არასწორი
ურბანული
დაგეგმარების გამო, თბილისი
შესაძლოა
ტუბერკულოზით
დაავადებულთა კერად იქცეს
ბოლო მონაცემების
თანახმად
ტუბერკულიოზით

,

დაავადებულთა ყველაზე
მაღალი
მაჩვენებელი
თბილისსში და აჭარაში
დაფიქსირდა. ცნობილია,
რომ
ამ
საშიში
დაავადბის გავრცელების
ერთ–ერთი მიზეზი ცუდი
ვენტილაცია
და
მოსახლეობის შიდა მიგრაციაა. სხვადასხვა მიზეზის გამო ქვეყნის
მოსახლეობის კონცენტრაცია ძირითადად თბილისსა და ბათუმში ხდება.
ამავე ქალაქებში ყველაზე აქტიურად მიმდინარეობს სამშენებლო
ბუმი, ყოველგავრი ურბანული დაგეგმარების დარღვევით. სავალალო
შედეგიც სახეზეა…
ნინო ჩხობაძე,
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის – დედამიწის
მეგობრები“–ის
თანათავმჯდომარე:
– არასწორი დაგეგმარება და განაშენიანება საბოლოო ჯამში გავლენას
ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ჰაერის მაღალი ტემპერატურის
დროს ხდება ძლიერი აორთქლება, და თავისთავდ იზრდება ტენიანობა.
ასეთ პირობებში კი ნაკლებად ხდება ვენტილაცია. ქალაქში
მოსახლეობის დიდი კონცენტრაცია ჰაერზე
ახდენს თავისებურ
გავლენას. ქალაქის ხელმძღვანელობამ
უნდა გათვალოს, რომ როცა
ადამიანების და ტრანსპორტის რაოდენობა იზრდება,
პირობები
შეიცვალოს. აუცილებლად უნდა არსებობდეს განაშენიანების

გენერალური გეგმა,
ზონირების გეგმა, რაც
ნებისმიერ
თანამედროვე ქალაქში უნდა არსებობდეს. ჩვენთან ეს ყველაფერი არ
არის გათვალისწინებული, სავაჭრო ობიექტები და , საცხოვრებელი
კორპუსები ერთად მდებარეობს და იქვეა იქვეა საქმიანი ცენტრიც
მოწყობილი. ანუ ქალაქი ზონებად არ იყოფა
– ადმინისტრაციული
ცენტრი, საქმიანი ცენტრი, სამრეწველო ზონა, საცხოვრებელი სექტორი
და ა.შ. ასეთი რამ ჩვენთან არ ხდება! ყველაფერი არეულია, ყველა
სამრეწველო ზონასთან აშენებულია საცხოვრებელი კორპუსები, რაც
ყოვლად დაუშვებელია.
არასწორი განაშენიანების გამო ასევე
შეფერხებულია ტრანსპორტის მოძრაობა,
ახლადშექმნილი სექტორები
პრაქტიკულად გაუვალია. კორპუსებს შორის ვინტილაცია არ ხდება,
სადაც საკმაოდ მაღალი ტენიანობაა და ჯანმრთელობისთვის
არახელსაყრელი პირობები. ფაქტობრივად, ეს უბნები ,,გეტოდ” იქცა
– ყოფილი იპოდრომის ტერიტორია, სპორტის სასახლის უკან
ახალაშენებული დასახლება, ვაკე–საბურთალო. და ა.შ.
დედაქალაქის ურბანული გენდაგეგმარება მერობის კანდიდატების
უსაყვარლესი თემაა, თუმცა სასურველი პოსტის მიღწევის შემდეგ ეს
თემა სრულ იგნორირებას ეძლევა…
მარინა

გიორგობიანი,

უნივერსიტეტის
პრეზიდენტი:

