანიშვნის მნიშვნელოვანწილად უფრო დიდი 
შანსი აქვთ, ვიდრე სხვა ქალებს.

მას შემდეგ, რაც ეს ამბავი ცნობილი გახდა, 
ბევრ ქალს თავდაჯერებულობა შეემატა, რადგან 

მეცნიერებამ, როგორც იქნა, დაადასტურა მათი 
ცხოვრებისეული გამოცდილება. ,,ათი წლის 
განმავლობაში აბების მომხმარებელი ვიყავი, 
ერთ-ერთს, რომელს ,,იასმინი” ერქვა, მძიმე 
გვერდითი ეფექტები ჰქონდა – ფსიქოლოგიური 
ეფექტები, დეპრესია, შფოთვა, პანიკის შეტევები. 
მხოლოდ ორი წლის შემდეგ გავიაზრე, რომ ის, 
რაც მჭირდა, აბებთან იყო კავშირში,” ამბობს 
ჰოლი გრიგ-სპოლი.

კვლევამ განსაკუთრებულად ძლიერი 
კორელაცია აჩვენა ჰორმონალური 
საშუალებების თინეიჯერ მომხმარებლებსა 
და დეპრესიას შორის: გამოვლინდა, 
რომ თინეიჯერებში, რომლებიც ჩასახვის 
საწინააღმდეგო საშუალებებს იყენებენ, 
არსებობს 80%-იანი ზრდის რისკი, რომ აბების 
შემდეგ ისინი ანტიდეპრესანტების მიღებასაც 
დაიწყებენ. ეს სტატისტიკა განსაკუთრებულად 

შემაშფოთებელია, რადგან ბევრ თინეიჯერ 
გოგონას აბებს ჯერ კიდევ იქამდე უწერენ, სანამ 
ისინი სექსუალურად აქტიურები გახდებიან 
– ხანდახან აკნეს ან მძიმე მენსტრუალური 
სიმპტომების სამკურნალოდ და ხანდახან კი, 
როგორც ზოგად პრევენციულ ზომას. 

XX საუკუნის დასაწყისში ამერიკის შტატების 
უმრავლესობაში კონტრაცეფცია არალეგალური 
იყო, ხოლო 1960-იან წლებამდე მარტოხელა 
ქალებს კონტრაცეფციაზე წვდომას 26 შტატი 
უკრძალავდა. ქალები ხშირად მხოლოდ თავიანთ 
საშვილოსნოზე იყვნენ დამოკიდებულნი 
და მუდამ დაუგეგმავად ორსულდებოდნენ. 
ამიტომ, გავრცელებული გამოსავალი იყო 
ჰისტერექტომია (საშვილოსნოს ამოკვეთა). 

ჰორმონალური საშუალებები ოთხი 
ადამიანის შემოტანილია. ესენი არიან: 
აქტივისტი და სექს-განმანათლებელი  
მარგარეტ სენგერი; ბიოლოგი გრეგორი 
პინკასი; სუფრაჟისტი კატრინ მაკკორმიკი; 
კათოლიკე ექიმი და გინეკოლოგი ჯონ როკი. 
პინკასმა აღმოაჩინა, რომ თუ ცხოველებს 
ორგანიზმში პროგესტინს შეუყვანდი, ისინი 
აღარ ოვულირებდნენ, მაგრამ ხშირი ინექციები 
მოუხერხებელი იყო, ამიტომ ბიძგი მიეცა 

ორალური კონტრაცეფციის განვითარებას. 1950-
იან წლებში კონტრაცეპტივების შემქმნელებმა 
საცდელი სუბიექტები იშოვეს, ჯონ როკმა 
აბი მასაჩუსეტსში თავის პაციენტებს მისცა, 
ნაყოფიერების კვლევის ფარგლებში. მას 
პაციენტებისთვის არ შეუტყობინებია, რომ 
წესით, აბს ორსულობის პრევენცია უნდა 
მოეხდინა. მასაჩუსეტსის კვლევაზე ბევრმა 
ქალმა უარი თქვა, რადგან ვერ გაუძლეს 
გვერდით ეფექტებს – შებერილობას, სისხლის 
შედედებას და განწყობის ცვლილებებს.

ამერიკაში კლინიკური ცდების ჩატარება 
გართულდა, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ 
შტატების უმრავლესობაში კონტრაცეფცია 
არალეგალური იყო და ნაწილობრივ იმის გამო, 
რომ საცდელი სუბიექტები კვლევას ტოვებდნენ. 
ამიტომ პინკასმა და როკმა პუერტო-რიკოს 
მიაპყრეს მზერა, სადაც ჭარბი მოსახლეობის 
გამო წუხილი, შობადობის კონტროლის 
შეუზღუდაობას და აბორტის ლეგალურობას 
განაპირობებდა. მეტიც, მრავალ პუერტორიკოელ 
ქალს სტერილიზაცია ჩაუტარდა ისე, რომ მათ 
ამის შესახებ არაფერი იცოდნენ; 1950-იან 
და 1960-იან წლებში მომხდარი ეს მოვლენა 
ცნობილია “La Operacion”-ის სახელით. პინკასმა 

, ,საქართველო დემოგრაფიული 
კატასტროფის წინაშე’’ - მსგავსი განგაშის 
შემცველი სათაურები ჩვენი დემოგრაფიული 
მონაცემების შესახებ, პრესაში საკმაოდ ხშირად 
გვხვდება, თუმცა აუცილებელია განვიხილოთ, 
თუ რა მოქმედებებს მიმართავს სახელმწიფო 
დემოგრაფიული კრიზისის აღმოსაფხვრელად, 
რა მეთოდებს იყენებს შობადობის 
წასახალისებლად და რამდენად აისახება ეს 
ყველაფერი ქართველ ქალთა უფლებრივ 
მდგომარეობაზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
დემოგრაფიული კრიზისები საქართველოს 
რეგიონებში, სადაც, მძიმე სოციალური 
პირობების გამო მოსახლეობის მასიური 
მიგრაციის შედეგად, რეგიონები ცარიელდება.

შობადობის და მრავალშვილიანობის 
წახალისების პოლიტიკა ახალი არ არის, 
თუმცა მნიშვნელოვანია, განვიხილოთ 
როგორ მიმართულებას იღებს ეს პოლიტიკა, 
ითვალისწინებს თუ არა ქალთა ეკონომიური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების ასპექტს და 
რა გავლენა აქვს მას ქალთა ცხოვრების 
ხარისხზე. მაგალითისთვის, განვიხილოთ 
2014 წელს დამტკიცებული „დემოგრაფიული 
მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის 
მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა’’, 

