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2013 წლის ერთ ჩვე უ ლებ რივ დღეს, ეროვ ნუ ლი სკრი-
ნინ გ - ცენ ტ რის მი სა ღე ბი წე რეთ ლის გამ ზირ ზე სავ სე 
იყო პა ცი ენ ტე ბით. 48 წლის ნი ნო ცა ლუ ღე ლაშ ვი ლიც 
ერ თ -ერთ მო რიგ გა სინ ჯ ვა ზე იყო მი სუ ლი და მშვი დად 
ელო და თა ვის რიგს. გან სა კუთ რე ბუ ლი ღელ ვის მი ზე-
ზი არც ჰქონ და: სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლის სკრი ნინ გი მის თ ვის 
ჩვე უ ლებ რი ვი რუ ტი ნა იყო, რო მელ საც წე ლი წად ში ორ-
ჯერ გა დი ო და.      

შფო თის სა ბა ბი მა შინ გაჩ ნ და, რო დე საც ექი მებ მა ყვე-
ლა პა ცი ენ ტი გა ის ტუმ რეს და ნი ნო და ტო ვეს. მა მო-
ლოგ მა მე ო რედ, უფ რო ყუ რადღე ბით შე ა მოწ მა და გა-
და სა მოწ მებ ლად სხვა მა მო ლოგს და უ ძა ხა.

იმ დღეს ნი ნოს თ ვის გა დაჭ რით არა ფე რი უთ ქ ვამთ. პა-
სუ ხის თ ვის 10 დღე ში და ი ბა რეს და უთხ რეს, რომ სარ-
ძე ვე ჯირ კ ვ ლებ ში კარ ცი ნო მა, ანუ ავ თ ვი სე ბი ა ნი სიმ-
სივ ნე აღ მო აჩ ნ და.  

– ექი მი გყავთ? – ჰკითხა მა მო ლოგ მა.  

– არა, – უპა სუ ხა ნი ნომ.

მა მო ლოგ მა ბლოკ ნოტ ში ქექ ვა და იწყო. პო ტენ ცი უ რი 
ექი მის სა ხელს და გვარს კარ ნა ხობ და, მაგ რამ ნი ნოს 
მი სი სიტყ ვე ბი აღარ ეს მო და. ქუ ჩა ში რომ გა ვი და, ფე-
რებს ვე ღარ არ ჩევ და: წე რეთ ლის გამ ზი რი მთლი ა ნად 
ნაც რის ფე რი იყო. ქმარს და უ რე კა და დი აგ ნო ზი უთხ-
რა. 

ფე რე ბის აღ ქ მის უნა რი მა ლე აღუდ გა. სხვი სი სა უბ რის 
მოს მე ნას და სრულ ყო ფი ლად აღ ქ მას კი დევ ორ კვი-
რას ვერ ახერ ხებ და. გო ნე ბა სულ გა ფან ტუ ლი ჰქონ და. 
დი აგ ნო ზის შემ დეგ, ოპე რა ცი ამ დე, ანა ლი ზე ბის პა სუ-
ხე ბის გა სა გე ბად მარ ტო არ და დი ო და, თან შვი ლე ბი 
მიჰ ყავ და.  

ოპე რა ცი ამ დე ორი კვი რით ად რე, ნი ნო სახ ლ ში მარ ტო 
დარ ჩა: ქმა რი გა ვი და, გო გო ნე ბი ლექ ცი ებ ზე წა ვიდ ნენ. 
87 წლის დე დას მე ო რე სარ თულ ზე ეძი ნა. ნი ნო მას 
ავად მ ყო ფო ბა ზე ვერ ელა პა რა კე ბო და: დე დას ალ ც ჰა-
ი მე რის დი აგ ნო ზი წლე ბის წინ და უს ვეს და დი დი ხა ნი ა, 
აღა რა ფე რი ახ სოვ და. 

ნი ნოს ისევ კი ბო ზე ფიქ რე ბი აეშა ლა. და ა ვა დე ბამ 
ცხოვ რე ბა ერ თი ხე ლის მოს მით შე უც ვა ლა. 

– ყვე ლა ფერ მა, რაც აქამ დე გა მი კე თე ბი ა, აზ რი და კარ-
გა. რა გა ვა კე თე, რა ტომ? ვფიქ რობ დი, რომ ყვე ლა ფე-
რი დამ თავ რ და.   

ფიქ რებ ში წა სულ მა გო ნე ბა და კარ გა. არ ახ სოვს, რამ-
დენ ხანს იყო ასე. გონ ზე რომ მო ვი და, კვლავ მარ ტო 
იყო. 

– ასე ყო ველ წუთს რომ ვი ფიქ რო სიკ ვ დილ ზე, სი ცოცხ-
ლეს ხომ უფ რო შე ვი მოკ ლებ - მეთ ქი. ჩემს თავს შე მო-
ვუ ძა ხე: „დედაჩემი მი სა ხე დი ა, შვი ლებს ვჭირ დე ბი“. 
სიკ ვ დი ლის უფ ლე ბა არ მქონ და. არ და ი ჯე რებ, მაგ რამ 
ამის შემ დეგ ჩე მი თა ვის გა და სარ ჩე ნი გეგ მა დავ სა ხე.    

სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დე ბი (What Is Breast Cancer?) ჯან-
სა ღი უჯ რე დე ბის გან იმით გან ს ხ ვავ დე ბი ან, რომ ისი ნი 
ჩვე უ ლებ რივ ზე სწრა ფად მრავ ლ დე ბი ან, ემა ლე ბი ან 
იმუ ნურ უჯ რე დებს – თა ვი ანთ პო ტენ ცი ურ გა მა ნად გუ-
რებ ლებს, იწყე ბენ სა ში ში ქსო ვი ლუ რი სტრუქ ტუ რის შე-
ნე ბას და მე ზო ბელ უჯ რე დებ ში შეჭ რას.

სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლის სიმ სივ ნე ლიმ ფუ რი ჯირ კ ვ ლე ბის 
სა შუ ა ლე ბით ვრცელ დე ბა. თუ სიმ სივ ნემ ლიმ ფურ ჯირ-
კ ვ ლებ ში შე აღ წია [ანუ მე ტას ტა ზირ და], არის შან სი, 
რომ მთელ სხე ულს მო ე დოს.  

სა ქარ თ ვე ლო ში ქა ლებ ში სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლე ბის სიმ სივ-
ნე ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი ა. და ა ვა დე ბა თა კონ ტ რო-
ლის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის მო ნა ცე მე ბით, 2015 წელს, 
სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლე ბის სიმ სივ ნის 1,838 ახა ლი შემ თხ-
ვე ვა დათ ვა ლეს. 2016 წელს ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა ოდ ნავ 
– 1,657 ახალ შემ თხ ვე ვამ დე და იკ ლო. 

სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლის კი ბოს გა ჩე ნის ზუს ტი მი ზე ზი უც ნო-
ბი ა. ხან გ რ ძ ლივ მა (How Does Breast Cancer Form?) 
კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ გე ნე ტი კუ რი, გა რე მოს და ბინ-
ძუ რე ბის და სტრე სის ფაქ ტო რი დიდ როლს თა მა შობს.   

ძუ ძუს კი ბოს ქვე სა ხე ო ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა ყვე ლა ჰორ-
მო ნა ლურ აგენ ტ ზე რე ა გი რებს, ანუ გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
ტერ მი ნით, „ჰორმონდამოკიდებულია“. კი ბოს უჯ რე-
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დებს სპე ცი ა ლუ რი რე ცეპ ტო რე ბი გა აჩ ნი ათ, რომ ლე ბი-
თაც ჰორ მო ნებს იერ თე ბენ და მა თი მოზღ ვა ვე ბის პა-
რა ლე ლუ რად მრავ ლ დე ბი ან. ასეთ დროს, მე დი კო სე ბი 
ჰორ მო ნებს დრო ე ბით „თიშავენ“, რა თა სიმ სივ ნის გან-
ვი თა რე ბა შე ა ჩე რონ და ავის მო მას წა ვე ბე ლი უჯ რე დე ბი 
გა აქ რონ. 

ე.წ. და მიზ ნე ბი თი თე რა პი ის [targeted therapy] დროს, 
გა სა ნად გუ რებ ლად ანუ სა მიზ ნედ მხო ლოდ კი ბოს უჯ-
რე დე ბი ირ ჩე ვა; ქი მი ო თე რა პია კი გა ნურ ჩევ ლად ყვე-
ლა სწრა ფად გან ვი თა რე ბად უჯ რედს ანად გუ რებს [და 
არა მხო ლოდ სიმ სივ ნი სას].   

ამე რი კის კი ბოს სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მა ცი ით, ქა-
ლებს, რომ ლებ მაც ერ თხელ მა ინც გა ა ჩი ნეს ბავ შ ვი და 
ძუ ძუ აწო ვეს, მკერ დის კი ბოს რის კი უფ რო ნაკ ლე ბად 
აქვთ, ვიდ რე იმ ქა ლებს, ვი საც შვი ლი არ გა უ ჩე ნი ა. 

38 წლის იყო ჰა ნა, [რომლის ნამ დ ვი ლი სა ხე ლი, 
მი სი თხოვ ნით, შეც ვ ლი ლი ა], რო ცა გა ირ კ ვა, რომ 
სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლებ ში პირ ვე ლი სტა დი ის კარ ცი ნო მა 
ჰქონ და. შო კის მი უ ხე და ვად, დი აგ ნოზ მა არ და აბ ნი ა. 
ძა ლე ბი მო იკ რი ბა და ექიმს ყვე ლა ფე რი გა მოჰ კითხა: 
რას ნიშ ნავ და პირ ვე ლი სტა დი ის კი ბო? სი ცოცხ ლის-
თ ვის სა ში ში იყო? ძუ ძუს მოკ ვე თა მო უ წევ და? თუ მო უ-
წევ და, ძუ ძუს რე კონ ს ტ რუქ ცი ის რა შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
არ სე ბობ და? რო გორ გა მო ი ყუ რე ბო და ხე ლოვ ნუ რი 
ძუ ძუ?  

– მზად ხარ, ფო ტო ე ბი ნა ხო? – ჰკითხა ექიმ მა.

– კი, ყვე ლა ფე რი უნ და ვნა ხო, – უპა სუ ხა.  

ყვე ლა სა კითხი რომ ამო წუ რა, ჰა ნა ექიმს და ემ შ ვი დო-
ბა. მი სი ოთა ხი დან გა მოს ვ ლის თა ნა ვე ორ მე გო ბარს 
და უ რე კა და ახა ლი ამ ბა ვი შე ატყო ბი ნა. შემ დეგ სა ჭეს-
თან დაჯ და. გზად ვი ღაც და იმ გ ზავ რა. სამ სა ხურ ში მი ვი-
და. მთელ დღეს იმუ შა ვა და სახ ლ ში წა ვი და.  

შინ მი სულს, დე დის თ ვის არა ფე რი უთ ქ ვამს. ემო ცი ე-
ბის გან გა დაღ ლილს, მა ლე ვე ჩა ე ძი ნა. შუ ა ღა მით გა-
ეღ ვი ძა. ჯერ კი დევ ძილ - ღ ვი ძილ ში დი აგ ნო ზი ამო უ-
ტივ ტივ და, რომ ლის გა აზ რე ბაც დღის გან მავ ლო ბა ში 
ვერ მო ას წ რო. სა წოლში წა მოჯ და. ჯერ კი დევ არ იყო 
დარ წ მუ ნე ბუ ლი, რომ ეღ ვი ძა. თვა ლე ბი მო იფ შ ვ ნი ტა – 
აშ კა რად არ ეძი ნა.  

