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ორგანიზაცია - "ქალები საერთო მომავლისათვის (Woman Engage for a Common Future – WECF)"
წარმოადგენს ქალების, ჯანმრთელობისა და გარემოსდაცვით სფეროში მომუშავე 150 ორგანიზაციისაგან
შემდგარ ქსელს, რომლის საქმიანობა ისტორიულად ფოკუსირებულია აღმოსავლეთ ევროპასა და

ცენტრალურ აზიაზე. WECF-ის არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით
აერთიანებს ადამიანებს მდგრადი განვითარებისა და ჯანსაღი გარემოს ხელმისაწვდომობის

უზრუნველსაყოფად ყველასთვის. ორგანიზაცია „ქალები საერთო მომავლისათვის“ საქართველოს ფილიალი,
მუშაობს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, რათა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ხელი შეუწყოს

პროექტების განხორციელებას, ასევე, გააძლიეროს ქალებისა და კაცების ძალისხმევა მდგრადი მომავალის

ფორმირებისა და დიალოგის წარმოებისათვის პოლიტიკურ დონეზე, გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვის
კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად ყველასთვის.

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC) წარმოადგენს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამინისტროსადმი ანგარიშვალდებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. მისი საქმიანობა,
ძირითადად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ეროვნული ცენტრი წამყვანი ორგნიზაციაა გადამდები
და არაგადამდები დაავადებების პრვენციისა და კონტროლის ღონისძიებების მართვისათვის ეროვნულ
დონეზე. ეროვნული ცენტრი შეიმუშავებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ სტანდარტებსა და
სახელმძღვანელო რეკომენდაციებს (გაიდლაინებს), აყალიბებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

პრიორიტეტებს, მონაწილეობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკის განვითარებაში, უზრუნველყოფს

ეპიდზედამხედველობასა და იმუნიზაციას, ახორციელებს ლაბორატორიული დიაგონისტიკისა და

ზედამხედველობის ღონისძიებებს, ეპიდემიოლოგიურ კვლევებს, ატარებს კონსულტაციებს და მართავს
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო სიტუაციებს.

ანგარიში მომზადებულია პროექტის - "სუფთა ჰაერი ბავშვებისთვის“ - ფარგლებში, რომელიც

დაფინანსებულია ევროპის ფონდის მიერ. პროეტის მთავარი განმახორციელებელია ორგანიზაცია "ქალები

საერთო მომავლისათვის (WECF)- საქართველო",  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან (NCDC) თანამშრომლობით. 

ანგარიში დაფინანსებულია ევროპის ფონდის მიერ, დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA)
გრანტის ფარგლებში. ანგარიშში გამოთქმულ ხედვებსა და მოსაზრებებზე პასუხიდმგებლები არიან ავტორები და არ
უნდა იქნას მიჩნეული ევროპის ფონდისა და DAVIDA-ს პოზიციად. 

WECF International
Korte Elisabethstraat 6
NL -3511 JG 
Utrecht, The Netherlands
Tel:+31-30-2310300
wecf@wecf.org
www.wecf.org

WECF Georgia
ს.მეტრეველის 4
თბილისი

Tel:+995 595 62 12 80
wecf@wecf.org
www.wecf.org
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ანგარიში მოიცავს საქართველოში არსებული ჰაერის კონკრეტული დამაბინძურებლების მიმოხილვას,
ჰაერის დაბინძურების შესახებ ქვეყანაში არსებულ კანონმდებლობასა (და მასში არსებულ

ხარვეზებს), და WECF Georgia-სა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

ეროვნული ცენტრის (NCDC) მიერ ჩატარებული კვლევის წინასწარ შედეგებს. 2019-2020 წლის

ზამთრისა და გაზაფხულის სეზონზე, ცხრა მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს სამი რეგიონის 59
საჯარო საბავშვო ბაღიდან შეგროვდა ინფორმაცია, შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის შესახებ.
გამოკითხვებმა მოიცავდა ინფორმაციას სავენტილაციო პრაქტიკისა და თითოეული საბავშვო ბაღის
ინფორმირებულობის დონის შესახებ ჰაერის დაბინძურების სხვადასხვა წყაროების და მათი შესაძლო

ჯანმრთელობის შესახებ. გამოკითხვები მოიცავდა ინფორმაციის შეგროვებას თითოეული საბავშვო
ბაღის სავენტილაციო პრაქტიკაზე, ასევე, ინფორმირებულობის დონის შემოწმებას ჰაერის

დაბინძურების სხვადასხვა წყაროებსა და მათი ჯანმრთელობის შესაძლო ეფექტებზე. მხოლოდ 20
საბავშვო ბაღში გაიზომა მყარი ნაწილაკების (PM) დაბინძურების დონე ჰაერის ხარისხის მზომი
სენსორებით, რეალურ დროში - ერთიდან სამამდე სასწავლო კვირის ინტერვალში. მიუხედავად იმისა,
რომ საბავშვო ბაღები, უმეტესწილად, არ გამოხატავდნენ რაიმე წუხილს ჰაერის ცუდ ხარისხთან
დაკავშირებით, კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვების უმეტესობა მთელი დღის განმავლობაში

მყარი ნაწილაკების საშიშ ზემოქმედებას განიცდის. მონიტორინგის პერიოდში, ზოგიერთი საბავშვო
ბაღის მონაცემებით, ჰაერის ხარისხი არასოდეს ყოფილა უსაფრთხო ან "ნორმალური",
რაც ხაზს უსვამს ამ პრობლემის მოგვარებისთვის სწრაფი რეაგირების აუცილებლობას.

შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების მაღალი დონის ძირითადი მიზეზი არის შეშის ღუმელების

გამოყენება, რომლებსაც საქართველოს საბავშვო ბაღების, თითქმის, ნახევარი ჯერ კიდევ იყენებს. ამ
კვლევაში მონაწილე იმ საბავშვო ბაღების მყარი ნაწილაკების (PM) დონე, რომლებიც შეშას იყენებენ
გათბობის მთავარ წყაროდ, 2.4-ჯერ მეტია ცენტრალურ გათბობაზე და ბუნებრივ აირზე მომუშავე
საბავშო ბაღებთან შედარებით. კვლევამ, ასევე, ცხადყო, რომ საბავშვო ბაღებში მომუშავე

პერსონალის ინფორმირებულობის დონე დაბალია, ჰაერის ხარისხის მართვასთან დაკავშირებით. 
 ბაღების, მხოლოდ, ნახევარი იყენებს ელექტრო-ვენტილატორს სამზარეულოში ან აბაზანაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ბაღების უმეტესობა რეგულარულად აღებს ფანჯრებს ვენტილაციისთვის,
ტემპერატურა არ კონტროლდება და, სავარაუდოდ, ხშირად ძალიან მაღალია. გათბობის პერიოდში,
საბავშვო ბაღების 60%-ში ბავშვები გარეთ არ გაჰყავთ და მხოლოდ ნაწილი ათამაშებს მათ გარეთ,
ორი ან მეტი საათის განმავლობაში. დაბინძურების დონე, ასევე, შენობისშიდა ჰაერის მართვის
პრაქტიკა და ცოდნა, მნიშვნელოვნად იცვლება დღეების და საბავშვო ბაღების მიხედვით, რაც ამ
საკითხის კვლევის გაგრძელების აუცილებლობის მაჩვენებელია, რათა საფუძვლიანად იქნას

გამოკვლეული ყველა ის აქტივობა, მასალა ან პრაქტიკა, რაც ხელს უწყობს ასეთი არასტაბილური და
არაჯანსაღი დაბინძურების დონის წარმოქმას.

მიუხედავად კვლევის შერჩევის მცირე ზომისა, მონაცემები ცხადყოფს, რომ ჩვენი შვილები და მათი
აღმზრდელები, დაბინძურებული ჰაერის ზემოქმედებას განიცდიან და არასაკმარის დროს ატარებენ
გარეთ. ანგარიშში მოცემულია რეკომენდაციებიც, მათ შორის შემდგომი კვლევის ჩასატარებლად,
საჭირო სამართლებრივი ჩარჩოს მისაღებად და პრაქტიკული ღონისძიებების დასაგეგმად, რომელთა

განხორციელება შესაძლებელია მუნიციპალიტეტების, საბავშვო ბაღებისა და შინამეურნეობების
მიერ, შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, როგორიცაა - შეშის ღუმელების

ჩანაცვლება, საჭიროა ინვესტიცია და დაგეგმვა. მაინც ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, თუნდაც,
მხოლოდ, ყოველდღიური პრაქტიკის შეცვლით - საკლასო ოთახების სათანადო ვენტილაციით, დღის
განმავლობაში ბავშვებისთვის შენობის გარეთ საკმარისი დროისა და, ღუმელების და ბუხრების
გამართული მუშაობის უზრუნველყოფით.

შეჯამება
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წინასიტყვაობა

შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურება ისეთი პრობლემაა, რომელიც თითოეულ
ჩვენგანზე ახდენს ზეგავლენას: ჰაერი დაბინძურებულია ჩვენს სახლებში,
სკოლებსა და სამუშაო ადგილებზე. ბოლო კვლევებმა ცხადყო, რომ

შენობისშიდა სივრცეები შეიძლება მეტად იყოს დაბინძურებული, ვიდრე

შენობის გარეთ. ეს ფაქტი განსაკუთრებით შემაშფოთებელია იმის გამოც, რომ
დღეს მეტ დროს ვატარებთ სახლებში, რაც ადამიანისთვის, საშუალოდ, დღის
დაახლოებით 90%-ია [1]. ბევრი ჩვენგანისთვის ეს საკითხი შეუმჩნეველი

რჩება, რადგან შიდა სივრცეები სუფთა, კონტროლირებად ადგილებად არის
მიჩნეული, რომლებიც ისეთი გარე გამაღიზიანებლებისაგან გვიფარავს,
როგორიცაა მაგალითად, სამრეწველო საქმიანობის შედეგად დაბინძურებული

ჰაერი, ტრანსპორტის მოძრაობა და მრავალი სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ
ატმოსფერული ჰაერი დიდ საფრთხეს უქმნის ჩვენს ჯანმრთელობას და

ყოველწლიურად 4 მილიონზე მეტი ადამიანი ნაადრევად იღუპება მსოფლიოში,
დაბინძურებული შენობისშიდა ჰაერი შეიძლება ისეთივე, ან კიდევ უფრო

საშიში შეიძლება იყოს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ვინაიდან, ჩვენს

საზოგადოებაში უფრო აქტიური მუშაობენ ატმოსფერული ჰაერის

გაუმჯობესებაზე, ეს ანგარიში მიუთითებს ასეთივე სამუშაოების

აუცილებლობაზე, შენოსბისშიდა ჰაერთან მიმართებაში.

პროექტი - "სუფთა ჰაერი ბავშვებისთვის" - მიზნად ისახავს გარემოსდაცვითი
და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე ცნობიერების ამაღლებას,
რომლებიც დაკავშირებულია შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურებასთან და

ეყრდნობა შერჩეულ საბავშვო ბაღებში არსებული შენობისშიდა გარემოს

მდგომარეობის შეფასებას. ეს პროექტი, რეალურ დროში შეგროვებულ

მონაცემებზე დაყრდნობით,  მუშაობს დაინტერესებული მხარეების

მობილიზებაზე, ქვეყნაში არსებულ საბავშვო ბაღებში შენობის შიდა ჰაერის
ხარისხის იდენტიფიცირებისა და გაუმჯობესების მიზნით.
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გამოყენებული აბრევიატურა/
შემოკლებები



 
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მიხედვით, ჰაერის დაბინძურება,
გარემოს ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მთავარი რისკია, რომელიც ყოველწლიურად 7
მილიონი ადამიანის ადრეულ სიკვდილობას იწვევს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
აქედან, 3.8 მილიონი სიკვდილის შემთხვევა ოჯახებში გამოყენებულ
ჯანმრთელობისათვის საშიშ საწვავსა და ღუმელების მიერ გამოფრქვეულ კვამლის

ზემოქმედებას უკავშირდება[2]. შენობის შიგნით არსებული ჰაერის

დამაბინძურებლების მავნე ზემოქმედება, გულ-სისხლძარღვთა და რესპირატორული

დაავადებების, ასევე, ფილტვის კიბოს განვითარების რისკებს ზრდის.

საქართველოში ყოველწლიურად, დაახლოებით, 42 ნაადრევი სიკვდილის შემთხვევა,
100 000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით, დაკავშირებულია შენობისშიდა ჰაერის

დაბინძურებასთან, რაც სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლია

რეგიონში[3]. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მონაცემებით,
საქართველო, შენობისშიდა და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული

ნაადრევი სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლების მქონე ქვეყნების

სამეულშია, ევროპის რეგიონში და მხოლოდ მცირედით ჩამორჩება ყირგიზეთსა და
ტაჯიკეთს[4]. ეს, ძირითადად, საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის მიერ,
გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით, შეშის, ასევე სხვადასხვა მყარი და
ბიოლოგიური ნარჩენების გამოყენებით არის გამოწვეული. გაეროს ბავშვთა ფონდის
(UNICEF) ანგარიშის - ”სუფთა ჰაერი ბავშვებისათვის” მიხედვით, ევროპაში

სხვადასხვა დაავადებებითა და ინფექციებით გარდაცვლილი 4000 ბავშვის

სიკვდილის სამი მეოთხედი, შეიძლება დაკავშირებული იყოს შენობისშიდა ჰაერის
დაბინძურებასთან [5].
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არსებული ვითარების
მიმოხილვა

საქართველოს რეგიონებში, შეშის ღუმელები,
რომელთა უმეტესეობა არაეფექტური და

მოძველებულია, კვლავ, რჩება ერთ-ერთ მთავარ
საშუალებად გათბობისა და საკვების

მომზადებისათვის - როგორც საზოგადოებრივ,
ისე კერძო შენობებში. სწორედ ეს იწვევს ჰაერის
დაბინძურების მაღალ დონეს, 

ბავშვები უფრო მოწყვლადები არიან გარემო

ფაქტორების ზემოქმედების მიმართ, ვიდრე

მოზრდილები. შედეგად, ბავშვებზე, გარემოს

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკებით

განპირობებული ავადობისა და

სიკვდილიანობის, არაპროპორციულად მაღალი

წილი მოდის.