რომლის სამიზნე ჯგუფები არიან: ა. 2014 წლის 
1 ივნისიდან დაბადებული ბავშვი (ტყუპებით 
მშობიარობის შემთხვევაში, ბავშვები), რომელიც 
ცხოვრობს ბიოლოგიური დედის ფაქტობრივ 
საცხოვრებელ ადგილას (200 ლარის ოდენობით 
დახმარება განისაზღვრება მაღალმთიან 
რეგიონში ფაქტობრივად მცხოვრები 
ბენეფიციარებისთვის, ხოლო 150 ლარიანი 
დახმარება ფაქტობრივად სხვა რეგიონში 
მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის) ბ. 2016 წლის 1 
იანვრის შემდგომ დაბადებული ბავშვი, რომლის 
ერთ-ერთი მშობელი მაღალმთიან დასახლებაში 
მუდმივად მაცხოვრებელი პირია (ბენეფიციარს 
ენიშნება 100 ლარის ოდენობის დახმარება ერთი 
წლის განმავლობაში, თუ ის პირველი ან მეორე 
შვილია და 200 ლარის ოდენობის დახმარება 
ორი წლის განმავლობაში, თუკი მესამე ან 
მომდევნო შვილია). ეს პროგრამა 2014 წლიდან 
ეხება გურიის, იმერეთის, კახეთის, მცხეთა-
მთიანეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-
ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მაცხოვრებლებს, 
ხოლოს 2017 წლის 1 იანვრიდან, პროგრამაში 
ჩაერთო სამცხე-ჯავახეთიც.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ამ 
სახელმწიფო პროგრამის მიზნობრიობა. 
სახელმწიფო პროგრამის მიზანს არ 

წარმოადგენს მრავალშვილიან დედათა 
დახმარება (პროგრამით განსაზღვრულია 
ბავშვების დაბადების კონკრეტული პერიოდი, 
ანუ მრავალშვილიანი დედები, რომლებსაც 
ბავშვები შეეძინათ ამ პროგრამის მიღებამდე, 
არ არიან სახელმწიფო დახმარებით 
სარგებლობის უფლების მქონეები), 
არამედ, პროექტი მიმართულია ქალების 
წახალისებისკენ, გააჩინონ მეტი შვილი. 
ქვეყანაში არ არსებობს პროგრამები, 
რომლებიც უზრუნველყოფს ქალებისთვის 
განათლების მიღების ხელშეწყობას, 
დასაქმებას, პროფესიულ გადამზადებას. ეს 
პროექტი ასევე არ ასახავს მაღალმთიან და სხვა 
რეგიონებში არსებული ქალების საჭიროებებს, 
პროექტი ითვალისწინებს ქალებისთვის 
სახელმწიფოს მიერ მიჩენილი როლის, კერძოდ, 
დემოგრაფიული პრობლემების აღმოფხვრისა 
და მხოლოდ შვილოსნობის ფუნქციის ქონის 
თავსმოხვევას. 

მნიშნელოვანია დაისვას კითხვა, გარდა 
დროებითი ფულადი დახმარებისა, რას 
სთავაზობს სახელმწიფო ქალებს ბავშვების 
გაჩენის შემდგომ? “იუნისეფის” 2015 წლის 
კვლევის შედეგად, ქალაქში მცხოვრები 3-დან 
5-წლამდე ბავშვების მხოლოდ 67,6%, ხოლო 
სოფლად მცხოვრები ბავშვების მხოლოდ 55,1% 
დადის ბაღში, ბავშვების 18% კი ვერ იღებს 
სკოლამდელ მომსახურებას რაიონში საბავშვო 
ბაღის არარსებობის ანდა დაწესებულებაში 
თავისუფალი ადგილის არქონის გამო. 
თუმცა, იმ რეგიონებშიც, რომლებშიც მსგავსი 
დაწესებულებები ფუნქციონირებს, საბავშვო 
ბაღების სანიტარული მდგომარეობა 
საგანგაშო მდგომარეობაშია. შესაბამისად, 
ამ მომსახურებებზე წვდომის არქონის გამო, 
საქართველოში მცხოვრები მრავალშვილიანი 
ქალების საყოფაცხოვრებო პირობები 
ერთიორად უარესდება. ამ პრობლემებთან  
ბმაშია ის ფაქტიც, რომ საქართველოში 
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ბავშვების 
რაოდენობა ძალიან მაღალია. “იუნისეფის” 
კვლევის მიხედვით, ,,საქართველოში ყოველი 
მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა 
ცხოვრობს, ხოლო ყოველი მეექვსე ბავშვი 
საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს.’’ 
ასევე, მაღალია 5 წლამდე ასაკის ბავშვების 
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რაც 3-ჯერ 
აღემატება ევროპის საშუალო მაჩვენებელს.

შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 
სახელმწიფო, დემოგრაფიული პრობლემების 
აღმოფხვრის მცდელობისას, არ ითვალისწინებს 
სოფლებში და ქალაქებში მცხოვრები ქალების 
ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობას 
და ქალთა რეალური მოთხოვნებისა და 
საჭიროებების გათვალისწინების ნაცვლად, 
იყენებს ქალთა ,,მოსყიდვის’’ პრაქტიკას, 
მრავალშვილიანობის წასახალისებლად. 
სახელმწიფო ვერ ახერხებს მრავალშვილიანი 
ქალებისთვის ადექვატური დახმარებისა და 
მომსახურების შეთავაზებას, რაც ამ ქალების 
ცხოვრების ხარისხის გააუმჯობესებდა. 
ცხადია, რომ მხოლოდ ის მწირი ფინანსური 
დახმარება, რაც დემოგრაფიული 
მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამითაა 
განსაზღვრული, რეალურად, ვერ იქნება ქალთა 
მრავალშვილიანობის წამაქეზებელი ფაქტორი, 
სახელმწიფო კი მრავალშვილიანობის 
წასაქეზებლად რეალურ ალტერნატივებს 

არ ქმნის. დღეს, ქალთა უმრავლესობას 
არ აქვს ინფორმაცია და წვდომა ჩასახვის 
საწინააღმდეგო საშუალებებზე, რადგან ეს 
არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო 
ჯანდაცვის პროგრამით. სახელმწიფო 
განათლების პროგრამა არ აძლევს ქალებს 
საკმარის ცოდნას საკუთარი რეპროდუქციული 
ფუნქციების კონტროლის შესახებ. სასკოლო 
ასაკიდან მოყოლებული, განათლების სისტემა 
იწყებს გოგოებისთვის დიასახლისის როლის 
მიჩენას და ხელს უწყობს მათ ასოცირებას 
მხოლოდ საოჯახო საქმიანობასთან, ბოჭავს 
მათ ცნობისმოყვარეობას, ენერგიულობას და 
გოგონათა ნებისმიერი საქციელი აღიქმება 
,,მომავალ დედობასთან’’ შესაფერისობის 
მიხედვით. სასკოლო პროგრამები, ძირითადად, 
მიმართულია ქალის ფუნქციის მხოლოდ 
დედობის ფუნქციით შემოფარგვლით. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 
აბორტი ლეგალურია, ქალების უდიდეს 
ნაწილს, ეკონომიური უსახსრობის გამო, ამ 
მომსახურებაზე წვდომა არ აქვს. მათთვის 
კი, ვისაც ამ მომსახურებით სარგებლობის 
საშუალება გააჩნია, აბორტის თემას ებმის 
სხვადასხვა მცდარი მორალური და სამედიცინო 
შეხედულება. 2013 წლის სააღდგომო 
ეპისტოლეში, პატრიარქი სახელმწიფოსგან 
პირდაპირ ითხოვს კანონს აბორტის აკრძალვის 
შესახებ, რამდენადაც აბორტი გაიგივებულია 
,,ჩვილების უმოწყალო ხოცვასთან’’ მიუხედავად 
იმისა, რომ ჩანასახი არ შეიძლება განხილული 
იქნას ჩვილად. აბორტის შვილის მკვლელობად 
განხილვა და მასზე უამრავი სამედიცინო მითის 
მიბმა (უშვილობა, ძუძუს კიბო, შემდგომი 
ფსიქოლოგიური პრობლემები ქალებში) მაშინ, 
როდესაც აბორტი 99.75% შემთხვევაში არ იწვევს 
არანაირ ხელშესახებ სამედიცინო პრობლემას, 
არის ქალებზე ფსიქოლოგიური და მორალური 
ზეწოლა და წარმოადგენს ქალთმოძულებრივ 
დამოკიდებულებას. როგორც სახელმწიფო, 
ისევე რელიგია, ქალით დაინტერესებას 
გამოთქვამს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი იგი 
ფეხმძიმედაა. ზემოთმოყვანილი პრობლემები 
გვაჩვენებს, რომ ბავშვების გაჩენის შემდგომ, 
სახელმწიფო კარგავს ინტერესს  ქალების 
მიმართ და არათუ ცდილობს, გააუმჯობესოს 
მათი ყოველდღიური ყოფა, არამედ პირიქით, 
ხელს უწყობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა 
მყოფი ბავშვების რაოდენობის გაზრდას და 
ეკონომიური სიდუხჭირიდან ქალებსა და 
ბავშვებს არანაირ გამოსავალს არ სთავაზობს.