მა ინც რას ნიშ ნავ და ის დი აგ ნო ზი? შე იძ ლე ბო და მომ-
კ ვ და რი ყო? თით ქოს ფი ზი კუ რად იგ რ ძ ნო სიკ ვ დი ლი, 
რო მე ლიც ასე ახ ლო დან მას მე რე არ შე ხე ბი ა, რაც 
19 წლი სას, საყ ვა რე ლი ბი ძა მო უ ლოდ ნე ლად და ე-
ღუ პა. იგ რ ძ ნო, რომ შუ ა ღა მეს, სა წოლ ში წა მომ ჯ და-
რი, ცხოვ რე ბა ში მე ო რედ და კი დევ უფ რო მძაფ რად 
გრძნობ და სიკ ვ დილ თან სი ახ ლო ვეს. დე დას კი, რომ-
ლის თ ვი საც ერ თა დერ თი შვი ლი იყო, მე ო რე ოთახ ში 
მშვი დად ეძი ნა.   

გა დაწყ ვი ტა, რომ შე უძ ლე ბელს შეძ ლებ და – რაც არ 
უნ და ყო ფი ლი ყო, უნ და ეცოცხ ლა. ამი ე რი დან, ნაკ ლებ 
კო კა- კო ლას და მეტ წყალს და ლევ და. ნაკ ლებს ივ ლი-
და მან ქა ნით. მეტს ისე ირ ნებ და ფე ხით. თა ვის პარ ტ ნი-
ორ თან ურ თი ერ თო ბის ახალ ეტაპ ზე გა და ვი დო და. რაც 
შე ე ხე ბო და სი გა რეტს – ჯან და ბას – შე იძ ლე ბა მო ე წია 
კი დეც ერ თი -ო რი ღე რი.   

რო გორც კი ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სიმ ტ კი ცე ში დარ წ-
მუნ და, თა ვი ისევ ბა ლიშ ზე და დო და ძი ლი გა აგ რ ძე-
ლა.  

ჰა ნამ გა დაწყ ვი ტა, რომ ოპე რა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში არ 
უნ და გა ე კე თე ბი ნა – გერ მა ნი ა ში უფ რო და ცუ ლად იგ რ-
ძ ნობ და თავს, ვიდ რე – ქარ თუ ლი ჯან დაც ვის სის ტე მა-
ში. მით უმე ტეს, გერ მა ნი ა ში 7 წელს ცხოვ რობ და, მუ შა-
ობ და და იქა ურ სის ტე მას კარ გად იც ნობ და. 

დე დას უთხ რა, რომ ბერ ლინ ში საქ მე ზე მი დი ო და. ოპე-
რა ცი ის გა სა კე თებ ლად მარ ტო გაფ რინ და.  

ჰა ნას გა უ მარ თ ლა: სიმ სივ ნე ლიმ ფურ ჯირ კ ვ ლებ ში არ 
იყო გა და სუ ლი. სიმ სივ ნის უჯ რე დე ბის ად გი ლობ რი ვი 
ამოკ ვე თა – სექ ტო რუ ლი რე ზექ ცია – საკ მა რი სი იყო.  
მკერ დის მთლი ა ნად მოკ ვე თის აუცი ლე ბ ლო ბა არ იდ-
გა.    

ოპე რა ცი ის შემ დეგ, ჰა ნას ექი მებ მა უთხ რეს, რომ ის 
სრუ ლი ად ჯან მ რ თე ლი იყო. არ სე ბობ და მცი რე რის კი 
იმი სა, რომ მო მა ვა ლი 5 წლის გან მავ ლო ბა ში, სიმ სივ-
ნე ისევ გა ჩე ნი ლი ყო. ამის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, 
კარ გი იქ ნე ბო და, თუ ქი მი ო თე რა პი ის სტან დარ ტულ 
კურსს  ჩა ი ტა რებ და.   

ჰა ნა ქი მი ო თე რა პი ას და თან ხ მ და. 6 სე ან სის გან მავ-
ლო ბა ში, თბი ლის სა და ბერ ლინს შო რის ცხოვ რობ და. 

რო ცა თმე ბი დას ც ვივ და, იძუ ლე ბუ ლი გახ და, დე დის თ-
ვის ავად მ ყო ფო ბა გა ემ ხი ლა. სამ სა ხუ რი კი, არ ცერ თი 
დღით არ მი უ ტო ვე ბი ა.  

თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნის თ ვის ძუ ძუს კი ბო და მარ ცხე-
ბა დი ა. სიმ სივ ნის ად რე უ ლი დი აგ ნოს ტი კის შემ თხ ვე ვა-
ში არის შან სი, რომ ძუ ძუს მოკ ვე თაც არ გახ დეს აუცი-
ლე ბე ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში 2008 წლი დან არ სე ბობს 
სკრი ნინ გ - ცენ ტ რე ბი, სა დაც 40 წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლის სკრი ნინ გი 
უფა სო ა.  

დღეს, მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან კლი ნი კებ ში ძუ ძუს შე ნარ-
ჩუ ნე ბა, მი სი სექ სუ ა ლუ რი და ნერ ვუ ლი ფუნ ქ ცი ის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, პრი ო რი ტე ტუ ლი ა. კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, 
რომ უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში, სწო რი სხი ვუ რი და ქი მი-
ო თე რა პი ის კურ სის გავ ლი სას, ძუ ძუს შე ნარ ჩუ ნე ბა რე-
ცი დი ვის თვალ საზ რი სით, უსაფ რ თხო ა.   

სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა ში მას ტექ ტო მია მხო ლოდ მა შინ 
ხდე ბა, რო ცა ეს ან სა თა ნა დოდ ინ ფორ მი რე ბუ ლი პა-
ცი ენ ტის მოთხოვ ნა ა, ან ძუ ძუს შე ნარ ჩუ ნე ბა პა ცი ენ ტის 
ჯან მ რ თე ლო ბას საფ რ თხეს უქ მ ნის.   

ძუ ძუ ნერ ვე ბით ორი გზით მა რაგ დე ბა: კა ნით, სა-
დაც ნერ ვუ ლი ქსე ლია გაშ ლი ლი და თვით ძუ ძუ-
ში შე მა ვა ლი სა მი დი დი ნერ ვით. ძუ ძუს მოკ ვე თის 
დროს სწო რედ ეს ში და ნერ ვე ბი ზი ან დე ბა. რო ცა 
მას ტექ ტო მია აუცი ლე ბე ლია ან პრო ფი ლაქ ტი კის 
მიზ ნით მას პა ცი ენ ტი მო ითხოვს, ქი რურ გე ბი ცდი-
ლო ბენ, რომ ძუ ძუს კა ნი შე ი ნარ ჩუ ნონ, რა თა ოპე-
რა ცი ის შემ დეგ ძუ ძუს არე ა ლის მგრძნო ბე ლო ბა 
სრუ ლი ად არ და ი კარ გოს. 

ონ კო ლოგ და პლას ტი კურ ქი რურგ გო გი ტა ძაგ ნი ძეს 
სა ქარ თ ვე ლო ში 3 000-მდე ოპე რა ცია აქვს გა კე თე ბუ-
ლი. 1990-იანი წლე ბის სა ქარ თ ვე ლო ში, მი სი პა ცი ენ-
ტე ბი დან ძა ლი ან ცო ტა იყო ისე თი, ვინც ძუ ძუს შე ნარ-
ჩუ ნე ბას სთხოვ და, ძი რი თა დად იყ ვ ნენ ისე თე ბი, ვი საც 
სიტყ ვა „კიბოს“ გაგონების შემ თხ ვე ვა ში, შე ში ნე ბუ-

ლებს, ერ ჩივ ნათ, სხე უ ლის ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი 
და უ ნა ნებ ლად „მოეშორებინათ“.  

– ჩე მი გა მოც დი ლე ბით, ქარ თ ვე ლი ქა ლე ბის უმ რავ ლე-
სო ბა ყუ რადღე ბას ძუ ძუს ვი ზუ ა ლურ მხა რეს უფ რო აქ-
ცევს, ვიდ რე – მის ნერ ვულ ფუნ ქ ცი ას.   

გო გი ტა ძაგ ნი ძის პრაქ ტი კა ში გაჩ ნ დ ნენ ახალ გაზ რ და 
პა ცი ენ ტე ბი, რო მელ თათ ვის ძუ ძუ სხე უ ლის ნერ ვუ ლი 
ერ თი ა ნო ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლია და მი სი შე-
ნარ ჩუ ნე ბის სხვა დას ხ ვა სცე ნარს გა ნი ხი ლა ვენ.  

ნერ ვუ ლი თვალ საზ რი სით (კერტი, როგორც 
ეროგენული ზონა) გან სა კუთ რე ბუ ლად მგრძნო ბი ა რე 
ძუ ძუს დვრი ლი ა, რო მე ლიც ნერ ვუ ლი და ბო ლო ე ბე-
ბით, ბევ რი ქა ლის თ ვის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მგრძნო ბი-
ა რე ერო გე ნუ ლი ზო ნაა (The lesser known erogenous 
zones – and how to find them).

მგრძნო ბე ლო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, ქი რურ გე ბი ცდი-
ლო ბენ დვრი ლის და ტო ვე ბას, რაც დვრი ლის შე ნარ ჩუ-
ნე ბის [nipple-sparing] ტერ მი ნით არის ცნო ბი ლი. 

5 წლის წინ, რატ ჯე რის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ მა, 
ორ გაზ მის მკვლე ვარ მა ბა რი კო მი სა რუკ მა დვრილ თან 
და კავ ში რე ბით ახა ლი თე ო რია გა მოთ ქ ვა. კო მი სა რუ-
კის თქმით, შუა ტვი ნი ისე ვე ენ თე ბო და დვრი ლის სტი-
მუ ლი რე ბი სას, რო გორც, მა გა ლი თად, სხვა ერო გე ნუ-
ლი ზო ნე ბის: კლი ტო რის, ვა გი ნის ან საშ ვი ლოს ნოს 
ყე ლის სტი მუ ლი რე ბი სას. 

მას ტექ ტო მი ის შემ დეგ ძუ ძუს არე ა ლი ხში რად სრუ-
ლი ად უგ რ ძ ნო ბი ხდე ბა. მგრძნო ბე ლო ბა, რა საც, ზო-
გა დად, სის ხ ლის მი წო დე ბა და ნერ ვუ ლი ქსე ლის 
გავ რ ცე ლე ბა უზ რუნ ველ ყოფს, მას მე რე ქრე ბა, რაც 
ოპე რა ცი ის დროს, ნერ ვუ ლი და ბო ლო ე ბე ბი ზი ან დე ბა 
და მა თი ჩვე ულ ფორ მა ში დაბ რუ ნე ბა, ფა ქი ზი ქი რურ-
გი უ ლი ჩა რე ვის და ნერ ვუ ლი ქსო ვი ლე ბის აღ დ გე ნის 
მცდე ლო ბის შემ დე გაც კი, შე იძ ლე ბა წა რუ მა ტებ ლად 
დამ თავ რ დეს (Numb After Breast Reconstruction).  

ga  dawy  vi  ta ,  rom Se  uZ  le bels SeZ  leb da  –  rac  ar un  da 
yo fi li yo,  un  da  ecocx la.  ami  e  ri  dan ,  nak  leb 

ko ka -  ko las da  met  wyals da lev da .  nak  lebs  iv  li da  man  qa  niT. 

mets  ise  ir neb  da  fe  xiT. 