შენობისშიდა ჰაერის ხარისხი გულისხმობს, როგორც შენობებისა და

სახლების შიგნით არსებულ ჰაერის ხარისხს, ისე მათ გარშემო. ასევე, თუ
როგორ არის დაკავშირებული ამ სივრცეებში არსებული ჰაერის ხარისხი,
ადამიანების ჯანმრთელობასა და საერთო კომფორტთან [6]. შენობისშიდა
ჰაერის დაბინძურება, რომელიც აუარესებს ჰაერის ხარისხს, არის

სხვადასხვა გარე და შიდა წყაროებიდან გამოფრქვეული

დამაბინძურებლების ნაზავი, მათ შორის  - ტრანსპორტის გამონაბოლქვი,
ავეჯის დასამზადებლად გამოყენებული სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებები,
შეშის არაეფექტური ღუმელებიდან გამოფრქვეული მტვერი, ტყვიის

შემცველი საღებავები, სათამაშოები და ა.შ
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შენობისშიდა ჰაერის ხარისხი

დიაგრამა 1. შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის
მაჩვენებლები, 2017 წელი. შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების შედეგად
სიკვდილიანობის მაჩვენებლები გაზომილია 100000 მოსახლეზე



შშენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების გავლენის დადგენა ადამიანის

ჯანმრთელობაზე, საკმაოდ, პრობლემატურია, ჰაერის ცალკეული დამაბინძურებლების

გავლენის ინტერპრეტაციის სირთულის გამო. სხვადასხვა დამაბინძურებლები

შეიძლება ურთიერთქმედებდნენ ერთმანეთთან და უფრო მეტი (ან ნაკლები) მავნე
გავლენა იქონიონ, ვიდრე ცალკე აღებული თითოეული დამაბინძურებლის

ზემოქმედებით გამოწვეული შედეგების ჯამმა. დარგის ექსპერტებისათვის ეს არის
გამოწვევა და მოითხოვს ახალ მიდგომებს, შენობისშიდა ჰაერის

დამაბინძურებლების კომბინირებული ეფექტების შესასწავლად. მოსახლეობის

ჯგუფები, რომლებიც პოტენციურად უფრო მოწყვლადები არიან შენობისშიდა ჰაერის
დაბინძურებისადმი, არიან - ბავშვები, ორსულები, მოხუცები, ასევე, გულ-
სისხლძარღვთა ან რესპირატორული დაავადებების მქონე ადამიანები. გარდა

ასაკისა, სხვა ფაქტორებმა და ჯანმრთელობის სხვადსხვა მდგომარეობამ, შეიძლება,
ზოგიერთი ადამიანი მეტად დაუცველი გახადოს შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების
მავნე ზემოქმედებისადმი. ეს ფაქტორებია - გენეტიკური მემკვიდრეობა, ცხოვრების
წესი და კვება.

შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების საკითხს აქვს მკაფიოდ გამოხატული

ეკონომიკური მდგენელი: ეს არის პრობლემა, რომელიც, თითქმის, სრულად იქნა
აღმოფხვრილი მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში, მაგრამ დაბალშემოსავლიანი

ქვეყნებისთვის, კვლავ, დიდ ეკოლოგიურ და ჯანმრთელობის პრობლემად რჩება.
გარდა ამისა, დაბალი შემოსავლის მქონე მოსახლეობას, ნაკლები წვდომა აქვს
სუფთა საწვავზე და მეტად იყენებენ დამაბინძურებულ მყარ საწვავს, ასევე,
არაეფექტურ აღჭურვილობას, მაგალითად თუნუქის ღუმელებს. [7].

ყველაზე გავრცელებული დამაბინძურებელი პრაქტიკები და

ნივთიერებები, რომლებიც დიდ გავლენას ახდენენ შენობისშიდა ჰაერის
ხარისხზე საქართველოში, მოიცავს შემდეგს*:

შენობის გარე, ანუ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება  პირდაპირ ზეგავლენას

ახდენს შენობისშიდა ჰაერის ხარისხზე. საქართველოში ატმოსფერული ჰაერი
ავტო-ტრანსპორტიდან, ასევე, ენერგო-სექტორიდან, სამრეწველო ობიექტებიდან
და სოფლის მეურნეობის დარგებიდან ბინძურდება. თუმცა,  ძირითადი

დამაბინძურებელი, მაინც, ავტო-ტრანსპორტის გამონაბოლქვია.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება
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მტვრის მყარი ნაწილაკებით (PM) გამოწვეული ურბანული ჰაერის დაბინძურება,
ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან პრობლემებს იწვევს მთელს რეგიონში.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიშების მიხედვით, ჰაერის

დაბინძურების მაღალი დონის მქონე ქალაქებში, სიკვდილიანობის ზოგადი

მაჩვენებელი 15-20%-ით აჭარბებს, შედარებით სუფთა ჰაერის მქონე ქალაქებში

ფიქსირებულ ანალოგიურ მაჩვენებლებს. მიუხედავად იმისა, რომ გასული საუკუნის
90-იან წლებში, რეგიონების უმეტეს ნაწილში, გარე ჰაერის დაბინძურების დონის
მნიშვნელოვანი შემცირება მოხდა, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, პროგრესი
მინიმალურია. ქალაქის მოსახლეობის ის 92%, რომელზეც ჰაერის ხარისხის შესახებ
სარწმუნო მონაცემები მოიპოვება, ცხოვრობს ქალაქებში, სადაც ჰაერში შეწონილი

წვრილდისპერსიული ნაწილაკების (PM10) მაჩვენებელი, ჯანმრთელობის მსოფლიო

ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულ ნორმებს აჭარბებს. საქართველო,
მნიშვნელოვნად, არ განსხვავდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების

ინდიკატორების საშუალო ევროპული მაონაცემებისგან და გლობალური საშუალო

მაჩვენებლის ქვემოთ რჩება. ამასთან, ეს არ ნიშნავს, რომ გარე პირობები

დაბინძურების ზღვარს მიღმა რჩება. ჯანმოს მიერ გამოქვეყნებული 2016 წლის

მონაცემებით, ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურებასთან

დაკავშირებული კომბინირებული სიკვდილიანობის წილი შეადგენს 102
გარდაცვალებას, 100,000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით. საქართველო, ისევე როგორც
შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის ინდექსით, ამ
აჩვენებლითაც მესამეა რეგიონში [8].

სუნთქვის დროს ნახშირორჟანგს გამოვყოფთ, რაც შენობისშიდა ჰაერის

დაბინძურების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროა. იმის გამო, რომ ჩვენი
ამონასუნთქი გარშემო არსებულ ჰაერს ერწყმის, სისხლში ნახშირორჟანგის დონე
შეიძლება გაიზარდოს და დაღლილობის შეგრძნება გაგვიჩნდეს. ხალხის რაოდენობა
და მათ მიერ, ცუდი ვენტილაციის პირობებში, შენობის შიგნით გატარებული დრო,
პირდაპირპროპორციულად ზრდის ნახშირორჟანგის კონცენტრაციის დონეს  ჩვენს
დახურულ საძინებლებში, საკლასო ოთახებსა და ოფისებში. არაჰერმეტული

გამაცხელებლები, გაზის ან შეშის ღუმელები, ბუხრები, სანთლები და თამბაქოს
კვამლი - ნახშირორჟანგის წარმოქმნის დამატებითი წყაროებია. ღია სივრცეში
მიმდინარე აქტივობებმაც კი, მითუმეტეს თუ  ეს ჩვენი შენობების ახლოს ხდება,
მაგალითად, ნაგვისა და ფოთლების დაწვა და ტრანსპორტის მოძრაობა, შეიძლება

გაზარდოს CO2-ის კონცენტრაცია შენობებს
შიგნით.

ნახშირორჟანგი (CO2)
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ფოთლებს
წვის  პროცესი
საბავშვო  ბაღის
მეზობლად  სამცხე- 
ჯავახეთში .
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ნახშირბადის მონოქსიდი (CO) უსუნო, უფერო, მაგრამ ძალიან საშიში გაზია,
რომელიც არასრული წვის შედეგად წარმოიშობა. მისი წარმოქმნის ყველაზე

გავრცელებული შენოსბისშიდა წყაროა გაუმართავი გაზის (მაგ. ღუმელები და
წყლის გამაცხელებლები), ასევე, მყარი საწვავის ღუმელები და

გამათბობლები.  შენობის გარეთ  CO-ს წარმოქმნის მთავარი წყარო

ტრანსპორტია. ჰაერში არსებული ნახშირბადის მონოქსიდის  შესუნთქვა,
თუნდაც მისი დაბალი კონცეტრაციის პირობებში, ამცირებს სისხლის მიერ
ჟანგბადის გადატანის უნარს, რაც საზიანოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.
ნახშირბადის მონოქსიდის მომატებული კონცენტრაციის ზემოქმედება იწვევს
თავის ტკივილს, მხედველობისა და კომპლექსური სამუშაოს შესრულების

უნარის დაქვეითებას [9]. ხოლო, CO-ს კოცენტრაციის მაღალმა დონემ,
შესაძლოა, გონების დაკარგვა და სიკვდილი გამოიწვიოს [10].

ნახშირბადის მონოქსიდი (CO)



საქართველოში მტვრის მყარი ნაწილაკების (PM) მაღალი ზემოქმედება
ერთ-ერთი მთავარი რისკფაქტორია მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის,
განსაკუთრებით კი ბავშვებისა და ქალებისათვის. PM-ის კონცენტრაციის
მაღალი დონე გამოწვეულია შენობის შიგნით მყარი საწვავის, ძირითადად,
შეშის მოხმარებით,  გათბობისა და საკვების მომზადების მიზნით. ჯანმოს
2016 წლის მონაცემების მიხედვით, საქართველოს მყარი საწვავის

მოხმარების მაჩვენებლები,  ევროპაში ყველაზე მაღალია (სოფლის

მოსახლეობის 84%; ქალაქის- 12%; ქვეყნის მასშტაბით- 46%) და

მნიშვნელოვნად აღემატება, როგორც საერთო რეგიონალურ (<5%), ასევე,
გლობალურ მაჩვენებელებს (41%) [11].   

 

  მტვრის მყარი ნაწილაკები (PM)

PM–ის  დონის  მონიტორინგისთვის  დამონტაჟებულია  ჰაერის  სენსორი  საბავშვო
ბაღის  ერ  ჯგუდში  
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ბევრ ქვეყანაში, ბავშვების 80%-ზე მეტი რეგულარულად იმყოფება თამბაქოს
კვამლის მეორადი ზემოქმედების ქვეშ, სახლებში და კიდევ უფრო მეტად -
სახლებს გარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო

კონვენციის რეგულაციებმა თამბაქოს კვამლისგან თავისუფალი ადგილები

შექნა, რაც ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების შესამცირებლად

ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა, კონვენცია ჯერ კიდევ არ არის დანერგილი

რეგიონების დიდ ნაწილში.

თამბაქოს კვამლი რამდენიმე სახის მავნე დამაბინძურებელს შეიცავს, მათ
შორის, ბენზოლს და წვრილ და ულტრა წვრილ ნაწილაკებს. მოზრდილებში

პასიურმა მოწევამ შეიძლება გაღიზიანება, სუნთქვის გამწვავებული სიმპტომები
და გულის კორონარული დაავადება გამოიწვიოს. ბავშვებში კი შეიძლება

მრავალი დაავადების მაპროვოცირებელი იყოს -  შუა ყურის ინფექციებით
დაწყებული, დამთავრებული უეცარი სიკვდილის სინდრომით 

მიუხედავად თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციით განსაზღვრული მკაფიო
ზომებისა, ცვლილებები სრულყოფილად ჯერ კიდევ განსახორციელებელია,
პირველ რიგში, თამბაქოსგან თავისუფალი სკოლებისა და სამედიცინო

დაწესებულებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიების

მიმართულებით, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

თამბაქოს კვამლი

ჰაერის დამაბინძურებლებიდან, ჯანმრთელობის ექსპერტების ყველაზე დიდ
შეშფოთებას მტვრის მყარი ნაწილაკები(PM) იწვევს, რადგან მათი

ინჰალაცია და ფილტვებში ღრმად შეღწევა ადვილად ხდება. სულფატები,
ნიტრატები, ამიაკი, ნატრიუმის ქლორიდი, ნახშირბადი, მინერალური მტვერი
და წყალი მტვრის მყარი ნაწილაკების ის კომპონენტებია, რომლებიც

ჰაერში არსებული ნებისმიერი მყარი და თხევადი მცირე ნაწილაკების

ნარევშია.
 
უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, PM10 (აეროდინამიკური დიამეტრის

ნაწილაკები <10 მკმ) და PM2.5 (აეროდინამიკური დიამეტრის მქონე

ნაწილაკები <2.5 მკმ) ნაწილაკები ჯანმრთელობისთვის ყველაზე საშიშ
ზომებად ითვლება, ბრონქების პერიფერიულ მიდამოებში ღრმად შეღწევისა
და ჰაერცვლის შეფერხების გამო. 



ნესტი და ობი დადგენილია, როგორც შენობისშიდა ჰაერის ძირითად

პრობლემებად, რომლებიც არაპროპორციულად აისახება სოციალურად

დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ოჯახების 20% -ზე მეტი ცხოვრობს
ისეთ სახლებში, სადაც ნესტი და ობია. ობის სოკოები ვითარდება ტენიან და
თბილ პირობებში, როგორც შიდა, ისე გარე სივრცეებში. ობის სოკოების

მრავალი ტიპი არსებობს, რომლებიც სიცოცხლისუნარიანობას ინარჩუნებენ არა
მარტო შენობაში, არამედ მთელ რიგ ზედაპირებზე, მათ შორის - ქსოვილზე,
ქაღალდზე, ხეზე, მინაზე და პლასტმასზეც კი. ობის სოკოების ზრდა ხდება
კედლებისა და სახურავების ფარული გაჟონვის შედეგად  დაგროვილ

კუთხეებში, რაც შეიძლება ავეჯსა და ტანსაცმელზეც გავრცელდეს. სათანადო
ვენტილაციის გარეშე, ნესტის დაგროვება ხელს უწყობს ობისა და სხვა

მიკროორგანიზმების ზრდას, რამაც შეიძლება  შენობისშიდა ჰაერის

დამაბინძურებლების დამატებითი გამოყოფა გამოიწვიოს. 
 
ჯანმრთელობის რისკების უმეტესობა, რომელიც დაკავშირებულია შენობების
ნესტთან და მაღალ ტენიანობასთან, განსაკუთრებით კონცენტრირდება

სასუნთქ სისტემებში, რაც იწვევს ცხვირისა და ყელის ლორწოვანის

გაღიზიანებას, ხველასა და ხიხინს. აღმოჩნდა, რომ ნესტიანმა გარემომ

შეიძლება ასთმის განვითარება გამოიწვიოს იმ ადამიანებში, ვისაც მანამდე ეს
არ აღენიშნებოდათ. ასევე, ჯანმრთელ ბავშვებში აზიანებს ქვედა სასუნთქ
გზებს და აძნელებს სუნთქვას.

