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თამბაქოს გლობალური კვლევა ახალგაზრდებში

GYTS ამოცანები

GYTS Highlights

თამბაქოს გლობალური კვლევა ახალგაზრდებში (The Global
Youth Tobacco Survey - GYTS) თამბაქოს გლობალური
ზედამხედველობის სისტემის (Global Tobacco Surveillance System GTSS) ნაწილია და ახალგაზრდებში ყველა სახის თამბაქოს
მოხმარების და თამბაქოს კონტროლის ინდიკატორების
მონიტორინგის გლობალური სტანდარტია.
GYTS ერთმომენტიანი,პრევალენტობის (cross-sectional) კვლევაა.
კვლევა ორიენტირებულია 13-15 წლის მოზარდებზე; მას აქვს
შერჩევის სტანდარტული პროცედურები, სტანდარტული
კითხვარი და მონაცემთა შეკრების სტანდარტული პროტოკოლი.
კვლევის საშუალებით გროვდება ქვეყნებს შიგნით და ქვეყნებს
შორის შედარებადი ინფორმაცია. GYTS ეხმარება ქვეყნებს
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) თამბაქოს
კონტროლის ჩარჩო კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულებაში.

თამბაქოს მოხმარება
•

გამოკითხულთა 15.4% (20.6% ბიჭი, 9.6% გოგონა) თამბაქოს
ნებისმიერი პროდუქტის ამჟამინდელი მომხმარებელია

•

გამოკითხულთა 12.6% (ბიჭი - 16.9%, გოგონა - 7.6%) მოსაწევი
თამბაქოს ამჟამინდელი მომხმარებელია

•

გამოკითხულთა 8.4% (ბიჭი - 12.3%, გოგონა - 4.4%) სიგარეტის

•

გამოკითხულთა 4.4% (ბიჭი - 5.0%, გოგონა - 3.2%) არამოსაწევი
თამბაქოს ამჟამინდელი მომხმარებელია

ამჟამინდელი მომხმარებელია

ელექტრონული სიგარეტი
•

გამოკითხულთა 13.2% (ბიჭი 17.3%, გოგონა 7.7%) ელექტრონული
სიგარეტის ამჟამინდელი მომხმარებელია

თამბაქოს მოხმარებაზე თავის დანებება
•

10 ამჟამინდელი მწეველიდან 6-მა სცადა მოწევისთვის თავის
დანებება უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში

მეორადი კვამლის ზეგავლენა
•

გამოკითხულთა 43.2% თამბაქოს მეორადი კვამლის ზეგავლენის ქვეშ
იმყოფებოდა სახლში

•

გამოკითხულთა 58.9% თამბაქოს მეორადი კვამლის ზეგავლენის ქვეშ
იმყოფებოდა სხვა დახურულ საზოგადოებრივ შენობაში

ხელმისაწვდომობა

GYTS მეთოდოლოგია

•

სიგარეტის ამჟამინდელ მომხმარებელთა 73.7%-მა სიგარეტი შეიძინა
მაღაზიაში, ჯიხურში, აპარატით ან ქუჩაში

GYTS გამოყენებულია ორსაფეხურიანი დიზაინი, სადაც
სკოლების შერჩევა ხდება პროპორციული ალბათობის, ხოლო
კლასების კი შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. ყველა
მოსწავლეს კვლევაში მოხვედრის თანაბარი შანსი აქვს. კვლევისას
გამოიყენება ანონიმური, თვითადმინისტრირებადი სტანდარტული
კითხვარი ძირითადი კითხვებით, რომლებიც ყველა ქვეყნისთვის
სავალდებულოა და დამატებითი კითხვებით, რომელთა
ადაპტირება ხდება ქვეყნების რეალობიდან და საჭიროებებიდან
გამომდინარე. კითხვარი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა
ყველა სახის თამბაქოს მოხმარება; თამბაქოზე თავის დანებების
მცდელობა; მეორადი კვამლის ზეგავლენა; თამბაქოს პრო/ანტი
რეკლამა; თამბაქოზე ხელმისაწვდომობა და სკოლის სასწავლო
გეგმაში თამბაქოს საკითხების არსებობა; სკოლის მოსწავლეთა
ცოდნა და დამოკიდებულება თამბაქოს კონტროლის
პოლიტიკისადმი და სხვ. კვლევა კონფიდენციალურია.