მთა  ვა  რი   თე  მა
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ოპე რა ცი ის გა კე თე ბის შემ დეგ, ნი ნო ცა ლუ ღე ლაშ ვილს 
ჭრი ლო ბის და სა მუ შა ვე ბელ პრო ცე დუ რებ ზე ყო ველ 
ორ დღე ში ერ თხელ უწევ და მის ვ ლა. პირ ვე ლად, რო-
დე საც ნა ო პე რა ცი ე ვი დან სითხე ამო უ ღეს, ნი ნომ ნემ სის 
ჩხვლე ტა ვერ იგ რ ძ ნო.

– ექ თან მა ნემ სი რამ დე ნი მე ად გილ ზე ჩა მარ ჭო. მე კი 
სა ერ თოდ არ მეტ კი ნა – ვე რა ფე რი გა ვი გე.

ოპე რა ცი ი დან რამ დე ნი მე დღე იყო გა სუ ლი, ანეს თე-
ზი ის მოქ მე დე ბა – დამ თავ რე ბუ ლი და, წე სით, ამ ად-
გი ლებს მგრძნო ბი ა რო ბა უნ და დაბ რუ ნე ბო დათ. ნი ნომ 
ექ თანს ჰკითხა, თუ რა ტომ იყო ეს ად გი ლე ბი ისევ უგ რ-
ძ ნო ბი. ექ თან მა უპა სუ ხა, რომ ყვე ლა ნერ ვი ოპე რა ცი ის 
დროს ამო ი ღეს. 

მას შემ დეგ სა მი წე ლი გა ვი და. ნი ნოს მოკ ვე თი ლი ძუ-
ძუს არე ში და იღ ლი ის ქვეშ მგრძნო ბი ა რო ბა ისევ არ 
დაბ რუ ნე ბი ა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში მას ტექ ტო მი ის შემ დეგ ძუ ძუს რე-
კონ ს ტ რუქ ცი ას სა ხელ მ წი ფო სა დაზღ ვე ვო პა კე ტე-
ბი არ ანაზღა უ რე ბენ. სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში, რე-
კონ ს ტ რუქ ცია თვით პა ცი ენ ტ მა უნ და და ა ფი ნან სოს, 
რაც სა ქარ თ ვე ლო ში და ახ ლო ე ბით 10 ათა სი ლა რი 
ჯდე ბა.  

2013 წლის ბო ლოს, სა ნამ მკერ დის სიმ სივ ნე ცხოვ-
რე ბას თავ და ყი რა და უ ყე ნებ და, ლი კა ხვე დე ლი ძეს 
ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი ჰქონ და: ბი ნა იპო თე კით 
ჰქონ და დატ ვირ თუ ლი და გა ყიდ ვა უნ დო და. ფი-
ნან სურ პრობ ლე მებ ში გახ ლარ თულ მა, რამ დენ ჯერ-
მე უგუ ლე ბელ ყო გა მაგ რე ბუ ლი ნა წი ლი, რო მე ლიც 
მკერ დ ზე ხან ესინ ჯე ბო და და ხან – არა. ეგო ნა, რომ 
სე რი ო ზუ ლი არ იყო და და იც დი და. გარ კ ვე უ ლი 
დრო ის შემ დეგ, მკერ დის ერ თი უბა ნი კი დევ უფ რო 
გამ კ ვ რივ და. სკრი ნინ გ - ცენ ტ რ ში მის ვ ლის შემ დეგ, 
აღ მო ა ჩი ნა, რომ მე სა მე სტა დი ის სიმ სივ ნე ჰქონ და 
და ავ თ ვი სე ბი ან უჯ რე დებს 7 ლიმ ფუ რი ჯირ კ ვა ლიც 
და ე კა ვე ბი ნათ. მა შინ ლი კა 48 წლის იყო.  

მარ ჯ ვე ნა მკერ დის მოკ ვე თის შემ დეგ ექიმ მა შე ატყო ბი ნა, 
რომ ქი მი ო თე რა პი ის 8, სხი ვუ რი თე რა პი ის 25 სე ან სი და 
ჰორ მონ ჰერ ცეპ ტი ნით მკურ ნა ლო ბა სჭირ დე ბო და. რვა 
ქი მი ო თე რა პი ის კურ სი ერ თი წე ლი გაგ რ ძელ და. 

პირ ვე ლი ქი მი ო თე რა პი ი დან მე ა თე დღეს, ლი კას თმის 
ძი რე ბი და უ სუს ტ და და ცვე ნა და ეწყო. თმა ტან საც მელს 
და ქუ დებს ედე ბო და. პირ ვე ლი ბღუ ჯა რომ შე ამ ჩ ნი ა, იმ 
სა ღა მოს ამო ი ჩე მა, რომ იმ დღეს ვე პა რი კი უნ და ეყი-
და. ქმარ მა შეს თა ვა ზა: დღეს უკ ვე გვი ა ნი ა, ხვალ ერ-
თად წა ვი დე თო. ლი კამ კა ტე გო რი უ ლად გა ნაცხა და, 
რომ იმა ვე დღეს უნ და ეყი და, ბო ლოს ქმა რიც და თან-
ხ მ და და პა რი კის სა ყიდ ლად ერ თად წა ვიდ ნენ. ლი კამ 
თა ვი სი ბუ ნებ რი ვი თმის ფე რის – ღია ჩა ლის ფე რი – პა-
რი კი აარ ჩი ა: ხე ლოვ ნურ თმას „პიორუშკების“ ოდ ნა-
ვი ეფექ ტი გას დევ და. ლი კამ პა რი კი იქ ვე და ი ხუ რა და 
სახ ლ ში ახა ლი თმით წა ვი და.  

