
 

ვირუსული ინფექციები 

როგორ დავიცვათ თავი ვირუსული 

ინფექციებისგან 

 

ვაჩვენოთ ვირუსებს ჩვენი ძალა! 
 

1 მაისს, დაბა ლაითურის საჯარო 

სკოლაში ჩატარდა ტრენინგი ,,ვირუსული 

ინფექციები და მათგან თავდაცვის გზები“. 

ტრენინგს დაესწრო VIII, IX, X და XI კლასის 

მოსწავლეები, ექიმი და მასწავლებლები. 

ტრენინგის პირველ ნაწილში თანატოლ-

განმანათლებლებმა დამსწრე აუდიტორიას 

გავაცანით ვირუსული ინფექციბი და მათი 

ზეგავლენა ადამიანის ორგანიზმზე. ამას თან 

ერთვოდა ამავე თემაზე მომზადებული 

ვიდეორგოლების ჩვენება. რაც შეეხება 

ტრენინგის მეორე ნაწილს, იგი უფრო 

სახალისო და შემოქმედებით იყო. ჯანსაღი 

ცხოვრების  კლუბის  წევრებმა 
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გაგრძელება გვ. 2 

გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი          აპრილი 2015 

ანი თუთის2015 წლის 24 აპრილს პროექტის 

,,ავამოძრაოთ ბავშვები“ ფარგლებში გურიის 

ახალგაზრდულ რესურსცენტრში ჩატარდა 

ტრენინგი თემაზე ,,ვირუსული ინფექციები და 

მათი თავიდან აშორების გზები“. ტრენინგს 

ექიმი ნონა გარგანჯია გაუძღვა და მოზარდებს 

ესაუბრა ვირუსულ ინფექციებზე. ყურადღება 

გამახვილდა გრიპის ვირუსზე. ექიმმა 

ახალგაზრდებს გააცნო გრიპის ვირუსის 

სიმპტომები, ძირითადი გართულებები, რისკ-

ჯგუფები, აღნიშნა, თუ როდისაა აუცილებელი, 

მივმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას. 

ექიმმა ასევე ისაუბრა ვირუსებისგან თავ-

დაცვის საშუალებებზე. განსაკუთრებული 

ყურადღება გამახვილდა ხელების დაბანაზე - 

როგორც ინფექციური დაავადებებისგან 

თავდაცვის ყველაზე მარტივ და ეფექტურ 

გზაზე.  
ტრენინგის დასასრულს მონაწილეებს 

გადაეცათ მასალები, რომლის გამოყენებითაც 

თავიანთ სკოლებში ჩაატარებენ ტრენინგს და 

გაუზიარებენ მიღებულ ცოდნას თანატოლებს. 

ტრენინგს დაესწრო 17 თანატოლგანმანათლებელი 

პროგრამის სამიზნე ათი სკოლიდან. 

ანი 
დაბა ლაითურის საჯარო სკოლის მოსწავლე 
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(სამართებელი, ნუნე-ბის მაკრატელი, 

ტატუირების ნემსი და სხვა) ინვენტარის 

გამოყენება. 

.   დაუცველი ქესობრივი კავშირი; 

.  ინფიცირებული დედიდან ნაყოფზე ან 

ახალშობილზე გადაცემის გზით (ორსუ-ლობის, 

მშობიარობის ან ძუძუთი კვების დროს). 
 

ჩვენ ვამარცხებთ ვირუსებს! 
 

4 მაისს მერიის საჯარო სკოლაში ჩატარდა 

ტრენინგი, რომელიც ვირუსულ ინფექციებს 

ეხებოდა. სხვა ტრენინგებისაგან განსხვავებით 

ამჯერად თანატრენერობა ჩვენი უბნის ექიმმა 

გაგვიწია. შეხვედრა უჩვეულო და განსხვავებული 

გამოვიდა. ბავშვების დაინტერესება დიდი იყო და 

კარგად გამოიყენეს შანსი, კომპეტენტური პირისაგან 

მიეღოთ სასურველი ინფორმაცია. ექიმის საუბარს 

თან ერთვოდა ჩვენს მიერ მოძიებული ვიდეოები, 

რომლებშიც ასახული იყო ვირუსების გავრცელება 

ადამიანის ორგანიზმში. ამან ყველაფერი უფრო 

თვალსაჩინო და გასაგები გახადა.  