სწორედ ამიტომ, პრობლემურია ყველა 
ის სახელმწიფო პროგრამა, რომლებიც არ 
ითვალისწინებს ქალთა საჭიროებებს და 
ცდილობს, ქალებს ეს საჭიროებები თავად 
განუსაზღვროს, თავს მოახვიოს არაეფექტური 
(მოცემული პროექტის დაწყების შემდგომ 
საქართველოში შობადობის მაჩვენებელი არ 
შეცვლილა. გეოსტატის მიხედვით, პირიქით, 
2014 წლის შემდგომ, შობადობამ  მოიკლო: 
2014 წელს დაიბადა 60 635 ახალშობილი, 2015 
წელს - 59 249, ხოლო 2016 წელს - 56 569) 
და მჩაგვრელი სახელმწიფო პროგრამები, 
რომლებიც კიდევ უფრო უწყობს ხელს ქალთა 
ჩამოშორებას საზოგადოებრივი, პოლიტიკური 
და ეკონომიკური პროცესებისგან და 
სახელმწიფოში ქალთა როლს განსაზღვრავს 
მხოლოდ მათი ბიოლოგიური ფუნქციებიდან 
გამომდინარე.

საქართველო დემოგრაფიული 
კატასტროფის წინაშე
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© კრისტიან კროგი „დედა და შვილი“ 



ჩვენ ვესაუბრეთ ბექა გაბადაძეს, რომელიც 
მუშაობს ორგანიზაციაში ,,თანადგომა’’ და 
შესაბამის დახმარებას უწევს სხვადასხვა 
მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელს.

ნ.ხ..: ბექა, ვიცით, რომ მოწყვლად 
ჯგუფებთან მუშაობ და მათ ჯანდაცვის გარკვეულ 
მომსახურებას აწვდი. რა გამოწვევების წინაშე 
დგანან ეს ჯგუფები ჯანდაცვის მხრივ, არსებობს 
თუ არა მათი ორგანიზებული გაერთიანებები ამ, 
ან რაიმე სხვა პრობლემის ირგვლივ?

ბ.გ.: იმ ჯგუფებისთვის, რომლებთანაც 
მუშაობა გვიწევს, ჯანდაცვის სფეროში ბევრი 
გამოწვევა და საჭიროება არსებობს. ჩვენი 
საქმიანობა მხოლოდ მინიმალურ სერვისებს 
მოიცავს. მწირე რესურსების ქონის პირობებში, 
ვერ ხერხდება შემთხვევების ინდივიდუალური 
მართვა და ინტერსექციული მიდგომა. მე 
ჯანმრთელობის სერვისს გეი  და ბისექსუალ 
კაცებს, ტრანსგენდერ ქალებს და მამაკაცებს 
ვაწვდი, ვისაც სექსი აქვთ მამაკაცებთან. ამ უფასო 
პაკეტში შედის სქესობრივი გზით გადამდები 
დაავადებების დიაგნოსტიკა, კონსულტაცია და 
უსაფრთხო სექსის საშუალებების მიწოდება. 
თუმცა ეს მინიმალისტური შეთავაზება ვერ 
ფარავს სხვა სპეციფიურ საჭიროებებს ამ 
ჯგუფისთვის.  ჯანდაცვის სფეროში არსებული 
ჰომო-ტრანსფობიური განწყობების გამო ლგბტ 
ადამიანებისთვის ჭირს ფასიანი, ხარისხიანი 
სერვისები. წარმოიდგინეთ, თბილისში 
მიჭირს პროქტოლოგთან ან სექსოლოგთან 
გადავამისამართო ადამიანი, რადგან არ 
ვიცი რა ხასიათზე დახვდებიან და რა ტიპის 
დისკრიმინაციას ექნება ადგილი.  

თქვენ პრობლემების გარშემო თემის 
მობილიზებაზე მკითხეთ. ამ კუთხით, რაიმე 
ქვემოდან წამოსულ მოძრაობები არ გვხვდება. 
ჯანდაცვის საჭიროებების მოგვარებას, 
ტრადიციულად, არასამთავრობო სექტორი 
ცდილობს.  ამ თემში ბევრი პრობლემის 
მოგვარება ერთმანეთის დახმარებით და 
გაზიარებით ხდება. მაგალითად, თუკი ადამიანი 
უსახლკაროდ დარჩა, თემის რომელიმე 
წევრი იფარებს და შემდეგ, როცა სამუშაოს 
პოულობს, გადასახადს ინაწილებენ. იგივე 
ხდება მაშინ, როცა პოლიცია უმოქმედოა 
ცირკთან ტრანგედნერ ქალებზე თავდასხმების 
დროს, როგორც წესი ისინი ერთად იგერიებენ 

მოძალადეს და ერთმანეთს პირველად 
დახმარებასაც აღმოუჩენენ ხოლმე.

ნ.ხ.: თქვენი და კიდევ რამდენიმე 
ორგანიზაცია აწვდის სერვისს სექს-მუშაკებსა 
და ტრანსგენდერ ქალებს, სახელმწიფოს რა 
პოლიტიკა აქვს ამ ჯგუფების ჯანდაცვის და 
დასაქმების საკითხში ?

ბ.გ.: სახელმწიფო ჯანდაცვის სერვისები 
არ არის ჰომო მგრძნობიარე და მოჭრილ, 
უმრავლესობაზე მორგებულ ჯანდაცვის პაკეტს 
მოიცავს. ჯანდაცვის პოლიტიკა მკვეთრად 
პატრიარქალური და ჰეტერონორმატიულია. 
ეს განსაკუთრებით იგრძნობა ტრანსგენდერ 
ადამიანთა ჯანდაცვის საჭიროებებთან 
მიმართებაში, როდესაც სახელმწიფო, 
პრაქტიკულად, უარყოფს ამ ადამიანების 
არსებობას. ტრანზიციასთან, ანუ საკუთარ 
გენდერის მისადაგებასთან დაკავშირებული 
პროცედურები უძვირესია და მისი არც ერთი 
კომპონენტი არ იფარება საყოველთაო 
ჯანდაცვის პაკეტით.  სახელმწიფო და 
არასამთავრობო სერვისები  ფრაგმენტული 
და მცირეა. შეიძლება რომელიმე კონკრეტულ 
ორგანიზაციას ერთი თვის მანძილზე ჰყავდეს 
ფსიქოლოგი, მეორე თვეში აღარ ჰყავდეს. 