ცვე ნის დაწყე ბი დან მა ლე ვე, ლი კამ თმა მთლი ა-
ნად გა და ი ხოტ რა. მე ო რე ქი მი ო თე რა პი ის შემ დეგ 
„გამარჯვებულ ქალ თა კლუ ბის“ შე სა ხებ გა ი გო. კლუბ-
ში ძუ ძუს კი ბოს პა ცი ენ ტე ბი იყ ვ ნენ გა ერ თი ა ნე ბუ ლე ბი. 
ეს ის დრო იყო, რო ცა ქი მი ო თე რა პი ის უარ ყო ფი თი 
გვერ დი თი ეფექ ტე ბით გან სა კუთ რე ბუ ლად გა მო ფი ტუ-
ლი იყო. 

– კლუბ ში პა რი კით მი ვე დი. ჩემს გა ო ცე ბას საზღ ვა რი 
არ ჰქონ და, ამ დე ნი ქა ლი რომ ვნა ხე: და ვარ ცხ ნი ლე ბი, 
ლა მა ზე ბი, მა კი ა ჟით, იცი ნოდ ნენ. ზო გი რას ყვე ბო და, 
ზო გი – რას. ზო გი თე ატ რ ში მი დი ო და, იყო ერ თი ამ ბა-
ვი და აზ რ თა გაც ვ ლა- გა მოც ვ ლა. მეთ ქი, ჯო ჯო ხე თი დან 
პირ და პირ სა მოთხე ში მოვ ხ ვ დი.

ამ კლუბ ში გა იც ნეს ერ თ მა ნე თი ლი კა ხვე დე ლი ძემ და 
ნი ნო ცა ლუ ღე ლაშ ვილ მა. დღეს ამ კლუბ ში კი ბოს თან 
მებ რ ძო ლი ათო ბით ქა ლია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი. კლუ ბის 
წევ რე ბი, ყო ველ ორ კვი რა ში ერ თხელ ხვდე ბი ან ერ-
თ მა ნეთს – უფ რო ხში რად, ვიდ რე ახ ლო მე გობ რებს: 
ერ თად და დი ან ცურ ვა ზე, ფიტ ნეს ზე, თე ატ რ ში, მა რა-
თონ ზე, დარ ბი ან კუს ტბა ზე. 

ერ თ -ერ თი ასე თი შეხ ვედ რის დროს, ლი კა ხვე დე ლი ძე 
და ნი ნო ცა ლუ ღე ლაშ ვი ლი წი თე ლი წი წა კის ჩა ის სვა-
მენ და მკურ ნა ლო ბის პე რი ოდს იხ სე ნე ბენ. 

ლი კა: დე და ჩემ მა იცო და, რომ მკერ დის ოპე რა ცია გა-
ვი კე თე. ქი მია არ მით ქ ვამს. ასაკ ში იყო – 80 წლის. რომ 
არ შე ემ ჩ ნი ა, არ მივ დი ო დი – ერ თი წე ლი იყო თით ქ მის, 
დე და არ მე ნა ხა. ხან რას ვიტყუ ე ბო დი, ხან რას. 

ნი ნო: არი ან ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც სა ერ თოდ არა ვის თან 
არ ამ ბო ბენ: არც თა ნამ შ რომ ლებ თან, არც მე ზობ ლებ-
თან. ერთ ქალს ჩე მი ამ ბა ვი რომ მო ვუ ყე ვი, მითხ რა – 
უი, ეგ მე 8 წლის წინ მაქვს გა მოვ ლი ლი ო. მა ლავ და. 

ლი კა: ასე თი და მალ ვა გვა შო რებს ადა მი ა ნებს. 

ნი ნო: ჩემს შვი ლებს თა ვი ანთ ჯგუ ფე ლებ თან უთ ქ ვამთ 
ჩემ ზე. მე არ მაგ რ ძ ნო ბი ნებ დ ნენ, მაგ რამ რო გორც მე-
რე გა ვი გე, ბევრს ლა პა რა კობ დ ნენ.

ოპე რა ცი ის დღეს, დე რე ფან ში ჩე მი შვი ლის ორი ჯგუ-
ფე ლი ვნა ხე, გო გო ე ბი. მო უ ლოდ ნე ლად შე მე ჩეხ ნენ 
– სა გულ შე მატ კივ როდ იყ ვ ნენ მო სუ ლე ბი. იმ წუ თას ვე 
და მა ვიწყ და ნერ ვი უ ლო ბა. 

ლი კა: ერ თი ის ტო რია ვი ცი: დე დამ თა ვის შვი ლებს დი-
აგ ნო ზი და უ მა ლა და ისე გარ და იც ვა ლა. შვი ლებ მა ბო-
ლო წუ თებ ში გა ი გეს. ეს ქა ლი ამ ბობ და, ჩვენ არა ნა ი რი 
სახ სა რი არ გაგ ვაჩ ნი ა, ერ თა დერ თი ბი ნა გვაქვს და 
იმას ბავ შ ვებს ვერ და ვუ კარ გა ვო. 