ექიმმა ისაუბრა რისკჯგუფებზე, ვირუსის 

ტიპებზე, შედეგებზე, პრევენციის გზებზე; ასევე 

ბევრი არასწორი შეხედულება გააბათილა საკუთარი 

არგუმენტებით, მაგალითად მითი იმის შესახებ, რომ 

ჭიქა ალკოჰოლი ვირუსებს კლავს. ექიმი მაქსი-

მალურად შეეცადა დარბაზში მსხდომ თითეულ 

ადამიანს გაეგო, თუ რა ფატალური შედეგი 

შეიძლება მოყვეს გაუფრთხილებლობას, მან 

ბავშვებს მოუწოდა გრიპის ნიშნების გამოვლენის 

შემთხვევაში აუცილებლად დარჩენილიყვნენ 

სახლში. ექიმმა აღნიშნა, რომ ვირუსების დამარცხება 

ისევ ჩვენს ორგანიზმსა და ძლიერ იმუნიტეტზეა 

დამოკიდებული, ამიტომაც უნდა დავეხმაროთ 

ორგანიზმს, მივიღოთ ბევრი სითხე და დავიცვათ 

ჰიგიენის წესები.  

ტრენინგზე ვისაუბრეთ ხელების სწორად 

დაბანის მნიშვნელობაზე. თვალსაჩინოებისთვის 

ვაჩვენეთ მცირე ვიდეო, რომელშიც ასახული იყო 

ხელების დაბანის ტექნიკა. დამსწრე აუდიტორიას 

გავაცანით სველი სალფეთქისა და სამედიცინო 

ნიღბის სწორად მოხმარების წესები. 
 

აუდიტორიას ხელის სწორად დაბანის წესები 

გავაცანით. ტრენინგის მესამე ნაწილი ექიმთან 

კითხვა-პასუხს დავუთმეთ და უფრო დეტა-

ლურად განვიხილეთ ვირუსული ინფექციები, 

მათი თავიდან აცილების გზები, გრიპის 

ვაქცინის მნიშვნელობა და ხელმისაწვდომობა.  

ტრენინგის შემდეგ დაბა ლაითურის 

ჯანსაღი ცხოვრების წესის კლუბის მიერ 

წამოწყებული კამპანიის ,,ვაჩვენოთ ვირუსებს 

ჩვენი ძალა“ ფარგლებში მოვაწყვეთ აქცია, 

გავავრცელეთ სამედიცინო პირბადეები და 

ჩვენს მიერ მომზადებული ლიფლეტები.   

სკოლის დერეფანში გავაკეთეთ წარწერა - 

,,ვაჩვენოთ ვირუსებს ჩვენი ძალა“. წარწერის 

ქვეშ ჩვენი ხელების ანაბეჭდები დავტოვეთ 

და ამ სიმბოლური ფაქტით ერთხელ კიდევ 

მოვუწოდეთ საზოგადოებას ჰიგიენის ნორმე-

ბის დაცვისკენ. აქციის ფარგლებში გადავი-

ღეთ ერთ-ერთი აქტივობის ამსახველი 

ვიდეოკლიპი.  

ანი თუთისანი 

ლაითურის საჯარო სკოლის მოსწავლე 

 

 ცოდნის გაზიარების კიდევ ერთი გზა! 

28 აპრილს სუფსის საჯარო სკოლაში ჩატარდა 

სემინარი თემაზე ,,ვირუსული ინფექციები“. შეხვედ-

რაზე მოვიწვიეთ ექიმი, რომელიც ტრენინგს ჩვენთან 

ერთად გაუძღვა და მოსწავლეების მიერ დასმულ 

შეკითხვებს ამომწურავად უპასუხა. შეხვედრამ 

ნაყოფიერად ჩაიარა და ვფიქრობ, მოსწავლეები ჩვენს 

მიერ მიცემულ რჩევებს გაითვალისწინებენ.  

პროექტის მადლობელი ვარ, რადგან ის გახდა 

ბიძგი მოსწავლეებისთვის - მიღებული ცოდნა გამოვი-

ყენოთ არა მარტო საკუთარი თავის, არამედ სრულიად 

უცნობი ადამიანების საკეთილდღეოდაც. 

ბექა გაბელია, სუფსის საჯარო სკოლის მოსწავლე 
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(სამართებელი, ნუნე-ბის მაკრატელი, 

ტატუირების ნემსი და სხვა) ინვენტარის 

გამოყენება. 