ობი
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*უფრო მეტი დამაბინძურებელი ნივთიერება და დაბინძურების პრაქტიკა, რომელიც საქართველოში
გვხვდება, მოცემულია დანართში 1



ჰაერის დაბინძურება, როგორც შენობისშიდა, ასევე გარე წყაროებიდან,
ადამიანის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.
დაბინძურებულმა ჰაერმა შეიძლება სერიოზული ზემოქმედება გამოიწვიოს
ჯანმრთელობაზე - სუნთქვისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის

დაავადებებით დაწყებული, ტვინისა და ფილტვების კიბოთი

დამთავრებული. გარე ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მხრივ, ევროპის
მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, დიდი წინსვლაა მიღწეული და ძირითადი
დამაბინძურებლებისთვის ექსპოზიციის  ზღვარია დაწესებული. მიუხედავად
ამისა, შენობისშიდა ჰაერის ხარისხს იმდენივე ყურადღება არ ექცევა,
რამდენიც ატმოსფერულის. აღნიშნული, განსაკუთრებით საგანგაშოა იმის
გათვალისწინებით, რომ ადამიანები უფრო მეტ დროს, სწორედ, შენობის
შიგნით ატარებენ. ამდენად, მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, შენობისშიდა
ჰაერის რომელი დამაბინძურებლებია განსაკუთრებით საშიში, როგორ ხდება
შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის დადგენა და დაბინძურების დონის

რეგულირება, ევროკავშირშის მიერ და ეროვნული კანონმდებლობით

საქართველოში. ამ ეტაპზე საქართველოში, ისევე როგორც ევროკავშირში,
შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის მარეგულირებელი კანონმდებლობა ჯერ

კიდევ არ არის შემუშავებული. 2010 წელს,  ჯანმომ შეიმუშავა და

გამოაქვეყნა შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის სახელმძღვანელო

რეკომენდაციები, რომლებიც ამ საკითხის შესახებ, წევრი

სახელმწიფოებისათვის, ცნობიერების ამაღლებას ისახავდა მიზნად, მაგრამ
ხსენებული სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისი ნორმატიული

რეგულაციები, საქართველოში, ჯერ-ჯერობით, დადგენილი არ არის.

ქვემოთ მოყვანილია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა და

საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომელთა შესაბამისად უნდა იქნეს
გათვალისწინებული უვნებელი და ხარისხიანი შენობისშიდა ჰაერის

უფლება საზოგადოებრივი შენობების შიგნით და/ან, რომლებშიც

შეიძლებ ცვლილებების შეტანა, შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის

რეგულირებისათვის:

გარემოსა და
ჯანმრთელობის
პოლიტიკის ჩარჩო
და კანონმდებლობა
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მდგრადი განვითარების მიზნები (SDG) წარმოადგენს, გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული უნივერსალურ ინსტრუმენტების

ერთობლიობას, მთელს მსოფლიოში გადაუდებელი ეკოლოგიური, პოლიტიკური

და ეკონომიკური გამოწვევების მოსაგვარებლად, რომლის ერთ-ერთი მიზანი
უკავშირდება ჰაერის დაბინძურებას[12]. ჯანმოს მიერ 2016 წელს გავრცელებული

ინფორმაციის თანახმად, მდგრადი განვითარების მიზანია 3.9 -  "2030 წლისთვის

მნიშვნელოვნად იქნეს შემცირებული საშიში ქიმიური ნივთიერებებით, ჰაერის,
წყლის, ნიადაგის დაბინძურებითა და კონტამინაციით გამოწვეული დაავადებები
და სიკვდილიანობა". ჰაერის დაბინძურების შემცირების პროგრესი, შენობისშიდა
და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის

მიხედვით იზომება, რომელიც ჯანმოს ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად

გამოითვლება.

მდგრადი განვითარების მიზნები (SDG)
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საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება, აღმოსავლეთ

პარტნიორობის ქვეყნებთან ახალი თაობის ასოცირების ხელშეკრულებების

ნაწილია,  რომლის ძირითადი მიზანი საქართველო-ევროკავშირის
ურთიერთობების  პოტენციალის გააქტიურებაა - რეფორმების მხარდაჭერაზე,
ეკონომიკის აღდგენა-ზრდაზე, მთავრობისა და სექტორის თანამშრომლობაზე

[13].  2014 წელს, ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედების დღიდან, მთავრობა
დიდ ძალისხმევას ხარჯავს საქართველოში გარემოსდაცვითი ჯანმრთელობის

გაუმჯობესებაზე. ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, შეიქმნა ეროვნული

სამოქმედო გეგმა, ჰაერის ხარისხის მართვის სფეროში  არსებული

ვალდებულებების შესასრულებლად. ეროვნული სამოქმედო გეგმა ხელს უწყობს
ევროკავშირის სამართლებრივი მოთხოვნების ასახვას ჰაერის ხარისხის მართვის
სფეროში და  ქვეყანას ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებული საერთაშორისო

ვალდებულებების შესრულებაში ეხმარება. ასოცირების ხელშეკრულების

შესრულების მიზნით, ეტაპობრივად მუშავდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

სექტორის მარეგულირებელი აქტები და პოლიტიკის დოკუმენტები, აგრეთვე,
შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტები და ნორმატიული აქტები.

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

საქართველოს კონსტიტუციის (მუხლი 37, პუნქტები 3,4 და 5) შესაბამისად -
“ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის უვნებელ გარემოში,
სარგებლობდეს ბუნებრივი გარემოთი და საჯარო სივრცით[14]. ყველა

ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს.  სახელმწიფო,
საზოგადოების ეკოლოგიური და ეკონომიკური ინტერესების შესაბამისად,
უზრუნველყოფს გარემოსდაცვასა და რაციონალურ ბუნებათსარგებლობას

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად,
ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით. ადამიანს
უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია მისი სამუშაო
და საცხოვრებელი გარემოს შესახებ“.

საქართველოს კანონმდებლობა



ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით,
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა წარმოადგენს სახელმწიფო

ვალდებულებათა სისტემას, რომლის მიზანია ადამიანის ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი
გავრცელების შესწავლისა და, შესაბამისად, კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი
წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს

ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით[15].

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის

მიზანია, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის

დამკვიდრების ხელშეწყობა; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო

გარემოს უზრუნველყოფა; ოჯახის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის

ხელშეწყობა; გადამდები და არაგადამდები დაავადებების გავრცელების თავიდან
აცილება [16]. კანონი განსაზღვრავს მოსახლეობისა და იურიდიული პირების
უფლებებსა და მოვალეობებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში.
კანონის თანახმად, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
შეიმუშავებს სამედიცინო მომსახურების ხარისხის სტანდარტებს,
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სახელმძღვანელო რეკომენდაციებსა და

ტექნიკურ რეგლამენტებს, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის მიზნით.

საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ, არეგულირებს

ატმოსფერული ჰაერის დაცვას საშიში ტექნოგენური ზემოქმედებისგან

საქართველოს ტერიტორიაზე [17]. კანონი განსაზღვრავს მავნე ანთროპოგენული

ზემოქმედების სახეობებს ატმოსფერულ ჰაერზე; ატმოსფერული ჰაერის

დაბინძურებას მავნე ფაქტორებით; ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების
კონცენტრაციის ლიმიტებს; ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის

სისტემებს და ა.შ.

2016 წელს, უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილების საუძველზე, მიღებული

იქნა სახელმწიფო პროგრამა თბილისში ჰაერის დაბინძურების შემცირების

შესახებ. პროგრამა მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას: საგზაო ტრანსპორტი,
მშენებლობა, ქალაქის გამწვანება, ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემის
გაუმჯობესება, ჰაერის დაბინძურების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასება
და ამ საკითხის გარშემო საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა. ბავშვთა
და მოზრდილთა ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის

დაბინძურების ჯანმრთელობაზე გავლენის შეფასება, საქართველოს გარემოსა და
ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEHAP 2) ერთ-ერთ გრძელვადიან

მიზანს წარმოადგენს, რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავდა, საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ჯანმოს

გარემოსა და ჯანმრთელობის ევროპული ცენტრის ბონის ოფისის ტექნიკური
დახმარებით.

ჰაერის დაბინძურების შემცირების სახელმწიფო პროგრამა
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ევროკავშირის კანონმდებლობით დადგენილია დირექტივების ფართო პაკეტი,
რომელიც ჰაერის მთელი რიგი დამაბინძურებლებისათვის  სტანდარტებს

ადგენს. ჰაერის ხარისხის დირექტივები(2008/50 / EC დირექტივა

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და სუფთა ჰაერის შესახებ ევროპაში

და2004/107 / EC დირექტივა მძიმე ლითონებისა და პოლიციკლური არომატული

ნახშირწყალბადებისშესახებ ატმოსფერულ ჰაერში [19,20])
დამაბინძურებლების კონცენტრაციის ზღვრულ დონეებს ადგენს, რომელიც

დროის განსაზღვრულ პერიოდში არ უნდა იქნას გადაჭარბებული. ხოლო,
გადაჭარბების შემთხვევაში, ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშაოს და

განახორციელოს ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმები. ეს გეგმები მიზნად უნდა
ისახავდეს ჰაერის დამაბინძურებლების კონცენტრაციის დონის შემცირებასა და
მიზნობრივ მაჩვენებლებამდე დაყვანას.

ჯანმოსა და ევროკავშირის გაიდლაინებით 
დადგენილი ნორმები
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აამ კომპლექსური გეგმის ზოგიერთი დამატებითი მიზანი, რომელიც პირდაპირ
არის დაკავშირებული  ბავშვების ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის

დაბინძურების შემცირებისათან, ასევე,  მოიცავს საშიში ქიმიური ნივთიერებების
ზემოქმედების თავიდან აცილებას, სკოლებისა და საბავშვობაღების აღჭურვას
ფიზიკური დატვირთვის სათანადო საშუალებებით და წყლის, სანიტარიისა

დაჰიგიენის პირობების გაუმჯობესებას სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში.

ნახატი 2. გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის

სტრატეგიული ამოცანები და განრიგი



შენობისშიდა ჰაერის ბიოლოგიური დამაბინძურებლები (ნესტი და ობი)
სახელმძღვანელო რეკომენდაციები დამაბინძურებელთა სპეციფიკის

მიხედვით (ქიმიური დაბინძურება)
შენობის შიგნით საწვავის წვასთან დაკავშირებული დამაბინძურებლები

ჯანმოს სახელმძღვანელო პრინციპები დადგენილია ჯანმრთელობის

დაცვისთვის და, შესაბამისად, უფრო მკაცრია, ევროკავშირის  პოლიტიკურად

შეთანხმებულ სტანდარტებთან შედარებით [21]. ჯანმოს რეკომენდაციები

ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ყველაზე აქტუალურ

საკითხთა სამ ჯგუფს:

ჩამოთვლითაგან  ბოლო წარმოადგენსამ კვლევის ცენტრალური საკითხს. ეს
რეკომენდაციები მნიშვნელოვანია, რადგან მითითები და ინსტრუმენტია იმ
პოლიტიკის შემქმნელებისთვის, ვინც პასუხისმგებლები არიან ჰაერის
დამაბინძურებლების სტანდარტების დადგენაზე, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან
მოსახლეობის ჯანმრთელობას. ქვემოთ მოცემული სახელმძღვანელო

რეკომენდაციები, მყარი ნაწილაკებისათვის PM2.5  ზემოქმედების "უსაფრთხო"
დონის საზღვრებს ადგენს, რომლის კონცენტრაცია  თითოეულ კუბურ მეტრზე
(მკგ / მ 3) [18] მიკროგრამებში გამოიხატება.

ჯანმოს  მიერ
რეკომენდირებულ

ი  დონეები
PM2.5

ევროკავშირის
ჰაერის

ხარისხის
დირექტივა  

PM2.5 
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10 მკგ/მ3
 საშუალო
წლიური

 

25* მკგ/მ3 
24-საათიანი
საშუალო

25 მკგ/მ3
საშუალო
წლიური

* 99-ე  პროცენტილი  - 3 დღე/წელი



საქართველოში საზოგადოებრივი შენობების შიდა გარემოს შესახებ
მწირი ინფორმაციის პირობებში, ორგანიზაცია "ქალები საერთო

მომავლისთვის (WECF) - საქართველო", დაავადებათა კონტროლისა

და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან

თანამშრომლობით,  ახორციელებს პროექტს - "სუფთა ჰაერი

ბავშვებისთვის", იმერეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-
ჯავახეთის საბავშვო ბაღებში შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების
შესაფასებლად. საქართველოში, დაახლოებით, 1000 საბავშვო ბაღი
იყენებს შეშის არაეფექტურ ღუმელებს გასათბობად (წელიწადში 4-6
თვე, დამოკიდებულია რეგიონზე). ეს  იწვევს შენობისშიდა ჰაერის
დაბინძურებას მცირე ზომის მყარი ნაწილაკებით და დიდი

ალბათობით, სხვა დამაბინძურებლებითაც, როგორებიცაა CO და NO2,
რაც ბავშვების ჯანმრთელ განვითარებას აფერხებს. გარდა ამისა,
საბავშვო ბაღებში გავრცელებულ პრობლემად რჩება ცუდი

ვენტილაცია, რაც, ასევე, იწვევს არაჯანსაღ ჰაერს ოთახებში.

ზემოაღნიშნული ინიციატივის მთავარი მიზანია, საბავშვო ბაღების
შენობისშიდა გარემოსა და ჰაერის ხარისხის, ასევე მართვის

პრაქტიკების შესწავლა, ასევე, შედეგების გაზიარება პოლიტიკის

შემქმნელებისა და საზოგადოებისათვის. 2020 წლის მარტის

დასაწყისში, COVID-19 პანდემიის პირობებში საბავშვო ბაღების

დახურვამდე, პროექტის გუნდს ჰქონდა გამოკითხვის ჩატარების და
შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების, ასევე, ჰაერის ხარისხის

მართვაზე ინფორმაციის მოკრების საშუალება, კვლევისთვის

შერჩეული არაერთ საბავშვო ბაღში.
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პროექტი
- "სუფთა ჰაერის
ბავშვებისთვის"



ჰაერის დაბინძურებისადმი მცირეწლოვანი ბავშვები გაცილებით უფრო

მოწყვლა არიან, ვიდრე მოზრდილი ადამიანები. განსაკუთრებით კი მტვრის
მყარი ნაწილაკებისადმი, რომელთა დაბალ კონცენტრაციასაც კი შეუძლია

ბავშვების სუნთქვის სისტემისა და ფილტვების ნორმალური განვითარების
დარღვევა  ასევე, გამოიწვიოს ხველა, ბრონქიტი და სხვა რესპირატორული

დაავადებები და გააუარესოს ასთმური სიმპტომები, შეამციროს ფილტვების

ზრდის ტემპი და  გრძელვადიანი ფუნქციონირება.

საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მაღალ მოწყვლადობას, ასევე,
განაპირობებს  მავნე ხარისხის მქონე შენობისშიდა ჰაერის ხანგრძლივი

ზეგავლენა. კვირაში ხუთი დღის განმავლობაში, თითქმის, ყველა

აღსაზრდელი, დღეში, არანაკლებ, რვა საათს ატარებს საბავშვო ბაღში.
დაბინძურებული ჰაერის მიმართ ბავშვების მოწყვლადობას, არამარტო ასაკი
და ორგანიზმის თავისებურებები განაპირობებს, არამედ ისიც, რომ ბავშვები,
საშუალოდ, უფრო მეტ ჰაერს ჩაისუნთქავენ სხეულის თითო კილოგრამ წონაზე
გადაანგარიშებით. ბავშვებში, დაბინძურებული ჰაერის ზემოქმედებამ,
შეიძლება ჯანმრთელობის მოკლე და გრძელვადიანი პრობლემები

გამოიწვიოს, მათ შორის, ფილტვის ფუნქციის შემცირება, რომელიც ზრდასრულ
ასაკშიც შეიძლება შენარჩუნდეს და გაზარდოს ქრონიკული რესპირატორული

და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ჩამოყალიბების რისკები [22].
მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმოს ანგარიშებში მოცემულია ინფორმაცია

შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურებასთან ასოცირებული ავადობისა და

ნაადრევი სიკვდილიანობის შესახებ, შინამეუნეობში, სკოლებსა და საბავშვო
ბაღებში შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების დონეების შესახებ მონაცემები
ხელმისაწვდომი არ არის.
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რატომ საბავშვო ბაღები?



