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მომხმარებლის მახასიათებლები

• საშუალო ასაკი 24 წელი

• 40% ქალები

• 2/3 მოიხმარს ნარკოტიკებს, მათ შორის არა ღამის 
ცხოვრების გარემოში

• 40% მოიხმარს კლუბში ხშირად ან ყოველთვის

• კაცები უფრო მეტად მოიხმარენ



ღამის ცხოვრების კონტექსტი

• 2 და მეტი ნივთიერების მოხმარება

• MDMA/ექსტაზი, ამფეტამინები, კეტამინი, კანაფი, სინთეტური 
კანაბინოიდები

• უცნობი ნივთიერების მოხმარება

• უმეტეს შემთხვევაში ურევენ ალკოჰოლს

• ალკოჰოლის მოხმარება ხდება (1) სასურველი ეფექტის მისაღებად 
ან (2) „ატხადნიაკის“ შესამსუბუქებლად

• მოიხმარენ კონკრეტულ კომბინაციას ან კონკრეტული 
თანმიმდევრობით

• მწირი ინფორმაცია რისკებსა და უარყოფით შედეგებზე



მოტივაცია

• ნარკოტიკები არის კარგი დროის გატარების შემადგენელი 
კომპონენტი - მისიკის, გარემოს, მეგობრების უფრო სასიამოვნო 
აღქმა

• მოხმაეება ხდება მეტ წილად მეგობრების/სოციალური ქსელის 
გარემოცვაში

• რისკების აღქმა დაბალია

• ზიანის შემცირების სტრატეგიები - ნახევარი აბის მიღება, ბევრი 
სხვადასხვა ნივთიერების არ მიღება, ალკოჰოლთან არ არევა

• საკუთარ თავს განასხვავებენ სხვა (პრობლემური, ინექციური) 
მომხმარებლებისგან



გამოწვევები

• რთულად ერთვებიან კვლევებში და სერვისებში - არ 
თვლიან, რომ საჭიროებენ დახმარებას

• ინფორმაციის ძირითადი წყარო - მეგობრები, 
ინტერნეტი

• არ არსებობს ინდივიდუალური ინტერვენციები