აღარაფერს ვამბობ სოციალურ თემატიკაზე. 
უსახლკარობა და უმუშევრობა თემის სერიოზული 
პრობლემაა. ჰომო/ტრანსფობიის გამო ოჯახები  
ბევრ სრულწლოვან და არასრულწლოვან 
მოქალაქეს აგდებენ სახლიდან,  ადექვატური 
თავშესაფრის შეთავაზებას კი ვერავისთვის 
ვახერხებთ. ოჯახის სოციალური მხარდაჭერის 
გარეშე პრობლემატური ხდება განათლების 
მიღება, რაც საქართველოში არსებული მაღალი 
ფასების გამო ბევრი მოქალაქისთვის ისედაც არ 
არის ხელმისაწვდომი. 

სექს-სამუშაოში ჩართულ ქალების 
სოციალური ყოფა მძიმეა. ნაციონალიზმით და  
პატრიარქატით გაჯერებული ჩაგვრის შრეები, 
სახელმწიფოს მიერ პოლიციური ძალადობისა 
და შრომის კრიმინალიზების ფონზე, ამ 
ქალებს მძიმე მდგომარეობაში აყენებს. ამ 
ჯგუფისთვის  ბოლო პერიოდში არასამთავრობო 
სოციალური სერვისები შეიქმნა. ,,საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია’’, 
..თანადგომა’’ და რამდენიმე სხვა ორგანიზაცია 
გარკვეულ სამედიცინო-ფსიქოლოგიურ და 

იურიდიულ სერვისებს აწვდის სექს-სამუშაოში 
ჩართულ ქალებს. 

ჩემი დაკვირვებით, საქართველოში ამ 
შრომის ექსპლუატაციური ბუნება კარგად 
ჩანს. ბევრ შემთხვევაში, ბენეფიციარებს, 
ვისთანაც შეხება მქონია, სხვა სფეროებში 
დასაქმების შესაძლებლობა არ აქვთ და არიან 
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი. თუმცა,  
მიჭირს ამ საკითხზე უფრო სიღრმისეულად 
ვისაუბრო, კვლევები, რომელსაც ჩვენი 
ორგანიზაცია ატარებს, ძირითადად, მხოლოდ 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
საკითხების დაფარვას ახერხებს.

ნ.ხ.: თუ შეგიძლია გვესაუბრო ტრანსგენდერი 
ადამიანების სქესის სამართლებრივი აღიარების 
საკითხზე, მათი ტრანზიციის გამოცდილებაზე 
ქართულ რეალობაში, ვინ ადვოკატირებს ამ 
საკითხებს და რა ეტაპზეა ეს ბრძოლები?

ბ.გ.: ჩვენს ქვეყანაში სქესის სამართლებრივი 
აღიარება ბუნდოვანი, დისკრიმინაციული და 
უძვირესი პროცესია. საზoგადოებისთვის რომ 
ნათელი გახდეს, ეს პროცედურა სახელმწიფოს 
მხრიდან ადამიანის გენდერული იდენტობის 
აღიარებას და პირადობის მოწმობებში 
საკუთარი თვითაღქმის შესაბამისი სქესის 
მინიჭებას გულისხმობს. არ შეიძლება 
მოქალაქე იყოს ტრანსგენდერი ქალი და 
პასპორტში უწერდნენ რომ კაცია, მისი 
თვითაღქმა, გამოხატულება არის, როგორც 
ქალის, სახელმწიფოს კი ეს არ ესმის. საქმე ის 
არის, რომ საქართველოს კანონმდებლობა 
ამ პროცედურას ითვალისწინებს, მაგრამ 
საამისოდ, საქართველოს სასამართლოების 
განმარტებით, სქესის შეცვლის ოპერაციის 
გაკეთების აუცილებლობას უთითებს, ამგვარი 
ოპერაციების გაკეთების მოქალაქისთვის 
დავალდებულება კი ახლახანს, ევროპის 
ადამიანის უფლებათა სასამართლომ ადამიანის 
ფუნდამენტური უფლებების დარღვევად ცნო. 

ირონიულია, როცა ვსაუბრობთ ყველაზე 
მარგინალიზებულ, დაბალშემოსავლიან 
მოქალაქეებზე და სახელმწიფო მათგან ითხოვს 
სქესის აღიარებისთვის ათასობით დოლარის 
ღირებულების მქონე ოპერაციების ჩატარებას. 
ამ ეტაპზე, სახელმწიფოსთან ამ საკითხებზე 
მსჯელობა მიდის, თუმცა ქვეყყანაში არსებული 
კლერიკალური და ფაშისტური ჯგუფები, ამ 

პროცესს ხელს უშლიან. რეალურად, ჯანდაცვის 
სისტემაში რომ პრინციპული პროფესიონალები 
იყვნენ,  ეს ამბავი დიდი ხნის წინ უნდა 
მოგვარებულიყო. ამ საკითხთან მიმართებაში 
პოლიტიკური ნება რომ არსებობდეს, 
ყველაფერი ადვილად დარეგულირებადია, თან 
ისე, რომ ამან დამატებითი ვნებათაღელვა ან 
ჰომო/ტრანსფობიური ტალღები არ გამოიწვიოს. 

ნ.ხ.: რამდენად იგრძნობა დაინტერესება 
ტრანს საკითხების მიმართ ფემინისტური 
ჯგუფებისგან და როგორ შეიძლება, 
თუნდაც ჩვენი ჯგუფი გახდეს უფრო მეტად 
ტრანსინკლუზიური ? 

ბ.გ.: მე მიჭირს ფემინისტური 
პერსპექტივიდან ამ თემაზე საუბარი. მე, 
როგორც გეი კაცს შემიძლია გესაუბროთ იმ 
სექსიზმზე და ტრანსოფობიაზე, რომელიც ჩვენდა 
სამარცხვინოდ, ლგბტ თემშიც კი არსებობს. 