.   დაუცველი ქესობრივი კავშირი; 

.  ინფიცირებული დედიდან ნაყოფზე ან 

ახალშობილზე გადაცემის გზით (ორსუ-ლობის, 

მშობიარობის ან ძუძუთი კვების დროს). 
 

ტრენინგი სოციალურ მედიაში 
 

2015 წლის 2 მაისს პროექტის 

,,ავამოძრავოთ ბავშვები“ ფარგლებში გურიის 

ახალგაზრდულ რესურსცენტრში ჩატარდა 

ტრენინგი სოციალურ მედიაში. ტრენინგის 

შედეგად მოსწავლეები გაეცნენ ინტერნეტის 

შექმნის ისტორიას და მისი ფუნქციონირების 

ძირითად პრინციპებს, გაეცნენ სოციალური 

მედიის გამოყენების გზებს, შეისწავლეს 

ბლოგის შექმნისა და მართვის ძირითადი 

პრინციპები და ტრენინგზევე დაარეგისტრირეს 

ახალი ბლოგები ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

თემატიკაზე. ტრენინგის შემდეგ გამოცხადდა 

ბლოგების კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც 

მოსწავლეები ტრენინგზე მიღებული ცოდნის 

გამოყენებით აამუშავებენ ბლოგებს. კონკურსის 

ბოლოს გამოვლინდებიან საუკეთესო 

ბლოგერები. ტრენინგს 13 მოსწავლე დაესწრო 

პროექტის სამიზნე ათივე სკოლიდან.  

მიხეილ ჩავლეშვილი, ოზურგეთის წმიდა 
გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო 

სკოლის მოსწავლე - მე დავესწარი ტრენინგს, 

რომელიც ბლოგების შექმნას შეეხებოდა. 

ძალიან მომეწონა ტრენინგი და მისი 

მიმართულება. გავიგე ბევრი რამ: ინტერნტის 

შექმნის ისტორია, ბლოგის მომზადება და მასზე 

მუშაობა. ვაპირებ აქტიურად ჩავერთო 

პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ 

ბლოგების კონკურსში და ვიბრძოლო 

გამარჯვებისთვის.  

ჩემი ბლოგის მიზანია, ხალხს დაანახოს 

ის გზა, რომელიც ჯანსაღი ცხოვრებისკენ 

მიდის! 

 

 

 

კლუბის წევრებმა  

ვიდეოკლიპები მოამზადეს 
 

ვირუსულ ინფექციებთან დაკავშირებით  

რამდენიმე კლუბის წევრმა მოზარდებმა ვიდეოკ-

ლიპები მოამზადეს. გადაღებული ვიდეოკლიპების 

შესახებ მოსწაველები თავად გვიამბობენ. 

ცისია მოისწრაფეშვილი, მერიის ჯანსაღი 

ცხოვრების კლუბის ლიდერი: კლუბის წევრებმა 

გადავწყვიტეთ გადაგვეღო ვიდეო ჰიგიენის წესების 

დაცვის პოპულარიზაციის მიზნით. მსახიობების, 

რეჟისორის და მემონტაჟის როლები თავად კლუბის 

წევრებმა მოვირგეთ. მცირე დროში გადავიღეთ საჭირო 

კადრები. ვიდეოში ავსახეთ სწორი და არასწორი მოქ-

მედებები, მაყურებლის დასაინტერესებლად სიუჟეტში 

იუმორიც შევიტანეთ. ვიდეო სხვადასხვა სოციალურ 

ქსელში განვათავსეთ, მათ შორის ჩვენი კლუბის 

ბლოგზეც. მოსწავლეებისთვს და მასწავლებლების-

თვის სკოლაში პრეზენტაცია მოვაწყვეთ. აღმოვაჩინეთ, 

რომ ამ ფორმით მოწოდება უფრო ეფექტურია, მითუ-

მეტეს, თუ ბავშვებია მთავარი სამიზნე ჯგუფი - 

როგორც წესი, მათ ბევრი საუბარი და ჭკუა–დარიგება 

არ უყვართ, ვიდეოს საშუალებით კი ძალიან სახალი-

სოდ და მოკლედ ავუხსენით, თუ როგორ ებრძოლონ 

ვირუსებს და გაუფრთხილდნენ ჯანმრთელობას. 
ანი თუთისანი, დაბა ლაითურის ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის კლუბის ლიდერი: კლუბის წევრებმა 