კვლევის მიდგომა
და მეთოდოლოგია

საბავშვო ბაღების აღსაზრდელების რაოდენობა;
სავენტილაციო სისტემის სახეობა: ბაღები ბუნებრივი (კლასებში

არ არის სავენტილაციო სისტემა და მხოლოდ ფანჯრების გაღებით
შემოიფარგლებიან) და მექანიკური სავენტილაციო სისტემებით;
გათბობისა და საკვების მომზადების ძირითადი წყაროები (მაგ.
შეშის ღუმელები, ბუნებრივი აირი, ცენტრალური გათბობა შეშის
გამოყენებით და ა.შ.);
საბავშვო ბაღები, რომლებიც მდებარეობს როგორც ქალაქში,
ასევე სოფლად;
ზღვის დონიდან სხვადასხვა სიმაღლეზე  არსებული საბავშვო
ბაღები  (მაგ. საბავშვო ბაღები, რომლებიც მდებარეობს

მაღალმთიან რეგიონებში და დაბლობზე)

 

ჰაერის მართვის პრაქტიკისა და ჰაერის ხარისხის შესახებ

ყოვლისმომცველი, ჯვარედინ-სექციური დაკვირვებითი კვლევა

ჩატარდა - იმერეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონებსა და ადიგენის, ახალციხის, ასპინძის, დუშეთის, ხონის,
მცხეთის, თერჯოლის, თიანეთისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში

მდებარე საბავშვო ბაღებში. შედეგები, რომელიც მოცემულია აღნიშნულ
ანგარიშში, ყველა დაინტერესებული მხარისთვის ხელმისაწვდომია

WECF Georgia-ს, ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 

კვლევისთვის მრავალფეროვანი შერჩევის მისაღებად, 60
რეგიონალური საბავშვო ბაღის  შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით
შეირჩა*:

22 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

*დამატებითი ინფორმაცია საბავშვო ბაღის შერჩევის პროცესის შესახებ შეგიძლიათ

იხილოთ დანართი 2-ში



მყარი ნაწილაკების დონე ერთდროულად გაიზომა 10-20 საბავშვო ბაღში (თითო
რეგიონში 3-4 ბაღი), 9-20 სასწავლო დღის განმავლობაში. პირველი ეტაპის
დასრულების შემდეგ, მონიტორინგის კიდევ ერთი ციკლი დაიწყო მომდევნო 10
საბავშვო ბაღში. ასე მეორდებოდა მანამ, სანამ 20 საბავშვო ბაღში

მონიტორინგი განსაზღვრული დროის განმავლობაში არ ჩატარდა. მიზანი იყო
სამოცივე საბავშვო ბაღის მონიტორინგი,  მაგრამ COVID-19-ის გამო, ბაღები 28
თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით დაიხურა და პროექტის ეს ეტაპი

გაურკვეველი ვადით გადაიდო.

იმერეთი

თუმცა, პარტნიორმა ორგანიზაციებმა, წინასწარ შერჩეული 60 საბავშო ბაღიდან,
59 შემთხვევაში შეძლეს კითხვარების შეგროვება, რომელთა დახმარებით ბაღში
არსებული იმ პირობებისა და ფაქტორების შეფასება მოხდა, რაც გავლენას

ახდენს შენობისშიდა ჰაერის ხარისხზე.

კითხვარები ტარდებოდა პარტნიორი
ორგანიზაციების მიერ იმერეთის,
მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონების მასშტაბით.
მიუხედავად იმისა, რომ ინტერვიუ ბის
უმრავლესობა პირისპირ გასაუბრებით
ჩატარდა, COVID-19- თან
დაკავშირებული დაბრკოლებების
გამო, კითხვარების ნაწილის შევსება
სატელეფონო ინტერბიუებით გახდა
საჭირო.  
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საქართველოს  რუკა   Vemaps.com-იდან

მცხეთა-მთიანეთი

სამცხე - ჯავახეთი



ზოგადი ინფორმაცია საბავშვო ბაღების შესახებ (ბავშვების რაოდენობა,
მასწავლებლების რაოდენობა, სამუშაო საათები, გათბობის / საკვების

მომზადების წყარო და ა.შ.)
შენობისშიდა ჰაერის პრაქტიკა (ვენტილაციის სიხშირე, ტემპერატურა

საკლასო ოთახში და ა.შ.)
დასუფთავების პრაქტიკა (დასუფთავების სიხშირე, დასუფთავების მეთოდები
და გამოყენებული ნივთიერებები და ა.შ.)
სავენტილაციო პრაქტიკა (ვენტილაციის ტიპი, ჰაერის ხარისხის შესახებ
არსებული ცოდნის დონე და ჰაერის ცუდ ხარისხთან დაკავშირებული

სიმპტომები და ა.შ.)
ჰაერის დაბინძურების წყაროებთან დაკავშირებული ინფორმირებულობის

დონე (საბავშვო ბაღებთან ქუჩის აქტივობის დონე, მცენარეული საფარის
სიმკვრივე, საბავშვო ბაღის ნარჩენების გატანის პრაქტიკა და ა.შ.)
ცოდნის დონე, თუ როგორ შეიძლება შენობისშიდა ჰაერის ხარისხმა გავლენა

იქონიოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

ანალიზი მოიცავს შემდეგ მახასიათებლებს:

კვლევის მასალები და მეთოდები

24 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

კვლევის შედეგები
საბავშვო ბაღის კითხვარების მიხედვით

ამ პროექტის შედეგები მოიცავს სპეციალურ კითხვარს, რომელიც

გამოყენებულ იქნა საბავშვო ბაღში არსებულის იმ პირობებისა და

ფაქტორების შესაფასებლად, რომლებიც გავლენას ახდენს შენობისშიდა

ჰაერის ხარისხზე. კითხვარს 59-მა საბავშვო ბაღმა უპასუხა. მონაცემები
შეიტანეს სტატისტიკურ პროგრამაში SPSS და ანალიზი გააკეთა NCDC–ის
ეპიდემიოლოგმა.

პროექტის პარტნიორებმა კითხვარები
ჩაატარეს WECF Georgia-სა და NCDC–ის მიერ
გამართული ტრენინგის შემდეგ. კითხვები
ნაწილობრივ ღია იყო და ინტერვიუერები
რესპონდენტებისგან რაც შეიძლება მეტი
ინფორმაციის მიღებას ცდილობდნენ. 

 რესპონდენტები საბავშვო ბაღის
დირექტორები იყვნენ.



კითხვარის შედეგები
შემდეგ სექციებში მოცემულია საბავშვო ბაღის კითხვარების ძირითადი
შედეგები, რომლებიც ექვს თემად იყოფა: ზოგადი ინფორმაცია კვლევაში

მონაწილე საბავშვო ბაღების შესახებ; მათი შენობისშიდა ჰაერის
პრაქტიკები; დასუფთავების პრაქტიკა; ვენტილაციის მეთოდები; საბავშვო

ბაღებში არსებული ცოდნა, დაბინძურებული ჰაერის ჯანმრთელობაზე

ზემოქმედების შესახებ და მათი ინფორმირებულობის დონე, შენობისშიდა
ჰაერის დაბინძურების წყაროებთან დაკავშირებით.



01

სოფელი
62.7%

ქალაქი
37.3%

ყველა საბავშვო ბაღი (სულ
59) საჯაროა და არცერთი
მათგანი არ იყო კერძო.

37 საბავშვო ბაღი
სოფლადაა და მხოლოდ 22
ბაღია ქალაქში. 

5,216
ბავშვი სულ

2,468
გოგო

2,368
ბიჭი

დაფიქსირებული 702
მასწავლებლიდან
აბსოლუტური უმრავლესობა-
99,6% 
ქალია

გენდერული განაწილება
მასწავლებლებს შორის

26 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

ზოგადი  ინფორმაცია  საბავშვო  ბაღების  შესახებ

59
საჯარო

საბავშვო ბაღი

699
ქალი

მასწავლებელი

3
მამაკაცი

მასწავლებელი

საბავშვო  ბაღების
უმრავლესობა  (78%), 8 საათი
მუშაობს  სასწავლო  კვირის
განმავლობაში .

საბავშვო ბაღების საათები



თითოეულ საბავშვო საბავშვო ბაღში იყო შერჩეული  ოთახი, მტვრის მყარი
ნაწილაკების დონის მონიტორინგისთვის. ოთახების მაქსიმალური ზომაა 70
მეტრი, ხოლო  მინიმალური - 28 მეტრი. ოთახების საშუალო ზომა 48,48 მეტრია.
შერჩეული კლასების რაოდენობა, თითქმის, თანაბრად ნაწილდება სოფლად და
ქალაქად.

27
ბავშვების

საშუალო  რიცხვი ,
თითო   

საკლასო  ოთახში

მაქსიმუმ :  

52 ბავშვი

მინიმუმ :  

15 ბავშვი

საბავშვო ბაღების ნახევარზე მეტი (52%)გათბობისათვის იყენებს შეშას.
გათბობის წყაროების განაწილება, მნიშვნელოვნად, განსხვავდება

ქალაქებსა და სოფლებს შორის: მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში არსებული

საბავშვო ბაღების 54.5% უკვე იყენებს ბუნებრივ აირს გასათბობად, სოფლად

მდებარე ბაღების თითქმის 65% კვლავ შეშაზეა დამოკიდებული.
 

მიუხედავად იმისა, რომ საბავშვო ბაღების უმრავლესობა შეშას იყენებს
გასათბობად, აბსოლუტური უმრავლესობა (86%) ბუნებრივ აირს იყენებს

საკვების მოსამზადებლად - როგორც ქალაქად, ისე სოფლად.

შერჩეულ საკლასო ოთახებში ბავშვების რაოდენობა, თითქმის,  თანაბრად არის
გადანაწილებული სოფლად და ქალაქად:

27 |  შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში
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საბავშვო ბაღების უმრავლესობა (69.5%),   ღუმელს

საკვების მომზადების მიზნით არ იყენებს, მაგრამ ამ
ბაღების 67.8% ღუმელით თბება. ქალაქში მდებარე
საბავშვო ბაღების 45.% ღუმელს გასათბობად იყენებს,
54.5% კი არა. თუმცა, სხვაობა გაცილებით მკვეთრია
სოფლად მდებარე საბავშვო ბაღებში, რომელთა,
მხოლოდ, 18.9% არ იყენებს ღუმელს, როგორც
გათბობის წყაროს. 

რესპონდენტთა, მხოლოდ,
30%-მა შეძლო ეპასუხა

კითხვაზე, თუ რა უნდა იყოს
სტანდარტული ტემპერატურა

საკლასო ოთახში თამაშის ან
ძილის დროს, ხოლო 33%-მა
აღნიშნა, რომ თამაშის დროს
ტემპერატურა 24 გრადუსზე

დაბალია. 

რესპოდენტთა 57%-მა
მიუთითა, რა არის რეალური

ტემპერატურა საკლასო

ოთახში თამაშისა და ძილის

დროს. ამ საბავშვო ბაღების

63% აღნიშნავდა, რომ

ტემპერატტურა 24 გრადუსი ან
უფრო მეტია. 

81.8%

88%
საბავშვო ბაღების

არ იყენებს
თერმომეტრს
შენობისშიდა

ტემპერატურის
გასაზომად 

28 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

შენობისშიდა  ჰაერის  ხარისხის  პრაქტიკა

შენობისშიდა
ტემპერატურა 

სოფლად  მდებარე  37
გამოკითხული  საბავშვო
ბაღიდან ,  30 იყენებს
ღუმელს ,  როგორც
გათბობის  წყაროს .
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დასუფთავება ,  ყველა  საბავშვო  ბაღში ,  
 ყოველდღიურად  ხდება .  მათი  ნახევარი  (50,8%)
დასასუფთავებლად  იყენებს  მტვერსასრუტს ,  შემდეგ
კი  სველი  პირსახოცით  ასუფთავებს  ყველა
ჰორიზონტალურ  ზედაპირს ,  ხოლო  მეორე  ნახევარი
(40,7%) მხოლოდ  ცოცხს .  

საკლასო  ოთახებისთვის  ყველაზე  ხშირად
გამოყენებული  სარეცხი  და  ქიმიური  ნივთიერებებია :
სპეციალურ  სადეზინფექციო  საშუალებები ,
დომესტოსი ,  დეზოტეკი ,  სეპტოკვატი  და  ქლორი .
სველი  წერტილებისათვის ,  ყველაზე  ხშირად
გამოყენებული  საწმენდი  სარეცხ  საშუალებებს  და
ქიმიური  ნივთიერებებს  წარმოადგენს  ქლორი ,
დომესტოსი  და  ნიპოსევი .

29 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

იმ საბავშო ბაღებიდან, სადაც ღუმელს იყენებენ
საკვების მომზადების ან გათბობის მიზნით, 54.2%
საწვავად იყენებს შეშას, ხოლო 24.4% ბუნებრივ
აირს. 

გათბობის სეზონზე გამოყენებული/დამწვარი
შეშის საშუალო რაოდენობა იმ 8 საბავშვო ბაღში,
რომლებმაც უპასუხეს შეკითხვას და

რომელთაგანაც მაქსიმალური გამოყენებული 
 ოდენობა 35 მ3, ხოლო ინიმალური 8 მ3-ია.

გათბობის სეზონზე გამოყენებული/დამწვარი
ბუნებრივი აირის საშუალო რაოდენობა იმ 7
საბავშვო ბაღში, რომლებმაც უპასუხეს

შეკითხვას. დიდი განსხვავებაა ქალაქსა და

სოფელში მდებარე ბაღებში: ქალაქში საშუალოდ

გამოიყენება 4659,5 მ3, ხოლო სოფლად მხოლოდ

1923,3 მ3-ია. 

დასუფთავების  პრაქტიკა
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არ აქვს აღჭურვილობა
49.2%

ყოველთვის
28.8%

არასდროს 
13.6%

უცნობია
5%

ხანდახან
3.4%

მარტივი ვენტილატორის
გამოყენების სიხშირე
სოფლად და ქალაქად
მდებარე საბავშვო
ბაღებში 

30 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

ვენტილაცია

საბავშვო  ბაღების  უმრავლესობას  (54.2%) არ  აქვს  სავენტილაციო
სისტემა ,  შენობისშიდა  კვამლის  ან  ორთქლის  გასაწოვად .  თუმცა ,  
 ზოგიერთ  მათგანს ,  სულ  27 საბავშვო  ბაღს ,  გააჩნია  სხვადასხვა
ტიპის  სისტემა ,  მათ  შორის  - სამზარეულოსა  და  აბაზანის
ვენტილაცია ,  ჩაშენებული  კედლის  ვენტილაცია ,  პირდაპირი
ვენტილაცია  და  სხვა .  