ამასწინათ, რამდენიმე კოლეგა 
ლონდონიდან, მიზიარებდა უფლებებისთვის 
ბრძოლის გამოცდილებას და დანანებით 
აღნიშნავდნენ, რომ წლების წინ ტრანს 
საკითხები ბევრად უფრო ხმამაღლა უნდა 
გაჟღერებულიყო არსებული ქვიარ მოძრაობების 
მიერ, ამ შემთხვევაში, ნაკლები იქნებოდა 
ტრანს თემში უსახლკარობის და ძალადობის 
პრობლემები. მე საქართველოში მცხოვრები 
ქვიარი აქტივისტებისგან ვხედავ მზაობას, რომ 
ამ საკითხებზე ხმამაღლა ისაუბრონ, ბოლო 
პერიოდში რამდენიმე ტრანსგენდერი ქალი 
აქტივისტიც გამოჩნდა. ერთ-ერთი მათგანი, 
ჩემი უსაყვარლესი კოლეგაა „თანადგომაში“ 
და  მიმაჩნია, რომ ეს პრობლემები მათ თავად 
უნდა გააჟღერონ. მედიას მიერ ეგზოტიზაციისა 
და იმ ტიპის არაეთიკურობის ფონზე, როდესაც 
ტრანსგენდერ ადამიანებს წაყვანი ტელევიზიები 
მაღალ  ქუსლებსა და დეკოლტეზე უღებენ 
და მთავარ აქცენტს ამაზე აკეთებენ, ჩაგვრის 
გამოცდილებების მიტანა საზოგადოების 
დანარჩენ წევრებამდე რთულია. ამიტომ, 
დღემდე გრძელდება ეს „უხილავობა“ და 
„არაღიარებული ძალადობა“ მოწყვლად 
ჯგუფებზე. 
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და როკმა ივარაუდეს, რომ იქ საცდელი 
სუბიექტების დიდ და დამყოლ მასას იპოვიდნენ. 
თუმცა, კვლევას პუერტორიკოელი ქალებიც 
ტოვებდნენ, ამიტომ მკვლევარებმა ახლა 
ამერიკაშიც და პუერტო-რიკოშიც ისეთ ქალებს 
დაუწყეს ძებნა, ვისაც აიძულებდნენ, რომ ცდებში 
მონაწილეობა მიეღოთ. მათ მასაჩუსეტსის 
ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გამოკეტილი 
ქალები საცდელ სუბიექტებად საკუთარი 
ნების წინააღმდეგ აქციეს, ხოლო  სან-ხუანის 
სამედიცინო სკოლის სტუდენტები კვლევაში 
მონაწილეობაზე თავად დათანხმდნენ, რადგან 
მათ უთხრეს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში 
გაირიცხებოდნენ. ქალებისთვის არც ამჯერად 
უთქვამთ, რა ფუნქცია ჰქონდა აბს; ისინი 
უბრალოდ უნდა გაჩუმებულიყვნენ, წამალი 
მიეღოთ და მუდმივად სამედიცინო შემოწმებებს 
დაქვემდებარებოდნენ.

საბოლოოდ, მკვლევარებმა ახალი 
სტრატეგია შეიმუშავეს, მათ გადაწყვიტეს, 
ეთქვათ ქალებისთვის, თუ რა ფუნქცია ჰქონდა 
აბს. სოციალურმა მუშაკებმა სან-ხუანში 
კარდაკარ სიარული და ქალებისთვის იმის ახსნა 
დაიწყეს, რომ აბის ყოველდღიურად მიღება 
მათ დაორსულებისგან დაიცავდა. როგორც 
კი ქალებს ეს ინფორმაცია მიაწოდეს, აბების 
მიღების ასობით მსურველი გამოჩნდა. თუმცა, ამ 
ქალებისთვის არ შეუტყობინებიათ, რომ ისინი 
კლინიკური ცდის მონაწილეები იყვნენ და არც 
ის, რომ ეს ექსპერიმენტული საშუალება იყო.

კვლევის დასასრულს, აბები ასი პროცენტით 
ეფექტურად გამოაცხადეს, თუმცა მონაწილეთა 
17-მა პროცენტმა გამოსცადა ისეთი გვერდითი 
ეფექტები, როგორიცაა გულისრევის შეგრძნება, 
თავბრუხვევა, თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი 
და ღებინება. კვლევის პერიოდში სამი ქალი 
გარდაიცვალა, მაგრამ ისინი შემოწმების 
მიზნით არ გაუკვეთავთ. მალევე, G.D. Sear-
le & Co-მ, კონტრაცეფციული აბის პირველი 
ვერსია, ,,ენოვიდი” გამოუშვა იმავე ფორმულით, 
რომელიც კლინიკური ცდის მონაწილეების 
თითქმის მეხუთედში ავადმყოფობას იწვევდა. 
,,ენოვიდი” ათჯერ უფრო დიდი რაოდენობის 
ჰორმონებს შეიცავდა, ვიდრე ორსულობის 
პრევენციისთვის არის საჭირო.

აღსანიშნავია, რომ პინკასი და სხვები 
თავიდან კაცებისთვის განკუთვნილ 
ჰორმონალურ საშუალებებზე მუშაობდნენ, 
თუმცა ამ საშუალებებზე უარი მათი გვერდითი 
ეფექტების გამო ითქვა, რომელთა შორის 
სათესლე ჯირკვლის დაპატარავება იყო. 
მიიჩნეოდა, რომ გვერდით ეფექტებს ქალები 
უკეთ აიტანდნენ, ვიდრე კაცები, რომლებსაც 
ცხოვრების უკეთესი ხარისხი სჭირდებოდათ.

1970 წელს ჟურნალისტმა ბარბარა სიმენმა 

დაწერა წიგნი ,,ექიმები აბის წინააღმდეგ”. წიგნი 
დეტალურად აღწერდა ,,ენოვიდის” გვერდით 
ეფექტებს – არაფორმალურ მონაცემებს, 
რაც ექიმებმა იცოდნენ, მაგრამ პაციენტებს 
უმალავდნენ. ამ წიგნმა ვისკონსინის სენატორის, 
გეილორდ ნელსონის ყურადღება მიიპყრო.

,,სენატორ ნელსონს პაციენტის 
უფლებების კანონის მიღება უნდოდა,” 
ამბობს ,,ქალთა ჯანდაცვის ეროვნული 
ქსელის” აღმასრულებელი დირექტორი სინდი 
პირსონი. სენატორმა აბების საკითხი საწყის 

წერტილად გამოიყენა სამედიცინო ინდუსტრიის 
მომხმარებლებისთვის გამჭვირვალეობის 
მოსაპოვებელ ბრძოლაში. ნელსონმა 1970 
წლის იანვარში სენატის სხდომა მოიწვია, რათა 
აბის მოხმარებასა და ლიბიდოს დაქვეითებას, 
დეპრესიას და სისხლის შედედებას შორის 
კავშირი განეხილათ. სხდომაზე სალაპარაკოდ 
არც ერთი ქალი არ მიუწვევიათ. ,,ვაშინგტონის 
ქალთა გათავისუფლების კოლექტივმა”, ელის 
ვულფსონის ხელმძღვანელობით, განხილვაში 

ქალების არ ჩართვა გააპროტესტა. ,,უნდა 
ითქვას, რომ ქალები შესანიშნავი ზღვის გოჭები 
არიან, ისინი არაფერს ითხოვენ, საკუთარ თავს 
თვითონ კვებავენ, საკუთარ გალიებს თვითონ 
ასუფთავებენ, აბებს თვითონ ყიდულობენ 
და კლინიკურ დამკვირვებელსაც ხელფასს 
უხდიან. ჩვენ აღარ მოვითმენთ ტერორს 
თეთრხალათიანი ღმერთებისგან, რომლებიც 
ანტისეპტიკურად მართავენ ჩვენს ცხოვრებას,’’ 
განაცხადა ვულფსონმა სხდომაზე.