თბილისის

პროფესორი,

სახელმწიფო

სამედიცინო

ეკოლოგიის

სამედიცინო
ასოციაციის

– რა თქმა უნდა, მჭიდრო განაშენიანება ხელს უწყობს
ეპიდემიოლოგიური ფონის გართულებას; არასწორი დაგეგმარების გამო
ბინებში დარღვეულია იზოლაციის რეჟიმი, არ არსებობს სრულყოფილი
ვენტილაცია.
ეს ხდება როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში. ხომ
ხედავთ,
რანაირად არის აშენებული ე.წ.
თანამედროვე
ცათაბჯენები?!
მოგეხსენებათ, რომ გარემო არის დაბინძურებული,
რაც ასევე
იმუნობიოლოგიური ფონის დაქვეითების მიზეზია. ის
ფაქტი, რომ ტუბერკულიოზი გადამდები დაავადებაა, ეპიდემიოლოგიურ
სიტუაციას უფრო ძაბავს და ამ სიტუაციის გაუარესების ერთ–ერთი
მიზეზი ზუსტად არასწორი ურბანული დაგეგმარებაა. შიდა მიგრაციაც
არანაკლებ პოზიციას იკავებს ამ „რეიტინგში“.
როგორც წესი,
მიგრანტები სახლდებიან
მჭიდრო პირობებში, სადაც არის მაღალი
ტენიანობა, მაღალი დამტვერიანება, რაც თავისთავად ართულებს
არსებულ მდგომარეობას.

ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 20% გენეტიკითაა
განპირობებული, 20% გარემოთი და 50% ცხოვრების წესით. შედეგად,
ეს 70% არის ჩვენ ხელში და სწორი მენეჯმენტის პირობებში
სავსებით შესაძლებელია მისი მართვა. ჯანმოს ფორმულირებით,
ჯანმრთელობა ეს არ არის დაავადების არარსებობა, ეს არის
ფიზიკური, სულიერი და სოციალური კეთილდღეობა. თუ ეს ტრიადა არ
შედგა, მაშინ არა მარტო ტუბერკულიოზი, სხვა დაავადებებიც ძალიან
სწრაფად გავრცელდება.
საქართველოში ტუბერკულიოზის პროფილაქტიკის საქმეში ერთერთ
პრობლემას წარმოადგენს მაკონტროლირებელი ორგანოს არარსებობა.
მოგიყვანთ მარტივ მაგალითს: გააჩერეთ ქალაქში ნებისმიერი ტაქსი
და გამოაღეთ კარი – რა დაბინძურებული სალონები აქვთ მძღოლებს,
თქვენ გგონიათ ეს არ არის სხვადსხვა დაავადების, მათ შორის
ტუბერკულიოზის გავრცელების წყარო?
ბევრს
დაავიწყდა, რომ
ვენერიული დაავადებები, მათ შორის ურთულესი სიფილისიც, გადადის
საყოფაცხოვრებო ნივთებთან შეხების გზითაც. ტუბერკულიოზი
მოგონებაა იმასთან შედარებით
რა დაავადებების გავრცელებცაა
შესაძლებელი ამ დაბინძურებულ სალონებთან კონტაქტის გამო! ხოლო
ტუბერკულიოზი
არა მხოლოდ საქართველოში,
მთელ მსოფლიოშიც
საკმაოდ საშიში
ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილია მისი
გამომწვევი მიზეზები
და მკურნალობის მეთოდები, კოხის ჩხირი
დღეს მუტანტი ჩხირია, მის წინააღმდეგ პრეპარატები უკვე რთულად
მოქმედებენ, რაც ამძიმებს მასთან ბრძოლას. მოკლედ, რომ ვთქვათ,
გარემოს დაბინძურება, ცხოვრების არაჯანსაღი წესი, არაჯანსაღი
კვება, არასწორი დასვენება, არასათანადო სოციალური პირობები და
მრავალი სხვა მიზეზი ხელს უწყობს ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური
ფონის დამძიმებას, რაც არასახარბიელოა ჩვენი საზოგადოებისთვის.
www.premiumi.ge