 
საბავშვო  ბაღების  თითქმის  ნახევარს  (49.2%) არ  აქვს  მარტივი
ვენტილატორი ,  რომ  საკვების  მომზადების  დროს  კვამლი  და
ორთქლი  განიავდეს .  ამ  საბავშვო  ბაღების  უმეტესობა  სოფლად
მდებარეობს .

 
 
 
 

.

ვენტილაციის სისტემები

საბავშვო  ბაღების ,
თითქმის ,  95% აქვს
მეტალოპლასტმასის
ორმაგი  მინის  ფანჯარა .

სოფლად  მდებარე ,  მხოლოდ ,  ერთ
საბავშვო  ბაღს  აქვს  ერთმაგი  მინის  ხის
ფანჯარა .
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გათბობის  სეზონზე ,  საბავშვო
ბაღების  61% საათობრივად  აღებს
ფანჯრებს   ვენტილაციისთვის ,
39% კი  არა .  საბავშვო  ბაღების
62.7% ფანჯრებს  დილით
გაკვეთილამდე  აღებს ,  ხოლო
47.5% დამატებით/მხოლოდ
გაკვეთილის  შემდეგ .

განაწილება  ოდნავ  განსხვავდება
არა  გათბობის  სეზონზე :  76.3%
ფანჯარას  საათობრივად  აღებს ,
18.6% დღეში  ორჯერ  და  5.1%
ყოველდღიურად

31 |  შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

ბავშვებში  გავრცელებული  რესპირატორული
დაავადებების  შესახებ  ცოდნა  და
ინფორმირებულობა ,  თითქმის ,  თანაბრად  ნაწილდება
სოფლად  და  ქალაქად  მდებარე  საბავშვო  ბაღებში .

რეპონდენტთა  94.9% ზოგადი  ცოდნა  აქვს
რესპირატორული  დაავადებების  შესახებ ,  თუმცა ,  მათ
შორის ,  ყველაზე  მეტად  ბრონქიტი  და  ხველა  იქნა
დასახელებული   (როგორც  ნაჩვენებია  შემდეგ
გვერდზე).

3
საბავშვო ბაღების

რაოდენობა, რომლებიც
ამბობენ, რომ სამუშაო დღის

განმავლობაში  ჰაერის
დაბალი ხარისხი აწუხებთ,
რაც განპირობებულია
შენობაში არსებული
"ზედმეტი სითბოთი"

ბუნებრივი ვენტილაცია

დაბალი  შენობისშიდა  ჰაერის  ხარისხის  ჯანმრთელობაზე
ზეგავლენის  შესახებ  ცოდნა  

საბავშვო  ბაღების  42.4% აღნიშნავს ,  რომ  ქარიანი
ამინდი  გავლენას  ახდენს  ღუმელის  სავენტილაციო
შესაძლებლობებზე ,  რაც  მთელი  დღის
განმავლობაში  იწვევს  კვამლის  ხელახლა  შეღწევას
საკლასო  ოთახში .  საბავშვო  ბაღების  25% საერთოდ
არ  არის  ინფორმირებული  საკვამურის  მუშაობის
პირობების  შესახებ .  

საკვამურის მდგომარეობა
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ძირითადი  მექანიზმი ,  რომლითაც  საბავშვო  ბაღები  ცდილობენ   
ბავშვებში  გაციების  პრევენციას  გათბობის  სეზონზე ,  არის

ხელის  დაბანის  ხელშეწყობა  (93,2%). ზოგიერთი  ბაღი
მშობლებსაც  სთხოვს  შვილების  იმუნიზაციას  (22%). საბავშვო

ბაღების  მხოლოდ  9% ატარებს  საკუთარ  სამედიცინო
გამოკვლევებს .  ერთმა  საბავშვო  ბაღმა  მიუთითა ,  რომ  ისინი

მშობლებს  ურჩევენ  შვილს  სახლში  დატოვებას ,  თუ
დაავადების  სიმპტომები  აღენიშნებათ .
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რესპონდენტთა რაოდენობა

გავრცელებული რესპირატორული დაავადებების შესახებ ცოდნის განაწილება

საბავშვო  ბაღების  93.2% -მა
იცის ,  რომ  ჰაერის
დაბინძურებამ  შეიძლება  
 ბავშვებში
რესპირატორული
დაავადებები  გამოიწვიოს ,
რასაც  ისინი  ძირითადად
იგებენ  ტელე-რადიო
გადაცემებისა  (93.2%) და
ჯანდაცვის
მუშაკების(89.8%)
საშუალებით .  



შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურების  საერთო  წყაროების  გავლენა
რესპირატორულ  ჯანმრთელობაზე  შეფასებულია  1-იდან  (არ  არის
საზიანო  ადამიანის  ჯანმრთელობისთვის) 5-მდე  (ძალიან  საზიანოა
მისი  ჯანმრთელობისთვის). საბავშვო  ბაღების  უმეტესობამ  5 მიანიჭა
სიგარეტის  მოწევას  (86,4%), ნაგვის  და  პლასტმასის  დაწვას(64,4%),
ხოლო  ბევრი  მიიჩნევს ,  რომ  ხის  დაწვა ,  ობი  და  მაღალი  ტენიანობა
"ნაკლებად  მავნეა " .
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რესპირატორულ ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების განაწილება

1 საათზე ნაკლები
49.2%

2 საათი
25.4%

2 საათზე ნაკლები
18.6%

2 საათზე მეტი
5.1%საბავშო  ბაღების

ნახევარზე  ნაკლებს
(40,7%) ყოველდღიურად
გაჰყავს  ბავშვები  გარეთ
გათბობის  სეზონზე ,  ხოლო
მესამედზე  მეტს  (35,6%)
მხოლოდ  თბილ  და  მზიან
დღეებში .

საბავშვო  ბაღების  უმეტეს
ნაწილში  გარეთ
გასეირნების  / თამაშის
ხანგრძლივობა  (49,2%)
დღეში  1  საათზე  ნაკლებია .  
პასუხები  მცირედით
განსხვავდება  ქალაქად  და
სოფლად .
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საბავშვო  ბაღების ,
დაახლოებით ,  29%-ის

მიმდებარედ ,
ნარჩენების  დაწვა

ხდება  ღიად

59 საბავშვო  ბაღიდან ,  55.9% მდებარეობს
"საშუალო "  დატვირთვის  მქონე  ქუჩების
მახლობლად .  მხოლოდ  4% არის  ძალიან
დატვირთულ  ქუჩებთან  ახლოს .  საშუალო  მანძილი
უახლოეს  მთავარ  გზამდე  არის  177 მეტრი ,  ხოლო
მინიმუმ  10 და  მაქსიმუმ  350 მეტრია .

98.3%
ბავშვთა საპირფარეშოები

მდებარეობს ბაღის 
ცენტრალური 
შენობის შიგნით

(ერთმა არ უპასუხა)
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ინფორმირებულობის  დონე  შენობისშიდა  ჰაერის
დაბინძურების  წყაროების  შესახებ

საბავშვო  ბაღების  გარე  სივრცეები

მცენარეული  საფარი  თანაბრად  არის
გადანაწილებული  ქალაქად  და  სოფლად ,

ძირითადი  მცენარეები  ადგილობრივი
სახეობებია  (94.9%). არსებული  მცენარეთა

სიმჭიდროვე  მერყეობს  საშუალოდან  (49,2%)
მეჩხერისკენ  (42,4%), რაც  მცირედ

განსხვავდება  ქალაქად  და  სოფლად  მდებარე
საბავშვო  ბაღებში .

საბავშვო  ბაღების  უმრავლესობა
(64,4%), ეზოში  ხიდან  ჩამოცვენილ
ფოთლებსა  და  სხვა  ორგანული
მასალებს  მუნიციპალური  ნარჩენების
კონტეინერებში  განათავსებენ .
როგორც  ჩანს ,  მხოლოდ  22% ყრის  მათ
სხვაგან .

საბავშვო  ბაღის  ნარჩენების
განკარგვასთან  დაკავშირებით
(მაგალითად ,  ქაღალდი ,  საკვების
ნარჩენები ,  პლასტმასა  და  ა .შ .) ,
მცირე  განსხვავებაა ,  კერძოდ ,
საბავშვო  ბაღების  98.3% ნაგავს  ყრის
მუნიციპალურ  კონტეინერებში .

ხიდან  ჩამოცვენილი
ფოთლებისა  
და  ნარჩენების  გატანა



ანალიზი მოიცავს შემდეგ მახასიათებლებს, რომლებიც გამოითვლება აშშ–ს
გარემოს დაცვის სააგენტოს ჰაერის ხარისხის ინდექსის სტანდარტების

შესაბამისად: 

1) pm2.5_aqi_cf_1 (CF განკუთვნილია შენობისშიდა ან კონტროლირებადი გარემოს
პროგრამებისთვის)

მონიტორინგის სენსორებმა გაზომეს PM2.5 ჰაერში კონცენტრაციის ყოველდღიური

მონაცემები. მონაცემებიდან მიღებული ინფორმაცია მოიცავს: ყოველდღიურად 10
საათიანი პერიოდის საშუალოს გამოთვლას, თითოეული საბავშვო ბაღისთვის, 9-20
სასწავლო დღის განმავლობაში (შაბათ-კვირა არ იყო გათვალისწინებული). ეს 10
საათიანი პერიოდი აღებულია საბავშვო ბაღის სტანდარტული სამუშაო დღის

მიხედვით, რაც, ძირითადად, დილის 09:00 საათიდან საღამოს 18:00 საათამდე
პერიოდია, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი დილის 08:00 საათზეც იხსნება. მიღებული

დღიური საშუალო მაჩვენებლების შედარება მოხდა, ჰაერის ხარისხის ინდექსთან,
რომელიც ჰაერის ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტს წარმოადგენს. 
0-დან 500-მდე დიაპაზონში, ინდექსი ჰაერის დამაბინძურებლების 
გაზომილ დონეებს 6 კატეგორიად ჰყოფს, რომელთაგან 
თითოეული ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ 
სხვადასხვა ჩივილებს მიესადაგება. ამ თავში, თითოეული 
ბაღისთვის გაზომილი PM2.5– ის დღიური საშუალო 
დონე აღინიშნება შესაბამისი ფერის დონით.

კვლევის მასალები და მეთოდები
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მონაცემები პირდაპირ მივიღეთ
ოცივე საბავშვო ბაღში განთავსებული

სენსორებიდან . მონაცემები შეტანილ
იქნა სტატისტიკურ პროგრამაში

(SPSS) და ანალიზი გაკეთდა NCDC–ის
ეპიდემიოლოგის მიერ. ამ ანალიზის

შედეგები უნდა ჩაითვალოს
სავარაუდოდ და გამოყენებული იქნას

სიფრთხილით.

მონაცემთა მასალები

სენსორების შესახებ
PurpleAir სენსორები  

(მოდელი  PA-II-SD) რაოდენობის
დასათვლელად  იყენებენ  ლაზერული

ნაწილაკების  მრიცხველებს  0.3,  0.5,  1 ,  2.5,
5 და  10 მკმ  ნაწილაკების  ზომით ,  ხოლო
სავარაუდო  ორწუთიანი  ინტერვალებით
დათვლილ  მონაცემებს  იყენებენ  PM1.0,
PM2.5 და  PM10 მასის  კონცენტრაციების

გამოსათვლელად .  ასევე ,  სენსორები
ზომავენ  ტემპერატურას ,  ნამიანობას  და
ტენიანობას ,  თუმცა  ეს  დაკავშირებულია
თითოეული  სენსორის  გარე  ფაქტორების
ზემოქმედებასთან .  კვლევისთვის ,  ჩვენ
ვკონცენტრირდით  PM 2.5 – ზე ,  რადგან

მას  შეუძლია  მწვავედ  იმოქმედოს
ჯანმრთელობაზე  ნებისმიერ  ასაკში ,
როგორც  მოკლე ,  ისე  გრძელვადიან

პერიოდში .

კვლევის შედეგები
საბავშვო ბაღებში არსებული სენსორების შესახებ

პროექტის ფარგლებში, PurpleAir სენსორებმა გაზომეს ჰაერის მყარი

ნაწილაკები (PM) 20 საბავშვო ბაღში. საბავშვო ბაღები შეირჩა იმ

კრიტერიუმების შესაბამისად, რომლებიც მოცემულია კვლევის მიდგომებისა
და მეთოდოლოგიის თავში.



PM2.5 15-40 µg/m3 
 

PM2.5 40-65 µg/m3
 

PM2.5 0-15 µg/m3
 

PM2.5 65-150 µg/m3

PM2.5 250-500 µg/m3

PM2.5 150-250 µg/m3

ჰაერის  ხარისხის  ინდექსი

PM კონცენტრაციები 
თითოეულ დონეზე

ეს ინდექსი ჰაერის დამაბინძურებლების დონეს ექვს კატეგორიად აჯგუფებს.
ჰაერის ხარისხის ინდექსი, 50 ან ნაკლები მაჩვენებლით, წარმოადგენს ჰაერის კარგ
ხარისხს, მაგრამ როდესაც მნიშვნელობა 100-ზე მეტია, შენობისშიდა გარემო ხდება
არაჯანსაღი მგრძნობიარე ჯგუფებისთვის, ბავშვების ჩათვლით. მნიშვნელობების

ზრდასთან ერთად კი, ყველასთვის ყველასთვის საშიში ხდება. ეს კონკრეტული

ინდექსი სპეციფიკურია მყარი ნაწილაკებისათვის და შექმნილია გარე ჰაერის
ხარისხისთვის, მაგრამ მისი გამოყენება  შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის

შესაფასებლადაც შეიძლება. უნდა აღინიშნოს, რომ ჯანმოსა და ევროკავშირის
სახელმძღვანელო პრინციპებში რეკომენდირებულია, რომ  PM2.5-ის საშუალო

დღიური  მაჩვენებელი არ უნდა აღემატებოდეს 10 მკგ / მ 3-ს ან 25 მკგ / მ 3- ს. 
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სენსორების მონაცემთა
შედეგები

შემდეგ თავში მოცემულია PM2.5-ის საშუალო დღიური დონეები,
შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის ინდექსის  მიხედვით, 20 საბავშვო

ბაღში, რომლებიც მონაწილეობდნენ კვლევაში
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საბავშვო ბაღის დასახელება

ცხრილი 1. ჰაერის ხარისხის ინდექსის საშუალო დღიური მნიშვნელობები ბაღებში

ჰაერის ხარისხის ინდექსის
მნიშვნელობები და შესაბამისი

ფერები 

მონიტორინგის
თარიღი

ქვემოთ  მოცემულ  ცხრილში  ოცივე  საბავშვო  ბაღში  ჩატარებული
მონიტორინგის  ყველა  დღე   და  მათი  ჰაერის  ხარისხის  ინდექსის
საშუალო  მნიშვნელობებია  ასახული .  ისინი  წარმოდგენილია  PM2.5-ის
დაბინძურების  საშუალო  დონის  მიხედვით ,  ყველაზე  მაღალიდან
ყველაზე  დაბალი  მაჩვენებლისკენ  
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100
 

ბუნებრივი აირი /
ცენტრალური გათბობა

შეშა
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საბავშვო ბაღების უმეტესობაში (11-იდან 6 ბაღი), სადაც გათბობის წყარო შეშის
ღუმელია, მტვრის მყარი ნაწილაკების(PM) საშუალო დონე არაჯანსაღია; 9 ბაღში,
სულ მცირე, ერთი ან მეტი დღის განმავლობაში ჰაერის ხარისხი არაჯანსაღ ან
საშიშ დონეზეა. თერთმეტივე ბაღში, რომლებიც შეშის ღუმელებს იყენებენ, არის
არაჯანსაღი ჰაერის დღეები და საშუალოდ, მხოლოდ, სამ ბაღს აქვს  ნორმალური

ხარისხის ჰაერი. საბავშვო ბაღებში, სადაც გათბობისათვის შეშას იყენებენ,
მტვრის მყარი ნაწილაკების დონე, საშუალოდ,  2.4-ჯერ მეტია იმ ბაღებთან
შედარებით, სადაც ბუნებრივ აირიდა ცენტრალური გათბობა აქვთ. დამატებითი
კვლევები და ღრმა ანალიზია საჭირო, საბავშვობაღებს შორის არსებული დიდი
განსხვავებების ასახსნელად.