ნელსონის მიერ მოწვეულ სხდომას, 

ორალურ კონტრაცეპტივებში ჰორმონების 
რაოდენობის მკვეთრი შემცირება მოყვა, 
აგრეთვე, აბების ყოველ შეკვრას პოტენციური 
გვერდითი ეფექტების შესახებ ასსიტყვიანი 
ცნობა დაერთო. ახლა ყოველი ფარმაცევტული 
რეკლამის ბოლოს ჩამოთვლილი პოტენციური 
გვერდითი ეფექტების გრძელი სია სასაცილო 
ჩანს, მაგრამ სწორედ ჰორმონალური 
აბის გამჭვირვალობისთვის მებრძოლებმა 
მოუტანეს ადამიანებს უფლება, იცოდნენ 
რა რისკები ახლავს თითოეულ წამალს. 
გარდა ამისა, პუერტო-რიკოს არაეთიკურ 
და ღრმად რასისტულ ექსპერიმენტს მოყვა 
ინფორმირებული თანხმობის პროცედურების 
შემოღება, რაც დღესდღეობით ყველა 
სამედიცინო კვლევისთვის სავალდებულოა.

ისმის შეკითხვა, თუკი ქალები დეპრესიას 
ჰორმონალური საშუალებების გვერდით 
ეფექტად უკვე ორმოცდაათი წელია ასახელებენ, 
მაშინ ამაზე ემპირიულ მონაცემებს მხოლოდ 
ახლა რატომ ვიღებთ? ,,ამას, უპირველესად, 
ქალთა ჯანმრთელობის მიმართ ინტერესის 
ნაკლებობა განაპირობებს,” ამბობს გრიგ-
სპოლი. აღსანიშნავია ისიც, რომ განწყობების 
კვლევა რთულია, რადგან, რა თქმა უნდა, 
მათზე ბევრი სხვა ფაქტორიც ზემოქმედებს. 
JAMA Psychiatry-ის კვლევის ერთ-ერთი 
ძლიერი მხარეა ის, რომ კვლევა ეყრდნობოდა 
არა მონაწილეების თვითშეფასებას, არამედ 
კონკრეტულ მონაცემებს, რადგან დეპრესიის 
საზომად ანტიდეპრესანტების გამოწერა 
გამოიყენებოდა.

JAMA Psychiatry-ის კვლევის ერთ-ერთი 
მიმართულება, რომელიც შემდგომ კვლევას 
საჭიროებს, არის: რატომ მოხდა ისე, რომ 
ჰორმონების შედარებით მცირე რაოდენობის 
შემცველი საშუალებები, როგორიცაა სპირალი 
და საშოს რგოლი, დეპრესიასთან უფრო მაღალ 
კორელაციაში აღმოჩნდა, ვიდრე ჰორმონების 
დიდი რაოდენობის შემცველი აბები?

მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების შესახებ 

ესაუბრა ნინკა ხაინდრავა

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა

ილუსტრაცია: ალესანდრა ორლანოვი
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რამდენიმე ათასი წლის წინ, ნეოლითურ 
ხანაში, კაცები პირველ მესაკუთრეებად 
ფორმირდნენ, საიდანაც დაიწყო პირველი 
კლასთაშორისი დაპირისპირება (ქალებად 
და კაცებად მონიშნულ ჯგუფებს შორის). 
ისინი აკონტროლებდნენ და ანაწილებდნენ 
ყველაფერს: მიწის, თავშესაფრის და საჭმლის 
ჩათვლით. ენგელსის მიხედვით, კაცობრიობის 
განვითარების საწყის ეტაპზე, ხალხს ჰქონდა 
ქაოტური სექსუალური ურთიერთობები, რის 
შედეგადაც, ბავშვის ერთადერთი მშობელი, 
ბავშვის აღზრდაზე პასუხისმგებელი პირი იყო 
დედა, რადგან მამობის გამორკვევა შეუძლებელი 
იყო. შემდგომ, უპირველესი საკუთრების ფორმა, 
რომელიც საერთოობის პრინციპს ეფუძნებოდა, 
განიდევნა და ჩანაცვლდა კერძო საკუთრებით 
და კერძო დაგროვებით, რომლის სათავეშიც 
კერძო მესაკუთრეებად კაცები მოგვევლინნენ, 
შესაბამისად, ისტორიულად იმარჯვებს 
ოჯახისა და სქესობრივი ურთიერთობის ისეთი 
ფორმა, რომლის თვითმიზანია გამოარკვიოს 
მემკვიდრე, რათა საკუთრება არ გასცდეს ოჯახს 
და ქონების დაგროვება გვარში გაგრძელდეს. 
ქალებმა დიდხანს იბრძოლეს მონოგამიური 
ურთიერთობების დამკვიდრებისთვის, 
რადგან ორსულებს სჭირდებოდათ ადამიანი, 
რომელიც მათზე იზრუნებდა და ამ პერიოდის 
განმავლობაში  ყოფას შეუმსუბუქებდა. რადგან 
მაშინ არ არსებობდა კონტრაცეპტივები, ქალები 
თავს იკავებდნენ მრავალ პარტნიორთან 
სექსუალური კავშირის ქონისგან და მხოლოდ 
ერთ პარტნიორს ირჩევდნენ.  მონოგამიურ 
ურთიერთობებში, როდესაც ქალი „ქალიშვილი’’ 
ოჯახდებოდა, ანუ სექსუალური დებიუტი 
ჰქონდა კონკრეტულ კაცთან, არ არსებობდა 
ეჭვის საფუძველი, რომ ნაყოფი სხვა მამაკაცის 
იყო, ამიტომ, ქალებს ნაყოფის ტარების გამო 
აძლევდნენ  თავშესაფარს და საჭმელს.

„ქალიშვილი’’ შვილის ყოლას დიდი ფულადი 
სარგებელი მოჰქონდა მამებისთვის, რადგან 
გოგონებს შეძლებულ მამაკაცებზე ათხოვებდნენ 
და სანაცვლოდ თანხას იღებდნენ. სამწუხაროდ, 
ამ ტრადიციის ექო დღემდე ჩაგვესმის. გოგონებს, 
რომლებიც  არ იყვნენ „ქალიშვილები’’ და 
იყვნენ უკვე „წაბილწულები’’, აძალებდნენ 
პროსტიტუციაში ჩაბმას და მამებს მათი მოკვლის 
უფლებაც კი ჰქონდათ. მსგავსი შემთხვევები 
დღემდე მთელ მსოფლიოში გვხვდება, როდესაც 
ოჯახის ღირსება შეურაცხყოფილად მიიჩნევა და 
გოგონებს ცემენ, აწამებენ, სახლიდან აგდებენ, 
ზოგ შემთხვევაში, კლავენ კიდეც. 

რეალურად, „ქალიშვილობა’’ არ არის 
ღირებულება, რომლის ქონის ან არქონის 
შემთხვევაში რაიმე გაკლდება ან გემატება. 
გოგონებს პატარაობიდანვე აჩვევენ და 
ეუბნებიან, რომ „ქალიშვილობა’’ მათი 
ღირებულების საზომია და რომ ვაგინალური 
პენეტრაცია სექსის ჯადოსნური ფორმაა, რომლის 
შემდეგაც იცვლები, რაიმე გაკლდება ან გემატება. 
ქალიშვილობა არ არის რაიმე სახის, უმანკოების 
გამზომი ფიზიკური მატერია, რომელიც 
მიწებებული გაქვს და სექსუალური აქტის შემდეგ 
ეს მატერია, შესაბამისად, უმანკოება ქრება. 