ადა მი ა ნე ბი, ნივ თე ბი, სახ ლე ბი – რა ღაც რეკ ვი ზი ტე ბი ა, 
თით ქოს იმის თ ვის არ სე ბო ბენ, რომ რა ღაც სი ტუ ა ცი ა ში 
გა მო ი ცა დონ. დე დას რომ ეთ ქ ვა შვი ლე ბის თ ვის, სიმ სივ-
ნე მაქ ვ სო, რა იცი, ისი ნი რას იზამ დ ნენ: გა ყი დიდ ნენ თუ 
და ა გი რა ვებ დ ნენ მაგ ბი ნას? რა იცი, რა გა მოც დი ლე ბას 
მი ი ღებ დ ნენ? რა ტომ წა არ თ ვა ეს შან სი თა ვის შვი ლებს?

>>>

ოპე რა ცი ი დან დი დი ხნის შემ დეგ, რო ცა ჭრი ლო ბა უკ-
ვე კარ გად მო შუ შე ბუ ლი იყო, ლი კას შვილ მა ნა ი ა რევ ზე 
თი თი ოდ ნავ შე ა ხო.  

– დე და, ვე რა ფე რი იგ რ ძე ნი? – ჰკითხა.  

ლი კამ ვე რა ფე რი იგ რ ძ ნო, მაგ რამ შვილს სიტყ ვა ბან ზე 
აუგ დო და სა უ ბა რი სხვა თე მა ზე გა და ი ტა ნა.  

სა მი წლის შემ დეგ, ნა ო პე რა ცი ევ ად გი ლას ლი კას შე-
რე უ ლი მგრძნო ბე ლო ბა აქვს: არის ად გი ლე ბი, სა დაც 
მგრძნო ბე ლო ბა ოდ ნავ გა უ უმ ჯო ბეს და. არის სრუ ლი ად 
უგ რ ძ ნო ბი ად გი ლე ბიც და ჰი პერ მ გ რ ძ ნო ბი ა რე წერ ტი-
ლე ბიც, სა დაც ოდ ნა ვი შე ხე ბაც კი მტკივ ნე უ ლი ა.   

ლი კა ნა ი ა რევ ად გი ლებს გან სა კუთ რე ბით იცავს – სი-
ცი ვის დროს გარ კ ვე უ ლი ად გი ლე ბი კი დევ უფ რო უგ რ-
ძ ნო ბი და ცი ვი ხდე ბა.  

– იცი, რო გო რი შეგ რ ძ ნე ბა მქონ და თა ვი დან? თუ კი შემ-
ცივ დე ბო და, თით ქოს დი დი ლო დი ამო მე დო მკლავ ში. 
ხო გამ ძი მებს ლო დი, ცი ვი ქვა? ასე ვი ყა ვი. თუ შემ ცივ-
და, ახ ლაც ასე ვარ.  

„გამარჯვებულ ქალ თა კლუ ბი“ თი ნა ბე რუ ჩაშ ვილ მა 
და ა ფუძ ნა. თი ნა მე ნე ჯე რი იყო თბი ლის ში პირ ვე ლი 
სკრი ნინ გ - ცენ ტ რი სა, რო მე ლიც 2008 წელს გა იხ ს ნა.  

ცენ ტ რის მე ნე ჯე რო ბა თი ნას მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს 
აკის რებ და: პა ცი ენ ტე ბის თ ვის სიმ სივ ნის დი აგ ნო ზი უნ-
და შე ეტყო ბი ნე ბი ნა.  

არა ერ თი ცუ დი დი აგ ნო ზის გამ ჟ ღავ ნე ბის და პა ცი ენ ტე-
ბის რე აქ ცი ის შემ დეგ, თი ნა მიხ ვ და, რომ ასეთ დროს მათ 
ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე ბა არა ნაკ ლებ სჭირ დე ბო დათ, 
ვიდ რე კი ბოს გან ფი ზი ო ლო გი უ რად გან კურ ნე ბა.   

თვი თონ თი ნას, ერ თ -ერ თი ასე თი სკრი ნინ გის დროს, 
ძუ ძუ ში ფიბ რო ა დე ნო მა, ანუ კე თილ თ ვი სე ბი ა ნი სიმ-
სივ ნე აღ მო აჩ ნ და. ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში აკ ვირ-
დე ბო და ადე ნო მას. რო ცა ძუ ძუ ზე სიმ სივ ნის უბან მა 
გამ კ ვ რი ვე ბა და იწყო, თი ნამ ოპე რა ცი ის გა კე თე ბა გა-
დაწყ ვი ტა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ცი ტო ლო გი ის ანა-
ლი ზის პა სუ ხი კე თილ თ ვი სე ბი ან სიმ სივ ნე ზე ჰქონ და, 
ოპე რა ცი ის წი ნა დღეს, ქი რურ გ მა მა ინც და უ რე კა და 
ჰკითხა, ოპე რა ცი ის დროს, მო უ ლოდ ნე ლად ავ თ ვი სე-
ბი ანი უჯ რე დე ბის აღ მო ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში, იყო თუ არა 
მზად ძუ ძუს მოკ ვე თის თ ვის?  

თი ნა არც და ფიქ რე ბუ ლა, ისე გა ნაცხა და თან ხ მო ბა 
ძუ ძუს მოკ ვე თა ზე. ქი რურ გ თან სა ტე ლე ფო ნო სა უ ბა რი 

de das  rom eT q  va  Svi  le bis  T vis,  sim  siv  ne  maq  v so,  ra  ici ,  isi -

ni  ras  izam  d nen :  ga yi  did nen  Tu da  a  gi  ra veb  d nen  mag  bi  nas? 

ra  ici ,  ra  ga  moc di le bas  mi  i  Reb  d nen? 

ra  tom wa  ar T va  es  San  si  Ta vis  Svi  lebs?

მთა  ვა  რი   თე  მა
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რომ და ას რუ ლა, გაკ ვირ ვე ბულ მა თა ვის 
თავს ჰკითხა: 

– ეს რა ვუთხა რი? რა მარ ტი ვად დავ თან ხ მ-
დი მას ტექ ტო მი ას?! 