მტვრის მყარი ნაწილაკების(PM-ის) კონცენტრაციის დონეზე მნიშვნელოვნად

მოქმედებს - ღუმელის ხარისხი და ეფექტურობა, საკვამურის გამძლეობა და
შეშის ტენიანობა. მათი ზემოქმედების მასშტაბების დასადგენად, საჭიროა მეტი
საბავშვო ბაღის შესასწავლა. 

მონიტორინგის უმეტესი  დღეების განმავლობაში, ხონის N.3 საბავშვო ბაღს
ძალიან დაბალი PM მაჩვენებელი ჰქონდა. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ
მაღალი გარე ტეპმერატურის გამო, აღნიშნულ დღეებში ბაღში ღუმელს არ

იყენებდნენ; სენსორის მიერ დაფიქსირებული ტემპერატურა მუდმივი იყო, დილის

პიკური მაჩვენებლების გარეშე. მეტი კვლევა და მონიტორინგია საჭიროა იმის
გასარკვევად, თუ რა არის უკიდურესად მაღალი მაჩვენებლების დაფიქსირების
მიზეზი გორდის საბავშვო ბაღში და შედარებით ნაკლები მაჩვენებლების -
ახალციხის N.2 და უდეს ბაღებში.

და მაინც, უფრო მეტი კვლევების დაწყებამდეა დაუყოვნებელი

ქმედებები საჭირო, რათა თავიდან იქნას აცილებული

ბავშვების ჯანმრთელობაზე ძლიერი ზემოქმედებით

გამოწვეული სხვადასხვა მძიმე შედეგები. 

შეშით  გათბობა  

ძირითადი მიგნებები
და განხილვა 
საბავშვო ბაღების კითხვარებისა და სენსორების
მონაცემების მიხედვით
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ზოგადად, საბავშვო ბაღებს, რომლებიც გათბობისათვის გაზს ან ცენტრალური

გათბობას იყენებენ, PM– ს უფრო დაბალი დონე აქვთ იმ ბაღებთან შედარებით,
რომლებიც შეშას მოიხმარენ. თუმცა, ზოგიერთ მათგანს მაინც აწუხებს PM–ის
საშიში დონე, რომელიც არაჯანსაღია მგრძნობიარე/მოწყვლადი ჯგუფებისთვის
და არაჯანსაღ დღეებად ითვლება ფართო საზოგადოებისთვისაც. აღნიშნული

განსხვავებების ასახსნელად საჭიროა დამატებითი კვლევები. ამ საბავშვო

ბაღებში, სავენტილაციო და დასუფთავების პრაქტიკა, სავარაუდოდ,
გადამწყვეტი ფაქტორია ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. იმ ადგილებში,
სადაც დიდი სატრანსპორტო მოძრობაა ან ნარჩენების წვა გარეთ ხდება,
ატმოსფერული (შენობის გარე) ჰაერის ხარისხმა შეიძლება უარყოფითად

იმოქმედოს საბავშვო ბაღების შენობისშიდა ჰაერის ხარისხზე.

აშკარაა, რომ საბავშვო ბაღების დირექტორებს და თანამშრომლებს, ჰაერის
ხარისხის გაუმჯობესებისთვის დიდი პასუხისმგებლობა და მრავალი

შესაძლებლობა აქვთ. ზოგიერთი ზომა კი ითვალისწინებს ტექნიკურ

ინვესტიციებს, მაგრამ ,ხშირ შემთხვევაში, ჰაერის ხარისხი შეიძლება არსებული

პრაქტიკის შეცვლით გაუმჯობესდეს რაც მინიმუმ ან საერთოდ რესურსს არ
მოითხოვს. ყველა რეკომენდაცია განხილული იქნება შემდეგ თავში.

ზოგადად, ვენტილაცია ყოველთვის დადებითად მოქმედებს შენობისშიდა ჰაერის
ხარისხზე. ყველა საბავშვო ბაღში, გარდა ერთისა, ორმაგი მინის პლასტმასის

ფანჯრების მეშვეობით, შემცირებულია გარედან ჰაერის მიმოცვლა და იზრდება
ხელოვნური ვენტილაციის, ან გარე ფანჯრების ხშირი გახსნის საჭიროება.
საბავშვო ბაღების 87%, სადაც შეშას იყენებენ, აღნიშნავენ, რომ ფანჯრებს
საათობრივად ხსნიან. ხოლო, იგივე პრაქტიკას ბუნებრივი აირის ან ცენტრალური

გათბობის მოსარგებლე საბავშვო ბაღების, მხოლოდ, 30% მიმართავს.

ჩვენი მცირე მონაცემებით, რაიმე სახის მტკიცებულების დადგენა, რაც მსგავსი
პრაქტიკის მყარ ნაწილაკებზე გავლენას დაადასტურებდა, ვერ მოხერხდა. ჩვენ,
ასევე, ვერ დავადგინეთ აღნიშნული პრაქტიკის რაიმე ეფექტი გრაფიკებზე,
რომლებიც გვიჩვენებენ სასწავლო დღის განმავლობაში არსებულ ცვლილებებს,
გარდა ზოგიერთი შემთხვევისა, სადაც ბუნებრივი აირის გამოყენებისას PM–ის
დონე მცირდება. საბავშვო ბაღების უმეტესობაში, არანაირი ეფექტი არ

აღინიშნებოდა და PM–ის დონე მომატებული იყო დღის განმავლობაში. ამის
შესაფასებლად საჭიროა არსებული მონაცემების სიღრმისეული ანალიზი, მეტი
მონაცემები, ამინდის მონაცემების შემცველი ჟურნალი და სავენტილაციო

პრაქტიკა.

გათბობა  ბუნებრივი  აირით/ცენტრალური  გათბობით

ვენტილაციის  პრაქტიკა



ჰაერის დაბინძურების დონე მნიშვნელოვნად განსხვავდება საბავშვო ბაღებს 
 შორის და მათ შიგნით, განსაკუთრებით კი შედარებით მეტად დაბინძურებულ
ბაღებს შორის, რაც შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ გრაფიკებზე.
ყველაზე ნაკლებად დაბინძურებულ ხუთ საბავშვო ბაღში, PM-ის დაბინძურება
გარკვეულ დღეებში აღწევს ისეთ დონეს, რომელიც შეიძლება საშიში იყოს
ჰაერის დაბინძურების მიმართ მგრძნობიარე ჯგუფისთვის, რომელშიც შედიან
ბავშვები, ქრონიკული დაავადებების მქონე და ასაკოვანი პირები. გორდისა და
ახალციხის N.2 საბავშვო ბაღები მთელი მონიტორინგის პერიოდში, თითქმის
ყოველდღე, განსაკუთრებით მაღალი და სახიფათო დონის დაბინძურებით
გამოირჩეოდა. უდეს საბავშვო ბაღშიც, ოდნავ დაბალი, მაგრამ უკიდურესად
არაჯანსაღი დაბინძურების დონე ჩანდა. თითქმის ყველა სხვა საბავშვო ბაღში
ვხვდებით სხვადასხვა დონის ჰაერის უხარისხო ნაზავს, სადაც რამდენიმე
დღის განმავლობაში PM–ის დაბინძურება შეიძლება იყოს დაბალ ან

„"უსაფრთხო“ დონემდე.

საჭიროა შემდგომი კვლევები, რათა დღეების განმავლობაში არსებული

ვარიაციების მიზეზების დადგენა მოხდეს. ახსნად შეიძლება ჩაითვალოს გარე
ამინდი: საბავშვო ბაღების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ მათი საკვამურის
ეფექტურობაზე ქარი ახდენს ზემოქმედებას და ძლიერი ქარის დროს, კვამლი

ოთახშიც აღწევს. დიაგრამა გვთავაზობს ერთ რეგიონში მდებარე - ადიგენისა
და უდეს საბავშვო ბაღებში დაფიქსირებული PM დონეებს შორის კორელაციას,
რაც იმ არგუმენტს ამტკიცებს, რომ ამინდი მყარი ნაწილაკების დონეზე

გავლენას ახდენს.

 ყოველდღიური  დაბინძურების  დონეები
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ერთი მკაფიო განსხვავება არსებობს იმ საბავშვო ბაღებს შორის, რომლებიც მუდმივად
წარმოქმნიან  PM-ის დაბინძურების ყველაზე მაღალ დონესა და ზომიერი დონეების
მქონე ბაღებს შორის. ყველაზე მეტად დაბინძურებულ 5 საბავშვო ბაღში, გათბობის
სეზონზე  შეშას იყენებენ, როგორც გათბობის ძირითადი წყარო. ხოლო, ის 5 საბავშვო
ბაღი, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად არის დაბინძურებული, ბუნებრივ გაზს /
ცენტრალურ გათბობას იყენებენ.  იმ ხუთივე საბავშვო ბაღში, სადაც ჰაერის

დაბინძურების ყველაზე მაღალი ინდექსის ფიქსირდება (აღინიშნება ქვემოთ

წითელიფრჩხილით), ჰაერის ხარისხი მთელი დღის განმავლობაში მერყეობს

უსაფრთხო დონიდან სახიფათო/საშიშ დონემდე, რაც შენობისშიდა ჰაერის

დამაბინძურებლების შემდგომი შესწავლისა და ბავშვების ჯანმრთელობაზე მაღალი

ზემოქმედების შეფასების აუცილებლობაზე მეტყველებს.
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5 საბავშვო ბაღი, ჰაერის ხარისხის ინდექსის ყველაზე
მაღალი და დაბალი საშუალო მაჩვენებლებით

გრაფიკი 2 & 3. ჰაერის ხარისხის ინდექსის დღიური საშუალო 5 ყველაზე მეტად დაბინძურებულ და
ყველაზე ნაკლებად დაბინძურებულ ბაღებში,  გაყოფილი მონიტორინგის პერიოდზე 

ქალაქი
ადიგენი

უდე
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შერჩეულ  საბავშვო ბაღებში, შეშის კვამლის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის

შესახებ, ინფორმირებულობის დონე დაბალია. გამოკითხულთა 50% თვლის, რომ
ეს ნაკლებად საზიანოა, ვიდრე სხვა დაბინძურების წყაროები. მაღალი

ტენიანობა, რამაც შეიძლება  ობი გამოიწვიოს, ასევე, ნაკლებად მავნე

პრობლემად არის მიჩნეული. ძლიერად დაბინძურებულ საბავშვო ბაღებში

გამოიკითხული რესპონდენტებიდან, არცერთმა მიუთითა, რომ ჰაერის დაბალი

ხარისხი აწუხებს სასწავლო დღის განმავლობაში. გარდა ამისა, თითქმის ყველა

რესპონდენტმა იცის, რომ ჰაერის დაბინძურება შეიძლება დაკავშირებული იყოს
გარკვეულ რესპირატორულ დაავადებებთან, მაგრამ კონკრეტულ დაავადებებზე
რესპონდენტთა მხოლოდ 50% ან ნაკლები მიუთითებს (იხ. გვერდი 31).

საკლასო ოთახებისა და საძილე სივრცეების რეალური და რეკომენდირებული

ტემპერატურის შესახებ ცოდნა ნაკლებია. გამოკითხულთა, მხოლოდ, მცირე
ნაწილმა შეძლო სწორად ეპასუხა შენობისშიდა ტემპერატურის სტანდარტებზე.   
საბავშვო ბაღების 88% ტემპერატურის გასაზომად თერმომეტრებს არ იყენებს.
რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, შენობისშიდა ტემპერატურის შესახებ

ოფიციალური რეკომენდაციები  არ არსებობს, რადგან ეს მრავალ ფაქტორზეა
დამოკიდებული. მიუხედავად ამისა, საბავშვო ბაღებმა უნდა იზრუნონ, რომ ცივ
პერიოდში (გათბობის სეზონზე) საკლასო ოთახებისა და საძილე სივრცეების
გადახურება არ მოხდეს. მუდმივად უნდა ხდებოდეს ტემპერატურის

მონიტორინგი, რადგან შენობისშიდა ტემპერატურის რეკომენდირებული

ინტერვალი 18-22 გრადუსია [23]. საბავშვო ბაღების უმრავლესობა მიუთითებდა
იმაზე, რომ ოთახებში რეალური და მათი აზრით, იდეალური ტემპერატურა 24
გრადუსი ან მეტია, რაც შეიძლება ზედმეტ სითბოდ ჩაითვალოს. მტვრის მყარ
ნაწილაკებთან ერთად, ასევე, სენსორების მიერ ოთახში არსებული

ტემპერატურაც იქნა გაზომილი და აღმოჩნდა, რომ გარკვეული პერიოდის

განმავლობაში, ძალიან მაღალი იყო საკლასო ოთახებში. ჯანსაღი შენობისშიდა
ტემპერატურის შესახებ საინფორმაციო კამპანიების გარდა, ტემპერეტურის

უფრო ზუსტი გაზომვებია საჭირო პრობლების დასამტკიცებლად.

გათბობის სეზონზე, საბავშვო ბაღების 60%-ში ბავშვები გარეთ არ გადიან.
ხოლო, გარეთ  გაშვების შემთხვევაში გამოკითხული საბავშვო ბაღის, მხოლოდ,
25% აჩერებს მათ 2 საათით ან მეტი დროით. ოფიციალური რეკომენდაციით,
ბავშვები ყოველდღიურად, სულ მცირე, ორი საათი უნდა ატარებდნენ გარეთ,
ცუდი ამინდის მიუხედავად.  შენობისშიდა ჰაერის მაღალი დაბინძურების

პირობებში ბავშვების ოთახებში გამოკეტვა, კიდევ უფრო, ამძაფრებს ბავშვების
პოტენციური ჯანმრთელობის პრობლემებს.