ქალიშვილობის საზომად იყენებენ აპკს, 
რომელსაც 1546 წლამდე არანაირი შეხება 
არ ჰქონია ქალიშვილობის კონსტრუქტთან. 
დღესდღეობით, აპკი ცნობილია, როგორც 
მემბრანული წარმონაქმნი საშოში, ის 
სამედიცინო თვალსაზრისით უმნიშვნელოა და 
მისი მეშვეობით შეუძლებელია სექსუალურ 
აქტივობის წინასწარმეტყველება. შესაბამისად, 
მითია ქალიშვილობაზე შემოწმება და მითუმეტეს 
დიდი სისულელეა ცოტა ხნის წინ გავრცელებული 
ინფორმაცია ე.წ. ქალიშვილობის მოწმობის 
შესახებ.  

ტერმინ ქალიშვილობას დღემდე დიდი 
გავლენა აქვს ქალების სექსუალობაზე, 
ამიტომაც, უკეთესი იქნება, თუ „ქალიშვილობის 
დაკარგვას’’ უბრალოდ სექსუალურ დებიუტს 
დავუძახებთ, რადგან სექსი მხოლოდ 
ვაგინალური პენეტრაცია არ არის. ყოველ 
ადამიანს საკუთარი მოსაზრება და შეხედულება 
აქვს იმის შესახებ, თუ რას მოიცავს მათთვის 
სექსი. მსჯელობით, რომლის მიხედვითაც სექსი 
მხოლოდ ვაგინალური პენეტრაციაა, გამოდის, 
რომ ქვიარი (ლესბოსელი, ბისექსუალი, 
ტრანსგენდერი) ქალების სექსუალობას, 
ფაქტობრივად, უარვყოფთ. სექსის მხოლოდ 
რეპროდუქციისთვის საჭირო აქტად განხილვა 
წმინდად პატრიარქალურ-კაპიტალისტური 
მოვლენაა, ჩვენ უნდა დავიმახსოვროთ, რომ 
სექსუალურ აქტის დიაპაზონს მხოლოდ ჰეტერო 
და სისგენდერი ადამიანები არ განსაზღვრავენ. 
აქტის განსაზღვრების უნივერსალური ფორმულა 

შემდეგნაირია: როდესაც პარტნიორი განიჭებს 
სიამოვნებას ან შენ ანიჭებ მას, არ აქვს 
მნიშვნელობა თქვენს სქესსა თუ ორიენტაციას. შენ 
თავად გეკისრება პასუხიმგებლობა, განსაზღვრო, 
რა არის შენთვის სექსი და როდის გექნება 
სექსუალური დებიუტი და არა საზოგადოებას, 
სახელმწიფოს, მშობლებს, ექიმებს ან რელიგიას. 
იმის გამო, რომ საქართველოში სექსუალური 
განათლება არ არსებობს და სახელმწიფოს ამ 
საკითხთან დაკავშირებით საერთოდ არ აქვს 
პოლიტიკა თუ პოზიცია, მოზარდები ძალიან 
დიდი რისკ-ფაქტორების ქვეშ რჩებიან, იქნება 
ეს სექსუალური გზით გადამდები დაავადებები, 
არასასურველი ორსულობა თუ სექსუალური 
დებიუტის შესახებ მისტიფიცირებული ცოდნები. 
უმეტეს ნაწილს არ აქვს ძირითადი ინფორმაციაც 
კი, თუნდაც სექსუალური დებიუტის შესახებ. 
მოზარდებში გავრცელებული მითია: თითქოს  
პირველი ვაგინალური პენეტრაციის დროს 
აუცილებელია სისხლი წამოგივიდეს, რადგან 
შენი აპკი უნდა ჩაიხეს, რაც ტკივილის 
პირდაპირპროპორციულია. თუ ყველაფერს 
არასწორად აკეთებ, ტკივილს, რა თქმა 
უნდა, ნამდვილად განიცდი. სანამ უშუალოდ 
პენეტრაციის აქტამდე მივალთ, აუცილებელია 
პრელუდია, რათა ვაგინამ გამოყოს ბუნებრივი 
ლუბრიკანტი, საშო გაფართოვდეს და აქტი 
შესაძლო გახდეს ტრავმების (ჩახევის) გარეშე. 
თუ აქტი მტკივნეულია, რისი მიზეზიც შეიძლება 
იყოს შიში და სტრესი, ის უნდა შეწყდეს. ყველა 
გოგონას, თავისი დაქალისგან ან დაქალის 
დაქალისგან მოუსმენია, ვინ როგორ „დაკარგა 
ქალიშვილობა’’, ვის რამდენი სისხლი წამოუვიდა 
და ვის როგორ ეტკინა. არც ერთი ეს ისტორია 
ერთმანეთს არ ემთხვევა, რადგან ყველა ქალს 
სხვადასხვა ზომის აპკი აქვს. ისტორიების 
მოსმენისას იბნევი და წარმოდგენა არ გაქვს, 
როგორ ხდება ეს ყველაფერი, გგონია, რომ  აპკი 
მთლიანად ფარავს ვაგინალურ ხვრელს, ვერ 
ხვდები, ციკლი საიდან მოდის, თუ არა აპკიდან. 
აპკი ფარავს ვაგინალური ხვრელის ნახევარს, 
(ყველას ინდივიდუალური მემბრანა აქვს) 
ზოგჯერ მეტს, ზოგჯერ ნაკლებს. ასევე, არსებობს 
ანომალიები, როდესაც აპკს აქვს 2 ნახვრეტი 
ან ის ზედმეტად ვიწროა, ამ შემთხვევაში 
საჭიროა ქირურგიული ჩარევა. იმისათვის, რომ 
ყველაფერმა უმტკივნეულოდ ჩაიაროს, საჭიროა 
გამოიყოს საკმარისი ბუნებრივი ლუბრიკანტი, 
მაგრამ სასურველია დამატებითი ხელოვნური 
ლუბრიკანტის მოხმარება, რომელიც ყველა 
აფთიაქში მოიძებნება. არ არის საჭირო აპკის 
„ჩახევა’’ რადგან ის საკმაოდ ელასტიურია. 
სასურველია სექსუალურ დებიუტამდე 2 კვირით 
ადრე მასტურბირება, რათა აპკი კარგად 
გაიწელოს და ტკივილიც უმნიშვნელო იყოს. 
პაუზის შემდეგ, აპკი ისევ პირველად ფორმაში 
დგება. ასე რომ, რეალურად, არაფერს ვკარგავთ, 
არაფერია მტკივნეული და სწორად მოქცევის 
შემთხვევაში, არაფერი არ იხევა. ბავშვის გაჩენის 
შემდეგაც კი, საშო გარკვეული დროის შემდგომ 
უბრუნდება თავის პირვანდელ სახეს.