გადავწყვიტეთ ყურადღება სასმელ წყალსა და მასთან 

დაკავშირებულ პრობლემებზე გაგვემახვილებინა. ინი-

ციატივის ფარგლებში თემსა და სკოლაში გავავრ-

ცელეთ საინფორმაციო ფურცლები, სადაც აღწერილი 

იყო სასმელი წყლის დაბინძურების გზები და ის ინ-

ფექციები, რომლებიც შესაძლოა დაბინძურებული 

წყლის მოხმარებამ გამოიწვიოს. სასმელი წყლის ბაქ-

ტერიულ და ქიმიური შემადგენლობაზე ყურადღების 

გამახვილება აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგანაც 

ეს ბევრი დაავადების პრევენციას შეუწყობს ხელს. 

სწორედ ამ პროცესის ამსახველი ვიდეო მოვამზადეთ.  
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რადგანაც ვირუსული ინფექციების 

მსხვერპლნი ხშირად პატარები ხდებიან მათი 
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ვეწვიეთ სკოლის დაწყებითი კლასის 

მოსწავლეებს და ბაღის აღსაზრდელებს. 

მათთვის გასაგებ ენაზე ავუხსენით თუ რა 

არის სიცხის, ცემინების და ხველების 

მიზეზი. ავუხსენით, რომ ხელებზე უამრავი 

მიკრობი ცხოვრობს, რომელთა დანახვა ჩვენ 

არ შეგვიძლია. ისინი ძალიან ბოროტები 

არიან და  მათ დასამარცხებლად ხშირად და 

გულდასმით უნდა დავიბანოთ ხელები. 

ბავშვებს საჩუქრად გადავეცით ჰიგიენის 

საშუალებები და ვასწავლეთ, როგორ 

გამოიყენონ სწორად სამედიცინო პირბადე, 

ანტიბაქტერიული თხევადი საპონი და 

სველი ხელსაწმენდი. პატარები შეგვპირდნენ, 

რომ ხელების გასუფთავება არასდროს 

შეეზარებათ და თუ ავად გახდებიან, 

დალევენ ბევრ სითხეს. 

ცისია მოისწრაფეშვილი 

მერიის საჯარო სკოლის მოსწავლე 

 

დასაწყისი გვ. 2 პროგრამის სამიზნე სკოლებში  

ჩატარებული ტრენინგების შესახებ  

მოსწავლეები გვიყვებიან 

თამარ ვაშაყმაძე, ლიხაურის საჯარო 
სკოლის მოსწავლე: რადგანაც აპრილის თვის 

თემა ეხებოდა ,,ვირუსულ ინფექციებს და 

მათგან თავდაცვის გზებს", გადავწყვიტეთ ყურა-

დღება ჰიგიენაზე გაგვემახვილებინა. სემინარზე 

მოვიწვიეთ მოსწავლეები როგორც მაღალი, ისე 

დაბალი კლასებიდან. შეხვედრას დაესწრო სოფ-

ლის ექიმი და მასწავლებლები. ასევე, ინიცია-

ტივის ფარგლებში ვეწვიეთ და სემინარი ჩავა-

ტარეთ სოფლის საბავშვო ბაღში. მოვამზადეთ 

და საავადმყოფოს შენობაში გავაკარით ბუკლე-

ტები ჰიგიენასთან დაკავშირებით.  

სოფიო პატარაია, ჩიბათის საჯარო 
სკოლის მოსწავლე: 28 აპრილს ჩიბათის საჯარო 

სკოლაში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე "ინფექ-

ციური დაავადებები". ტრენინგს დაესწრო III, 

VII, VIII, IX და X კლასის მოსწავლეები, ასევე 

სკოლის დირექტორი და პედაგოგები. ქიმიის 

პედაგოგთან ერთად ჩავატარეთ ცდა სასმელი 

წყლის ვარგისიანობაზე. ტრენინგს თავისი ინი-

ციატივით შემოუერთდა ლანჩხუთის რეგიონუ-

ლი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ნინო კვირკვე-

ლია. მან ვრცლად და ჩვენთვის გასაგები 

ტერმინოლოგიით აგვიხსნა ყველაფერი გრიპის 

ვირუსის შესახებ. ტრენინგის ბოლოს ბავშვებს 

საშუალება მიეცათ კითხვები დაესვათ და 

ამომწურავი პასუხები მიეღოთ ექიმისგან. 