ინფორმირებულობისა  და  პრაქტიკების  განხილვა  



გრაფიკი 4. ტემპერატურა და PM-ის დონე ვალეს
საბავშვო ბაღში, 24 საათიან ინტერვალში, 2019 წლის
28 თებერვალი

გრაფიკი 5. ტემპერატურა და PM-ის დონე ქალაქ
ადიგენის საბავშვო ბაღში, 24 საათიან ინტერვალში, 2019
წლის 28 ნოემბერი

საბავშვო ბაღების, რომლებიც ბუნებრივ
აირს მოიხმარენ
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ტემპერატურის
ტენდენციები  

PM მონაცემებთან ერთად,
სენსორებით ტემპერატურაც
გაიზომა. მიუხედავად იმისა, რომ
ტემპერატურის მნიშვნელობები
ზუსტი არ არის, რადგან სენსორის
შიგნით არსებული ტემპერატურა
იზომებოდა და არა პირდაპირ 
 ჰაერის, მაინც შესაძლებელია
ტენდენციების შემჩნევა, როცა
ტემპერატურა იკლებს და იმატებს
მთელი დღის განმავლობაში.   

ყველა იმ საბავშვო ბაღში,
რომლებიც მონიტორინგში
მონაწილეობდნენ, დილით
ტემპერატურა ბავშვების
მოსვლისთანავე მკვეთრად
მატულობდა. ეს შეიძლება იმით
აიხსნას, რომ გათბობის სისტემა ამ
დროს ირთვებოდა. 

საბავშვო ბაღებში, რომლებიც
გათბობის მთავარ წყაროდ
ბუნებრივ აირს ან ცენტრალურ
გათბობას იყენებენ, PM-ის
ტენდენციები განსხვავდება.
მაგალითად, ვალეში, PM-ის დონის
პირველადი ზრდის შემდეგ,
საკლასო ოთახში ჰაერის ხარისხის
გაუმჯობესება მთელი დღის
განმავლობაში ხდებოდა ისევე,
როგორც სტაბილურდება
ტემპერატურა. მიუხედავად იმისა,
რომ ეს გრაფიკები გათბობის
სისტემებსა და საკლასო ოთახეის
ჰაერის დაბინძურებას შორის
კავშირს  გვთავაზობს, უფრო მეტი
კვლევაა საჭირო ტემპერატურის
ცვლილებასა და დაბინძურების
დონებს შორის კორელაციის
დასადგენად. ამისათვის ყველაზე
კარგი  მეთოდია რეგულარული
ვენტილაცია. ადიგენში
შენობისშიდა ჰაერის ხარისხი
მხოლოდ საშუალო დონეზეა მთელი
დღის განმავლობაში, თუმცა ჰაერის
ხარისხის გაუმჯობესება შეიმჩნევა
დღის მეორე ნახევარშიც.

PM2.5 ინდექსის მნიშვნელობა

სენსორის ტემპერატურა (°C)



გრაფიკი 7. ტემპერატურა და PM-ის დონე უდეს საბავშვო
ბაღში, 24 საათიან ინტერვალში, 2019 წლის 27  ნოემბერი

გრაფიკი 6. ტემპერატურა და PM-ის დონე ვარხანის
საბავშვო ბაღში, 24 საათიან ინტერვალში, 2020 წლის 21
იანვარი

საბავშვო ბაღები, რომლებიც შეშას
მოიხმარენ
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საბავშვო ბაღებში, რომლებიც
გათბობის ძირითად წყაროდ
შეშას იყენებენ, ხშირად
შეიმჩნევა ტემპერატურის ზრდა,
რასაც წინ უსწრებს PM–ის დონის
მკვეთრი მატება. ეს, სავარაუდოდ,
იმიტომ ხდება, რომ დანთებული
ღუმელებიდან კვამლი
წარმოიქმნება, რომელიც
შემოდის საკლასო ოთახებში.
დღის განმავლობაში,
დაბინძურების დონე
გარკვეულწილად იკლებს, მაგრამ
მაინც არაჯანსაღ დიაპაზონში
რჩება. ზოგიერთ დღეებში,
შუადღის პერიოდშიც შეიმჩნევა 
 მტვრის მყარი ნაწილაკების (PM)
ზრდა. ღამე PM–ის დონე ყველა
შემთხვევაში იკლებს.

სენსორის ტემპერატურა (°C)

PM2.5 ინდექსის მნიშვნელობა



რეკომენდაციები
ანგარიშმა აჩვენა, რომ საქართველოს საბავშვო ბაღებში

სერიოზული პრობლემაა, რომელთაგან, დაახლოებით, ნახევარი
გათბობისთვის შეშას იყენებს.  საკმარისი გლობალური

მტკიცებულებები არსებობს იმის დასადასტურებლად, რომ მყარი
საწვავით გათბობა PM-ის მომატებულ დონეს იწვევს. ეს ამ

კვლევითაც დადასტურდა, როდესაც PM2.5-ის დონემ "ჯანმრთელ"
ლიმიტებს იმ საბავშვო ბაღებში გადააჭარბა, სადაც შეშის

ღუმელებს იყენებენ.

მიუხედავად ამის, საბავშვო ბაღებსა და მათივე პრაქტიკებს

შორის არსებული განსხვავებები აჩვენებს, რომ საბავშვო ბაღებს,
თუნდაც შეშის ღუმელებით,  შეუძლიათ მთელი რიგი ზომების
გატარება, შენობისშიდა ჰაერის გასაუმჯობესებლად, რომელთაგან

ნაწილი აქაც არის ჩამოთვლილი. ზოგიერთ იმ საბავშვო ბაღშიც
მაღალია PM-ის დონე, რომლებიც შეშის ღუმელებს არ იყენებენ.
მათ, ისეთი მარტივი ზომების მიღებით, როგორიცაა, მაგალითად,
ვენტილაცია, შეუძლიათ შენობისშიდა ჰაერის ხარისხი

გაუმჯობესება ბაღებში. აღნიშნული თავი პოლიტიკასთან

დაკავშირებული რეკომენდაციებით იწყება, რომლებიც ეხება 1)
მეტი კვლევისა და მონაცემების საჭიროებას, 2) შენობისშიდა
ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ბაზის
გაუმჯობესებას და 3) სუფთა ენერგიის ხელმისაწვდომობასთან

დაკავშირებულ სტრუქტურულ პრობლემებს. ასევე, აყალიბებს

პრაქტიკულ რეკომენდაციებს საბავშვო ბაღებისა და

ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის, რომლებიც

შეიძლება გამოყენებულ იქნას ოჯახებისთვისაც.

საქართველოში  საბავშვო  ბაღების ,  დაახლოებით ,
ნახევარი  გასათბობად  შეშასიყენებს .  აშკარაა ,  რომ
ბავშვების  ჯანმრთელობა  საფრთხეშია  და
ზემოქმედების  დონისშემცირების  მიზნით ,  საჭიროა
სწრაფი  მოქმედება .
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ევროკავშირში ქიმიური ნივთიერებების რისკის შეფასების პრინციპები

უნდა იქნას გამოყენებული, ასევე, შენობისშიდა დამაბინძურებლების

ჯანმრთელობის რისკების შესაფასებლად.
ნახშირბადის მონოქსიდი, ფორმალდეჰიდი, ბენზოლი, აზოტის ოქსიდები და
ნაფტალინი განსაკუთრებით საშიშ ნაერთებად უნდა განიხილებოდეს,
რადგან მათ როგორც შენობისშიდა გარემოს დამაბინძურებლებს,
ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების მოხდენა შეუძლიათ.
გარემოსთან დაკავშირებული თამბაქოს კვამლი, რადონი, ტყვია და

ორგანოფოსფატები, ასევე, საჭიროებს შეშფოთებას. 
მეტი კვლევაა საჭირო იმის გასაგებად, შენობაში არსებული ნესტი და ობი
რა გავლენა ახდენს ჯანმრთელობაზე. ასევე, იმ პრობლემების სერიზულობა

უნდა შეფასდეს, რაც  არსებობს საქართველოში [24].

ამ რეპორტში არაერთხელ არის აღნიშნული, რომ მეტი უნდა კვლევა ჩატარდეს
შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურებაზე სხვა საბავშვო ბაღსა და საჯარო თუ
კერძო შენობებში, მთელი საქართველოს მასშტაბით. კითხვარში

იდენტიფიცირებული პრაქტიკები (მაგ. განიავების მეთოდები, დასუფთავების
რუტინა და ა.შ.)

უფრო მეტად უნდა დამონიტორინგდეს და დაუკავშირდეს დაბინძურების

დონეს, შესაძლო კორელაციების დასადგენად. უფრო დიდი შერჩევაა საჭირო,
ვიდრე ამ კვლევაშია, რათა დაბინძურების უფრო მეტი მონაცემი შეგროვდეს,
გაანალიზდეს და ყველა შესაძლო ტენდენციის შესწავლა მოხდეს. აგრეთვე,
PM–ის დონის გაზომვის პარალელურად, საბავშვო ბაღის თანამშრომლებმა

ჟურნალი უნდა აწარმოონ არსებული ამინდისა და შენობისშიდა ჰაერის

შესაბამისი პრაქტიკების შესახებ, და ბოლოს, საჭიროა მეტი

დამაბინძურებელი ნივთიერებისნგაზომვა. ჩვენ რჩევაა უპირატესობა

მიანიჭოთ CO2, CO, NOx და სხვადასხვა ზომის მტვრის მყარ ნაწილაკებს (PM),
რადგან ესენია ყველაზე გავრცელებული დამაბინძურებლები და  მათი

გაზომვაც ყველაზე მარტივია. ვროკომისიის ჯანმრთელობისა და

გარემოსდაცვითი რისკების სამეცნიერო კომიტეტს (SCHER) მსგავსი

რეკომენდაციები აქვს, მათ შორის:

შემდგომ კვლევასთან დაკავშირებული

რეკომენდაციები
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ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლებისთვის შემუშავდეს ჯანმრთელობაზე

დაფუძნებული სახელმძღვანელო პრინციპები და ზოგადი პრაქტიკული

სახელმძღვანელო, რაც ხელს შეუწყობს რისკების მართვას, აგრეთვე

ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი,  ჯანმოს

რეკომენდაციებზე დაყრდნობით. 
შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების სახელმძღვანელო პრონციპების 
 ინტეგრირება ეროვნულ კანონმდებლობაში , როგორც SDG მიზნებისა და
ინდიკატორების ნაწილი, ისე NAHAP-ის და სხვა შესაბამისი

კანონმდებლობებისა და პოლიტიკის დოკუმენტების. შენობისშიდა

დაბინძურების ექსპოზიციის ზემოქმედების გათვალისწინება, როდესაც

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების

შეფასება ხდება. იმის გათვალისწინებით, რომ ჰაერის დამაბინძურებლების

კონცენტრაცია ჩვეულებრივ უფრო მაღალია შენობაში, სადაც ადამიანები
უფრო მეტ დროს ატარებენ.  ეს საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია

COVID-19 პანდემიის დროს.
ზემოქმედების ყველა შესაძლო გზის გათვალისწინება (ინჰალაცია,
შთანთქმა ან კანით შეწოვა)ჯანმრთელობის რისკების შეფასებისას,
რისთვისაც დამატებითი მონაცემები უნდა შეგროვდეს, შენობისშიდა

დამაბინძურებლების კომბინირებული ეფექტის შესახებ. გარდა ამისა, 
 ყველა  ის წყარო შეფასდეს, რომელიც ხელს უწყობს ჰაერის

დაბინძურებას, მაგალითად - თამბაქოს ბოლი, ღუმელი და ღია ცეცხლი,
სამშენებლო მასალები, ავეჯი, შინაური ცხოველები და მავნებლები,
საყოფაცხოვრებო პროდუქტების გამოყენება და პირობები, რომლებიც ობის
წარმოქმას უწყობსხელს.

SCHER-ის სხვა დასკვნების საფუძველზე, საქართველოში უნდა

განხორციელდეს შემდეგი  რეკომენდაციები:

საკანონმდებლო ჩარჩოსთან დაკავშირებული

რეკომენდაციები
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ყველა იმ საბავშვო ბაღისათვის, სადაც შეშის ღუმელების გამოყენება ხდება,
კომუნალური ბიუჯეტი უნდა მოიცავდეს ფინანსებს ცენტრალური ან

ბუნებრივი აირით გათბობისათვის და ენერგოეფექტურობის გაზრდისა და
მზის ხელსაწყოების გამოყენებისათვის, რათა ყველაზე ახალგაზრდა

მოქალაქეების ჯანმრთელობა დაიცვან.
საბავშვო ბაღის პერსონალსა და მშობლებთან საინფორმაციო კამპანიები
უნდა ჩატარდეს, რათა ჰაერის დაბინძურების რისკების და განსაკუთრებით,
ღუმელში შეშის (სველი) დაწვის რისკების შესახებ ინფორმაცია გააცნონ.
ასევე, გაუზიარონ  ცოდნა ჰაერის ხარისხის სწორი მენეჯმენტისთვის

აუცილებელი ზომების შესახებ. NCDC-ის და WECF-ის მიერ შემუშავებული

საბავშვო ბაღების რეკომენდაციები, პოსტერები, ფლაერები და

ინფოგრაფიკები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კომუნიკაციისთვის. 

ადრეული ასაკისა და სკოლამდელი აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონის
თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობები ვალდებულნი არიან

უზრუნველყონ საბავშვო ბაღებში ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემო. შესაბამისად,
ადგილობრივი ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ საბავშვო ბაღების გათბობის
სისტემების უსაფრთხო ფუნქციონირება და გამოყენებული საწვავის

უსაფრთხოება. კვლევის შედეგებმა დაადასტურა, რომ ჰაერის დაბინძურება
ყველაზე მაღალია იმ ბაღებში, სადაც გათბობისთვის გამოიყენება შეშა.

რეკომენდაციები ადგილობრივი

თვითმმართველობებისათვის

შენობისშიდა ჰაერის მონიტორინგის ფართოდ გავრცელებული მონაცემების
შეგროვება დაპრაქტიკული გამოცდილების სისტემატიზაცია, რათა

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რისკის შეფასების კრიტერიუმები შეიქმნას,
NCDC–ის მიერ გარემოსდაცვითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

ზედამხედველობის სისტემის ფარგლებში. 
შეშის უკანონო გამოყენების რეგულირება, ასევე, შენობისშიდა ჰაერის

დაბინძურების გაზომვა და მისი ინტეგრირება, როგორც მწვანე კლიმატის

ფონდის პროექტის - ”სატყეო სექტორისრეფორმის განხორციელების

ხელშეწყობა ტყის დეგრადაციით გამოწვეული სათბურის აირების ემისიების
შემცირებისთვის” [25] - ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სარგებელი.
ღუმელების ეროვნული სერტიფიცირების სისტემის შემუშავება, რომელიც

არაეფექტურ ღუმელებს აკრძალავს.
ინტერსექციული ჯანდაცვის პრევენციული პოლიტიკის შემუშავება, რაც

გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრის ერთ-ერთი მთავარი გზაა, ისევე,
როგორც ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული ავადობა და

სიკვდილიანობა, დაავადების გლობალური ტრანფორმაციაში. 
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დაამონტაჟეთ და გამოიყენეთ გამწოვი ვენტილატორები, საკვების

მომზადებისა და გათბობის პერიოდში. 
საჭიროა ყოველწლიური პროფესიონალური შემოწმება, გაასუფთავეთ და
მოაწესრიგეთ გათბობის სისტემა (ღუმელი, საკვამური). შეაკეთეთ

სწორად  ნებისმიერი დაზიანება.
განაახლეთ/გაარემონტეთ შენობები ისე, რომ იყოს უფრო

ენერგოეფექტური, სახურავის ჩათვლით და სადაც შესაძლებელია,
გააკეთეთ იატაკისა და კედლის იზოლაცია; დაამონტაჟეთ ორმაგი მინის
ფანჯრები და კარი კარგი ჩამკეტებით დამონტაჟება. ასევე, გამოიყენეთ
მზის  გამათბობელი ხელსაწყოები, გათბობის საჭიროების

შესამცირებლად.
შეცვალეთ ყველა ის შეღებილი ზედაპირი, სათამაშო ან სხვა მასალა,
რომლებთანაც ბავშვებს აქვთ კონტაქტი და ჩაანაცვლეთ ნაკლებად

ტოქსიკური მასალებით ან ინტერიერის საღებავებით [27].