რატომ არის საჭირო ამ თემებზე 
საუბარი? სექსუალობისა და სექსის შესახებ 
საზოგადოებაში არსებული ცოდნა ფრაგმენტული 
და ხშირ შემთხვევაში, არავალიდურია. 
ქალწულობა/ქალიშვილობა არსებობს მხოლოდ 
სოციალურ/კულტურულ განზომილებაში, 
რადგან ამ კონსტრუქტს არ გააჩნია არავითარი 
სამედიცინო მნიშვნელობა. ეს კულტურული 
კონსტრუქცია ქალების წინააღმდეგ მიმართულ 
რეპრესიულ იარაღად იქცა. ჩენს ქვეყანაში 
გაბატონებული მორალური უმრავლესობა 
ორიენტირებულია ქალის სექსუალობის 
დათრგუნვის და კონტროლისკენ, ხოლო მეორე, 
„პროგრესული’’ ნაწილი ქალის სექსუალურ 
გათავისუფლებას მისთვის ჭარბი სექსის, 
ბევრი პარტნიორისა და „ჯანსაღი სექსუალური 
ცხოვრების’’ მოთხოვნაში ხედავს. რეალურად, 
არც ერთი იდეოლოგიური პროექტი არ ზრუნავს 
ქალის გათავისუფლებაზე, მისთვის ცოდნის 
მინიჭების გზით. ჩვენი მწყობრი და მეცნიერულ 
ცოდნაზე დაფუძნებული აზროვნება დაიწყება 
მაშინ, როდესაც ფემინისტური პოლიტიკის 
დღის წესრიგში განათლების ისეთი რეფორმის 
მოთხოვნა დადგება, რომელიც მსგავსი 
ცოდნის დისტრიბუციას შეძლებს, გოგონებს 
თავს არ მოახვევს რომელიმე კლიშეს და არ 
განუსაზღვრავს ქალს დარჩეს ,,ქალიშვილად’’ 
თუ ჰყავდეს მრავალი სექსუალური პარტნიორი, 
არამედ მისცემს მას საჭირო ცოდნას საკუთარი 
სექსუალური ცხოვრების მისი სურვილისამებრ 
წარმართვის უზრუნველსაყოფად. 

„საქალწულე აპკის“

მონიკა, ჩემი ვაჟი
მონიკა სტივენსი

როცა უმოქმედობის შიში
გადაწონის ქმედების შიშს

როდესაც ტელეფონზე წარსულის ლანდის ხმა 
მესმის
ჩონჩხის, რომელიც ჩემი შემინული კარადიდან 
გაიქცა
ან იქნებ ესაა ხმა გარდაუვალობისა, რომელიც 
დაძრწის
ჩემს ბოჭკოვან-ოპტიკურ შეგრძნებებში 

როდესაც ჩემი მომავალი ბეწვზე ჰკიდია
შფოთის ფართოხაზოვან სიგნალებს შორის
რომელიც წარმოიშობა
ჩემი საყურეებისა არესა იმ მიწის ნაჭერს შუა,
სადც ჩემი სხეულის თავდაჯერებული, 
მჭერმეტყველი ენა
შთაინთქმება

როცა ჩემი პრობლემების საფუძვლები
დამარხულია თვითუარყოფის მორევში
სტიგმატიზება, მაკიაჟის ბაზა, ფერუმარილი, 
თვალის საღებავი
და ძვირფასეულობა თავისუფლდება და 
მთლიანდება
სპონსორობის, ეტაპების გავლის, 
თვითაღმოჩენის შუქით

როდესაც ,,მე შენ მიყვარხარ’’ კონკრეტული 
წამისთვის გადანახული სათქმელია
სათქმელი აღიარებასა და უარყოფას შორის
სატელეფონო ზარისას არიზონადან, შუაღამის 
სამზე,
ეს ყოველივე გარდასული დროის ნისლში 
ირევა
და მოგონებად იქცევა
როგორც ზაფხულის შტორმის შემდგომი 
ცისარტყელა

როდესაც დრო ჩერდება და სიტყვები, 
რომლების თქმაც მსურდა 
და ის სიტყვები, რომლებიც ჯობდა, არ მეთქვა
იხლართება ბოდიშისა და სინანულის შავბნელ 
მასაში
ემსგავსება შოკოლადით დალაქავებულ თეთრ 
ბამბის კაბას
გულის და თავის ტკივილები, რომელიც ასაკს 
ახლავს
მთვლემარედ სუფევს უფლის კალენდრიდან
ამოხეული ფურცლების გროვაში

როდესაც ტრაგიკული შეცდომები და 
წაფორხილებები გზას მიკვალავს 
და ჩემს გზაზე წინააღმდეგობები მცირდება
ვიაზრებ ამ გზის სიდიდეს და ვგრძნობ 
მადლიერებას

როდესაც გუშინ, დღეს, და ხვალ
იქცევა ფაზლის ურთიერთმონაცვლე 
ნაწილებად 
ჩემი საყვარლის გულში

ჩემი ნათელი სურათი იკვეთება
გაურკვევლობაში, ქაოსში, წინააღმდეგობაში
რომელშიც მე ვიცხოვრე და რომელიც 
რეალობად ვაქციე

როდესაც მეთერთმეტე საათი სრულდება
რჩება მხოლოდ
მოწონება ან დაწუნება
კი ან არა

დარჩი ან დამტოვე
ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ
სიმარტივე წყალია ჩემი მწყურვალე 
სულისთვის
და სითბოა ჩემი გამყინავი შიშისთვის
რომელიც წარმოიშვა ზედმეტი ანალიზით 
გამოწვეული დამბლისგან:

მოვუსმინო საკუთარ ტვინს თუ საკუთარ გულს
განვაგრძო საკუთარი ტყუილების კვება
თუ ავირჩიო სხვა გზა
რომელსაც შენს კარამდე და არახელსაყრელ 
სიმართლემდე მივყავარ:

როდესაც მე ვიჯექი შენს მისაღებ ოთახში
შენი პასუხის მოლოდინში დრო გაიყინა

შენი წყალობის
ანდა წყევლის მოლოდინში
ხოლო, შენ კი თქვი:

ეს ჩემი ვაჟია, და მას მონიკა ჰქვია!

 

მიშელის სახარება
მიშელი

1:1 
პირველად, ისინი შენს თმას მოაკითხავენ. 
ნაწნავებს სკალპის დაჭიმვამდე მოგიჭერენ
და გაგიჩნდება შეგრძნება, რომ შენ მუდამ
ცდილობ ამოძირკვო საკუთარი თავი.
1:2 
შემდეგი იქნება შენი პირი.
ისინი გეტყვიან, რომ არ ილაპარაკო
შემდეგ გიბრძანებენ, გაიღიმო.
შემდეგ გეტყვიან, რომ
სასაუბრო ენა კაცებმა შექმნეს 
რათა მათთვის ყველა შემთხვევაში გეპასუხა 
- დიახ
რომ ,,არა’’ იყო სიტყვა, რომელიც მოიპარე.
მათ სურთ, ,,არა’’ უკან დაიბრუნონ.

1:3 
ბოლოს, შენს ხელებს მოაკითხავენ. 
ისინი მოგაწვდიან სათლებს
და აავსებენ მათ იმდენად მძიმე ქვებით,
შენს მაჯებს აღმოხდებათ ვედრება, 
მოგწყდნენ.

ლექსი #2
იდენ ჯეფრისი

მოყევი შენი ამბავი
კვლავ
და
კვლავ
და
კვლავ,
სანამ
ისინი დაივიწყებენ
ამბავს,
რომელიც
შენთვის

დაწერეს.

სოციალურ-კულტურული განზომილება

ინგლისურიდან თარგმნა ანა კამლაძემ

ფემინისტური 
პ ო ე ზ ი ა

„ქალთა მზერის“ კოლექტივი