•

მათგან 49.4%-თვის არ უთქვამთ უარი სიგარეტის მიყიდვაზე

GYTS 2017 წელს ჩაატარა დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა.
გამოხმაურება იყო 78.7%. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 7-10
კლასის 1 345 მოსწავლემ, რომელთგან 945 მიეკუთვნებოდა 13-15
წლის ასაკობრივ ჯგუფს

მიუხედავად მათი ასაკისა

მედია
•

10-დან 6-მა მოსწავლემ ნახა ან მოისმინა თამბაქოს საწინააღმდეგო
ინფორმაცია მედიაში

•

10-დან 5-მა მოსწავლემ ნახა თამბაქოს რეკლამა ან თამბაქოს ნაწარმის
საპოპულარიზაციო მასალა სავაჭრო ობიექტებში

•

10-დან 1 გამოკითხული თამბაქოს პროდუქტის ლოგოს მქონე
რაიმე ნივთის მფლობელია

ცოდნა და დამოკიდებულება
•

79.4% დარწმუნებულია, რომ მეორადი კვამლი მავნებელია მათი
ჯანმრთელობისთვის

•

83.9% ემხრობა მოწევის აკრძალვას საზოგადოებრივი თავშეყრის
დახურულ ადგილებში
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ACCESS & AVAILABILITY

თამბაქოს მოხმარება
ბიჭი(%)

გოგონა (%)

12.6

16.9

7.6*

6.4

8.6

3.6*

სულ (%)

მოსაწევი თამბაქო
თამბაქოს ამჟამინდელი მოხმარება1

სიგარეტის ამჟამინდელი მოხმარება2
სიგარეტის ხშირად მოხმარება3

სხვა სახის თამბაქოს ამჟამინდელი მოხმარება4
თამბაქოს ოდესმე მოხმარება5

სიგარეტის ოდესმე მოხმარება6

სხვა მოსაწევი თამბაქოს ოდესმე მოხმარება7

8.4
2.2

32.4
26.9

არამოსაწევი თამბაქო

13.9

არამოსაწევი თამბაქოს ამჟამინდელი მოხმარება8

4.4

არამოსაწევი თამბაქოს ოდესმე მოხმარება9

თამბაქოს ნებისმიერი ნაწარმის მოხმარება

ნებისმიერი თამბაქოს ამჟამინდელი მოხმარება10
ნებისმიერი თამბაქოს ოდესმე

განწყობა

მოხმარება11

ფიქრობს, რომ მომავალში მოწევს სიგარეტს12
ფიქრობს, რომ მოწევა სასიამოვნოა13

12.3
3.8

37.7
32.1
18.3
5.0

4.4*
0.6*

26.6*
21.4*
8.8*
3.2

სულ (%)
ამჟამად მწეველები, ვინც შეიძინა სიგარეტი მაღაზიაში,
ჯიხურში, ან აპარატის ან ქუჩის გამყიდველისაგან17

ამჟამად მწეველი, რომლისთვისაც ასაკის
მიუხედავად სიგარეტის მიყიდვაზე არ უთქვამთ
უარი 18

ამჟამად მწეველი, რომელმაც სიგარეტი შეიძინა
ღერებით19

თამბაქოს ნაწარმის რეკლამირება

6.5*

15.4

20.6
44.0

9.6*

30.3*

თამბაქოს კომპანიაში მომუშავე პირმა
შესთავაზა თამბაქოს ნაწარმი უფასოდ

15.5

15.6

15.8

ნივთის მფლობელია

7.2

4.2

73.7

--

--

49.4

--

--

20.9

--

--

სულ (%)

ნახა თამბაქოს ნაწარმის რეკლამა ან
პოპულარიზაცია სავაჭრო ობიექტებში20

11.7

5.5

გოგონა (%)

მედია

9.0
37.4

ბიჭი(%)

ნახა თამბაქოს მოხმარება ტელევიზორში,
ფილმში, ვიდეოში21

53.3

45.0

8.4

10.9

4.9

14.5

თამბაქოს საწინააღმდეგო რეკლამა
ნახა/მოისმინა თამბაქოს მოწევის
საწინააღმდეგო ინფორმაციას მედიაში16

ნახა/მოისმინა თამბაქოს მოწევის საწინააღმდეგო
ინფორმაცია სპორტულ ან სხვა ღონისძიებაზე22

ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჩაუტარდა
გაკვეთილი თაბმაქოს მავნებლობაზე

71.9

75.3

16.1

12.6*

63.7

61.5

65.8

25.2

24.0

--

40.1

ამჟამად მწეველი, რომელმაც იფიქრა თავის
დანებებაზე გამაფრთხილებელი წარწერების გამო23

გოგონა (%)

49.6
73.6

თამბაქოს პროდუქტის ლოგოს მქონე რაიმე

ბიჭი(%)

52.8

42.7
49.2

36.0
55.8

ცოდნა და დამოკიდებულება
სულ (%)
დარწმუნებულია, რომ მოწევის დაწყების
შემდეგ თავის დანებება ძნელია
დარწმუნებულია, რომ სიგარეტის მოწევა ხელს
უწყობს ადამიანს, თავი იგრძნოს კომფორტულად
დღესასწაულებზე, წვეულებებზე ან სხვა ადგილებში