ოპე რა ცი ამ დე, მას ტექ ტო მი ა ზე თან ხ მო ბას ხე-
ლი მა ინც მო ა წე რა – ეს აუცი ლე ბე ლი იყო. 
ოპე რა ცი ამ კარ გად ჩა ი ა რა – თი ნას მას ტექ-
ტო მია არ დას ჭირ და.  

„გამარჯვებულ ქალ თა კლუბ ში“ დღეს 500-
ზე მე ტი ქა ლია გა წევ რი ა ნე ბუ ლი. ისი ნი ორ 
კვი რა ში ერ თხელ, წე რეთ ლის გამ ზირ ზე 
არ სე ბუ ლი სკრი ნინ გ - ცენ ტ რის ფო ი ე ში იკ-
რი ბე ბი ან. კლუბს 4 რე გი ო ნუ ლი ფი ლი ა ლი 
აქვს.  

ჰა ნას ოპე რა ცი ი დან 9 წე ლი გა ვი და. ამ ჟა-
მად ის სრუ ლი ად ჯან მ რ თე ლი ა. სიმ სივ ნე 
გაქ რა. ში ში კი არ ტო ვებს. ში შის მად ლი ე-
რი ა: თა ვის დრო ზე ხომ მან გა მო აფხიზ ლა, 
სიკ ვ დი ლის თ ვის პირ და პირ თვა ლებ ში ჩა ა-
ხე და და სი ცოცხ ლე მთე ლი სიმ ძაფ რით შე-
აგ რ ძ ნო ბი ნა?! 

ახ ლა ში ში ის მონ ს ტ რი აღა რა ა, იმ ღა მეს 
სა წო ლი დან რომ წა მო ა ყე ნა და მწა რე დი-
აგ ნო ზი ნა ხევ რად მძი ნა რეს გა ა აზ რე ბი ნა. 
ში ში მას პინ ძელს მო უ ში ნა ურ და. მის რბილ 
ხა სი ათს აეწყო. სუს ტი წერ ტი ლე ბი უპო ვა 
და იქ ჩა უ სახ ლ და.  

ზოგ ჯერ კომ ფორ ტის ზო ნი დან ამო აგ დებს. 
სიმ შ ვი დეს უკარ გავს. ააწ რი ა ლებს. 

– ვა ი, ისევ ხომ არ გა მოჩ ნ და? ისევ რა მე 
ხომ არ არის?!  –  აფიქ რე ბი ნებს.  

ში ში მა ნამ დე არ მო ის ვე ნებს, სა ნამ ჰა ნა ტე-
ლე ფონს არ აიღებს, თა ვის ექიმ თან არ და-

რე კავს და პა ცი ენ ტ თა რიგ ში არ ჩა ე წე რე ბა.  

შემ დეგ მოვ ლე ნე ბი ასე ვი თარ დე ბა: ჰა-
ნა კონ სულ ტა ცი ა ზე მი დის. ირ კ ვე ვა, რომ 
სა ნერ ვი უ ლო არა ფე რია – სიმ სივ ნე გამ ქ-
რა ლი ა. კრი ტი კუ ლი ხუ თი წე ლიც გა ვი და 
– სიმ სივ ნის დაბ რუ ნე ბის შან სი თით ქ მის არ 
არ სე ბობს. 

ჰა ნა წყნარ დე ბა – ში ში ავიწყ დე ბა. გა მო დის 
ექი მის კა ბი ნე ტი დან, ჯდე ბა მან ქა ნა ში და 
სამ სა ხურ ში ბრუნ დე ბა.

გა დის დრო. სა ში ში ფიქ რე ბი ისევ წა მო იშ-
ლე ბი ან – „ხუთი კრი ტი კუ ლი წე ლი კი გა ვი-
და, მაგ რამ, აი, ხომ არის ისე თი შემ თხ ვე-
ვე ბი, რო ცა სიმ სივ ნე ხუ თი წლის შემ დე გაც 
ბრუნ დე ბა? ეს ისე თი ვე რა გი და ა ვა დე ბა ა, 
თვალს ვერ მო უ ხუ ჭავ…“

ჰა ნა ისევ რე კავს ექიმ თან. ისევ ეწე რე ბა. 
ისევ ესინ ჯე ბა. ისევ აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ არა-
ფე რი ა. გა მო დის ექი მის კა ბი ნე ტი დან. ისევ 
ერ თით ნუ ლია ჰა ნა სა და შიშს შო რის ორ-
თაბ რ ძო ლის ან გა რი ში – ში შის სა სარ გებ-
ლოდ – ჰა ნას ნუ ლი ქუ ლა აქვს.   

ში შის ტრი უმ ფი სა კუ თარ თავ ზე გა აბ რა ზებს 
– მა ინც რო გორ აჯო ბა დღეს. გა ა ცუ ცუ რა კა. 
სა ხე ზე ალ მუ რი მო აწ ვე ბა და გამ ჭ ვირ ვა ლე 
კანს ნი კა პის ქვეშ ალაგ -ა ლაგ აუწით ლებს. 

კლი ნი კის წინ მარ ტო მდგა რი, ჰა ნა ერთ 
ღერ სი გა რეტს ამო ი ღებს. გა ა ბო ლებს. ჯან-
და ბა სო, იფიქ რებს ბო ლოს – ჰქონ დეს შიშს 
დღეს ერ თი ქუ ლა.

ხვალ სხვა ან გა რი ში იქ ნე ბა.   

ha  na  wynar de  ba  –  Si  Si  aviwy de  ba . 
ga  mo dis  eqi  mis  ka  bi  ne  ti  dan ,  jde ba  man  qa  na  Si 

da  sam  sa  xur Si  brun de  ba .