საბავშვო ბაღებისა და შენობებისთვის (ტექნიკური): 

შეშის ღუმელის ან ბუხრის ნაცვლად, პრიორიტეტი მიანიჭეთ ელექტრო და
ბუნებრივი აირის ღუმელს/გამათბობელს.
ყველა საწვავის წვის მოწყობილობები მოათავსეთ გარეთ (ღუმელისა და
გამათბობლების ჩათვლით).
შეშის შემთხვევაში, მხოლო "სეზონური" (მშრალი) შეშა დაწვით ეფექტურ 
 ღუმელში, რომელიც კარგად არეგულირებს ჰაერის ნაკადს. ითვლება, რომ
სველი ხე უფრო დიდხანს იწვის, მაგრამ ნაკლებად ეფექტურია და მეტ
კვამლს გამოყოფს.
ქარიან ამინდში, შეიძლება საკვამურიდან ოთახში შემოვიდეს ისევ კვამლი.
ამის თავიდან ასაცილებლად და სათანადო ვენტილაციის უზრუნველსაყოფად

გამოიყენეთ დეფლექტორი (გამწოვი უნდა დამონტაჟდეს საკვამურზე).

ჰაერის დაბალი ხარისხი სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ბავშვების

ჯანმრთელობას. ბავშვები განსაკუთრებით მგრძნობიარები არიან ჰაერის

დაბინძურების მიმართ. ისინი განსაკუთრებული რისკების წინაშე დგანან,
რადგან მათი ფილტვები და იმუნური სისტემა განვითარების ეტაპზეა. ამიტომ,
შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის მართვა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა

საბავშვო ბაღებში. 

საბავშვო ბაღებისა და სხვა შენობებისთვის, რომლებიც იყენებენ შეშას
(ტექნიკური):

პრაქტიკული რეკომენდაციები საბავშვო ბაღებისათვის
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დარწმუნდით, რომ ბავშვები დღეში ორ საათს ან მეტ დროს ატარებენ გარეთ
მათი  იმუნური სისტემის გაჯანსაღებისთვის, ცუდი ჰაერის ზეგავლენის

შესამსუბუქებლად, ასევე, საერთო განვითარებისა და სწავლის უნარის

გასაუმჯობესებლად.
ხშირად, დღეში სამჯერ მაინც  გაანიავეთ ოთახი - გახსენით  ორი

ერთმანეთის მოპირდაპირე ფანჯარა. ტემპერატურა თუ გაძლევთ საშუალებას,
დატოვეთ ფანჯრები ღია.
ტემპერატურა 18-22 გრადუსამდე უნდა იყოს დაცული გათბობის პერიოდში.
ბავშვები ხშირად არიან ფიზიკურად აქტიურები, ამიტომ კომფორტულად

გრძნობენ თავს, დაახლოებით, 2 გრადუსით დაბალ ტემპერატურაზე, ვიდრე
მოზრდილები [28].
დარწმუნდით, რომ სათამაშოები და ავეჯი არ შეიცავს მავნე ქიმიკატებს.
ყველაფერი, რასაც ქიმიური სუნი აქვს, წებო ან სხვა მსგავსი, დიდი

ალბათობით საზიანოა ჯანმრთელობისთვის და მისი გამოყენება არშეიძლება.
დარწმუნდით, რომ თქვენს გარშემო არ წვავენ ფოთლებს, პლასტმასს ან სხვა
ნარჩენებს. ეს უკანონოა და თანაც მავნე კვამლს იწვევს, რომელიც შეიცავს
PM-ს, CO-ს CO2-ს, NOx-ს და პლასტმასისი წვის შემთხვევაში, დიოქსინებსაც.
ამ  ყველაფერმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს შენობისშიდა ჰაერის

ხარისხზე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.

პრაქტიკული რეკომენდაციები საბავშვო ბაღებისა და
ოჯახებისთვის 
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დანართი 1
დამაბინძურებლების ან/და დამაბინძურებელი წყაროების
დამატებითი ჩამონათვალი, რომლებიც მნიშვნელოვნად

მოქმედებენ შენობისშიდა ჰაერის ხარისხზე

რადონი ,   ზოგიერთ  რეგიონში  ბუნებრივად  წარმოშობილი  აირი ,  ხშირად
გვხვდება  შენობაში .  შენობისშიდა  რადონის  ძირითადი  წყაროა
ნიადაგიდან  შენობაში  შეღწევა ,  რაც  შეიძლება  მოხდეს  იატაკის ,
კედლების  ან  მილების  გარშემო  ბზარების  არსებობის  შემთხვევაში  ან
უბრალოდ  მიწიდან  დიფუზიის  გამო .  არ  არსებობს  შენობისშიდა
რადონის  ზემოქმედების  უსაფრთხო  დონე  და  მან  შეიძლება  გამოიწვიოს
ფილტვის  კიბო  როგორც  მწეველებში ,  ისე  არამწეველებში .

ტყვია ,  ტოქსიკური  მეტალი ,  რომელიც  ჯერ  კიდევ  არსებობს  ძველი
სახლების  საღებავებსა  და  წყალსადენებში ,  საზიანოა  ბავშვებისა  და
მოზარდებისათვის ,  თუნდაც  მისი  ზემოქმედების  დაბალი  დონე .

ორგანოფოსფატის  პესტიციდები ,  რომლებსაც  სახლში  ხშირად
იყენებენ  მწერების  საწინააღმდეგოდ ,  შეიძლება  გავლენა  მოახდინონ
ნერვული  სისტემის  განვითარებაზე  და  განსაკუთერებით
ბავშვებისათვის  წარმოადგენს  პრობლემას .  

აქროლადი  ბუნებრივი  ნაერთები  (VOCs) ,როგორიცაა  ბენზოლი ,
ფორმალდეჰიდი  და  ნაფტალინი ,  ჯანმრთელობასთან  დაკავშირებული
ეფექტების  გრძელი  ჩამონათვალი  გააჩნიათ ,  დაწყებული  თავის
ტკივილით ,  ღვიძლის ,  თირკმელების  ან  ცენტრალური  ნერვული  სისტემის
დაზიანებებით .  ნაერთებმა  შეიძლება  მოახდინონ  რეაქცია  მიწის
ოზონთან  და  შექმნან  მეორადი  დამაბინძურებლები ,  რამაც  შეიძლება
გამოიწვიოს  თვალების ,  ცხვირის  და  ყელის  გაღიზიანება .

რამდენიმე  საყოფაცხოვრებო  სამომხმარებლო  პროდუქტი  ჰაერში
გამოყოფს  ქიმიკატებს   და  ამით  გავლენას  ახდენს  ადამიანთა
ჯანმრთელობაზე .  მათ  შორისაა  საწმენდი  საშუალებები ,  იატაკის
მოვლის  საშუალებები ,  ავეჯი  და  საყოფაცხოვრებო  ქსოვილები ,  ჰაერის
გამასუფთავებელი  საშუალებები ,  წებოები ,  საღებავები ,  საღებავების
საწმენდები ,  პირადი  ჰიგიენის  საშუალებები ,  ნაბეჭდი  მასალა ,
ელექტრონული  მოწყობილობა ,  სანთლები  და  საკმეველი .  ზოგიერთ
კვლევაში  ნაჩვენებია  კავშირი  სამომხმარებლო  პროდუქტების
გამოყენებას  და  ჯანმრთელობის  უარყოფით  ზემოქმედებას  შორის ,
თუმცა  ზუსტად  არ  არის  დადგენილი ,  რამდენად  პასუხისმგებელნი  არიან
ეს  დამაბინძურებლები  მსგავს  ეფექტებზე ,  რადგან  მათ  შეიძლება  სხვა
ფაქტორებმაც  შეუწყო  ხელი .

54 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში



სენსორისა  და  კითხვარის  მონაცემები  ხელით  შეიტანეს  SPSS–ში  და  ყველა
ანალიზი  ჩატარდა  IBM SPSS Statistics 25–ის  გამოყენებით .  P მნიშვნელობა
<0.05 ითვლებოდა  სტატისტიკურად  სარწმუნოდ ,  ორმხრივი/ორმაგი
ტესტების  საფუძველზე .  სასწავლო  მიზნებისათვის ,  საბავშვო  ბაღების
შენარჩევი  ზომა  გამოითვალეს  T ნიმუშის  ზომის  კალკულატორის
გამოყენებით  Creative Research Systems გამოკითხვის  პროგრამიდან .

60 საბავშვო  ბაღის  ნიმუშის  ზომას  (24 სოფლად  და  36 ქალაქად)
სარწმუნოობის  დონე  95% ,  ხოლო  ცდომილების  ზღვარი  8.95% (24 სოფელი ,
36 ურბანული) ჰქონდა  შემდეგი  სტრატიფიკაციით :

დანართი 2
საბავშვო ბაღების კვლევისთვის შერჩევის მეთოდოლოგიის

შემდგომი განმარტება

55 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში



56 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

59 საბავშვო  ბაღში  ბავშვების  საერთო  რაოდენობა   5,216-ია ,  ხოლო
პედაგოგების  საერთო  რაოდენობა  702-ია .  მხოლოდ  2 საბავშვო
ბაღში  არ  არის  მითითებული  რიცხვის  განაწილება  სქესის
მიხედვით  (ცხრილი  1  და  2).

ცხრილი 1. ბავშვთა განაწილება სქესის მიხედვით სოფლად და ქალაქად

(N=5216)

ცხრილი 2. მასწავლებელთა განაწილება სქესის მიხედვით სოფლად და

ქალაქად (N=702)

დანართი 3
საბავშვო ბაღის კითხვარის შედეგების დამატებითი ცხრილები

და განმარტებები თავი 1: ზოგადი ინფორმაცია საბავშვო
ბაღების შესახებ. კითხვარის სრული ვერსიების მიღება
შესაძლებელია მოთხოვნის შესაბამისად.



დანართი 3
დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 1: ზოგადი
ინფორმაცია საბავშვო ბაღების შესახებ.

ცხრილი 3. მონიტორინგისთვის შერჩეული საკლასო ოთახის ზომა ქალაქსა

და სოფლად 

57 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

საკლასო  ოთახების  ზომის  განაწილება :

საბავშვო  ბაღებში  გათბობისა  და  საკვების  მომზადებისთვის
გამოყენებული  წყაროების  განაწილება

ცხრილი 4. გათბობის წყაროს განაწილება სოფლად და ქალაქად

ცხრილი 5. საკვების მომზადების წყაროს განაწილება სოფლად და ქალაქად



ცხრილი 10. გარეთ დაყოვნების დროის განაწილება სოფლად და ქალაქად

დანართი 3
დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 5: დაბალი

შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის ადამიანის ჯანმრთელობაზე

ზეგავლენის შესახებ ცოდნა

58 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

გათბობის  პერიოდში ,  საბავშვო  ბაღების  თითქმის  ნახევარი  (40,7%)
ყოველდღიურად  ატარებს  ბავშვებს  გარეთ ,  ხოლო  ზოგიერთ  მათგანს
(35,6%) მხოლოდ  თბილ  და  მზიან  დღეებში .

დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 6:
ცნობიერების დონე შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების
წყაროების შესახებ 

საბავშვო  ბაღების  თითქმის  ნახევარი  (54.2%) ყველა  ბავშვისთვის
არ  იყენებს  ერთი  სათამაშო  ოთახს :

სურათი 1. ყველა ბავშვისთვის ერთი სათამაშო ოთახის გამოყენების
განაწილება 



დანართი 3
დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 2: შენობისშიდა
ჰაერის ხარისხის პრაქტიკა

ცხრილი 6. ღუმელის მოხმარების განაწილება სოფლად და ქალაქად

59 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

საბავშვო  ბაღებში  გათბობისა  და  საკვების  მომზადების
პრაქტიკისთვის  გამოყენებული  წყაროების  განაწილება :

ცხრილი 7. საწვავის ტიპის მიხედვით განაწილება სოფლად და ქალაქად

მხოლოდ  8 საბავშვო  ბაღმა  უპასუხა  რა  რაოდენობის  შეშა
გამოიყენება  / დაიწვა  გათბობის  პერიოდში :  მაქსიმალური
რაოდენობა  35 კუბური  მეტრია  და  მინიმალური  8 კუბური  მეტრი ,
რაც  საშუალოდ  19 კუბურ  მეტრს  შეადგენს .

მხოლოდ  3 საბავშვო  ბაღმა  უპასუხა ,  თუ  რა  ღირს  შეშა  სეზონზე :
მაქსიმალური  თანხა  1400 ლარია  და  მინიმალური  600 ლარი .



დანართი 3
დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 2: შენობისშიდა
ჰაერის ხარისხის პრაქტიკა

მხოლოდ  7 საბავშვო  ბაღი  აღნიშნავს  ბუნებრივი  გაზის  გამოყენებას ,
აშკარა  განსხვავებაა  ქალაქსა  და  სოფელს  შორის :  საშუალო
გამოყენება  ქალაქში  4659,5 კუბური  მეტრია ,  ხოლო  სოფლად  1923,3
კუბური  მეტრი .  

მხოლოდ  8 საბავშვო  ბაღმა  მიუთითა ,  თუ  რა  ღირს  ბუნებრივი  აირი
სეზონზე :  მაქსიმალური  თანხა  6000 ლარია  და  მინიმალური  1740 ლარი .

ცხრილი 8. მოხმარებული ბუნებრივი აირის რაოდენობა სეზონურად სოფლად

და ქალაქად

ცხრილი 9. მარტივი ვენტილატორის გამოყენების სიხშირე სოფლად და
ქალაქად

60 | შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურება  საქართველოს  საბავშვო  ბაღებში

დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 4: ვენტილაცია

საბავშვო  ბაღების  განაწილება  სოფლად  და  ქალაქად ,  რომლებიც
იყენებენ  უბრალო  ვენტილატორს  კვამლის  ან  / და  ორთქლის
შესამცირებლად  საკვების  მომზადების  დროს :