ელექტრონული სიგარეტი
ელექტრონული სიგარეტის ამჟამად მოხმარება14

მოწევაზე თავის დანებება

სულ (%)

ბიჭი(%)

გოგონა (%)

13.2

17.3

7.7*

ემხრობა მოწევის აკრძალვას საზოგადოების
თავშეყრის დახურულ ადგილებში

გოგონა (%)

ემხრობა მოწევის აკრძალვას საზოგადოების
თავშეყრის ღია ადგილებში

სულ (%)
ამჟამად მწეველი, რომელმაც სცადა თავის
დანებება ბოლო 12 თვის განმავლობაში
ამჟამად მწეველი, რომელიც ფიქრობს, რომ
შეძლებს თავის დანებებას
ამჟამად მწეველი, რომელსაც ოდესმე
მიუღია დახმარება პროფესიონალისაგან ან
ჩართული იყო სპეციალურ პროგრამაში

ბიჭი(%)

60.8

59.5

--

11.9

14.6

--

87.3

86.0

--

მეორადი კვამლი
სულ (%)
მეორადი კვამლის ზეგავლენა სახლში15

მეორადი კვამლის ზეგავლენა დახურულ
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში15

მეორადი კვამლის ზეგავლენა ღია
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში 15
ნახა სიგარეტის მოწევის ფაქტი სკოლის
შენობაში/ეზოში16

ბიჭი(%)

GIRLS (%)

43.2

40.2

45.5*

59.2

56.0

62.4

58.6
49.3

55.5
48.9

60.9
49.6

დარწმუნებულია, რომ მეორადი კვამლი
მავნებელია მათი ჯანმრთელობისთვის

ბიჭი(%)

გოგონა (%))

10.7

13.9

7.6*

31.8

32.5

31.3

79.4

72.2

87.5*

80.8

78.9

82.5

83.9

82.5

85.2

1. მოწია თამბაქო ბოლო 30 დღის განმავლობაში. 2. მოწია სიგარეტი ბოლო 30 დღის
განმავლობაში. 3. ბოლო 30 დღის განმავლობაში სიგარეტი მოსწია ≥20 დღე. 4. ამჟამად
სიგარეტის გარდა მოსაწევი თამბაქოს სხვა პროდუქტების მოხმარება. 5. ოდესმე მოსაწევი
თამბაქოს მოხმარება. 6. ოდესმე სიგარეტის მოხმარება. 7. ოდესმე მოიხმარა სიგარეტის გარდა
მოსაწევი თამბაქოს სხვა პროდუქტი. 8. მოიხმარა არასმოსაწევი თამბაქო ბოლო 30 დღის
განმავლობაში. 9. ოდესმე მოიხმარა არამოსაწევი თამბაქო. 10. თამბაქოს ნებისმიერი სახის
მოხმარება ბოლო 30 დღის განმავლობაში. 11. თამბაქოს ნებისმიერი სახის მოხმარება ოდესმე,
12. იმათში, ვისაც არასოდეს მოუხმარია თამბაქო, მომავალში თამბაქოს მოხმარებაზე
მიმღებლობა. 13. იმათში, ვისაც არასოდეს მოუხმარია თამბაქო. 14. მოიხმარა ელექტრონული
სიგარეტი ბოლო 30 დღის განმავლობაში. 15. გასული 7 დღის განმავლობაში. 16. ბოლო 30
დღის განმავლობაში. 17. ბოლო 30 დღის განმავლობაში, ბოლო ჯერზე სიგარეტის შესაძენად
გამოყენებული საშუალება. 18. იმათში, ვინც სცადა სიგარეტის შეძენა ბოლო 30 დღის
განმავლობაში; 19. იმათში ვინც სიგარეტი შეიძინა ბოლო 30 დღის განმავლობაში. 20. იმათში,
ვინც ესტუმრა მსგავს დაწესებულებებს ბოლო 30 დღის განმავლობაში; 21. იმათში, ვინც
უყურა ტელევიზორს, კინოს ბოლო 30 დღის განმავლობაში. 22. იმათში, ვინც ესწრებოდა
მსგავს ღონისძიებებს ბოლო 30 დღის განმავლობაში. 23. იმათში, ვინც შენიშნა
გამაფრთხილებელი წარწერები ბოლო 30 დღის განმავლობაში
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია და რეპრეზენტატულია საქართველოს 13-15 წლის
მოსწავლეებისათვის. პროცენტული მაჩვენებლები ასახავს თითოეული ინდიკატორის პრევალენსს
თითოეულ ჯგუფში
გენდერული განსახვევებები მნიშვნელოვანია, როდესაც p < .05.

