საერთაშორისო კავშირი “ადამიანი და ბუნება”
საქართველოში ანთროპოსოფიული მედიცინის განვითარება 1989 წლის 9 აპრილის
ტრაგიკულ მოვლენებს უკავშირდება. ტოქსიკური გაზით მოწამლულთა სამკურნალოდ
გერმანიიდან ჩამოვიდა ანთროპოსოფოს ექიმთა და მედიკოს სტუდენტთა ჯგუფი.
მკურნალობის პროცესში მათ მიერ ჩამოტანილ მედიკამენტების ეფექტურობამ გამოიწვია
ფართო საზოგადოებრიობის ინტერესი, რამაც განაპირობა თბილისში სხვადასხვა
პროფესიის (ექიმი, ფარმაცევტი, ბოტანიკოსი, ფსიქოლოგი, მხატვარი) წარმომადგენელთა
სამუშაო ჯგუფის შექმნა. ჯგუფმა მიზნად დაისახა ანთროპოსოფიულად ორიენტირებული
მედიცინის შესწავლა და მისი პრაქტიკული განხორციელება საქართველოში.
1990 წლიდან დაიწყო საინიციატივო ჯგუფის რეგულარული სემინარული მუშაობა
გერმანელი კოლეგების დახმარებით.
1991 წლიდან ჰერდეკეს და ოშელბრონის (გერმანია) კლინიკებში ამ ჯგუფის ექიმთა
კვალიფიკაციის გავლის, ფარმაცევტის მიერ შვებიშგმუნდში (გერმანია) ფარმაციულ ფირმა
“ველედა”-ში პრაქტიკის გავლისა და წამლების წარმოების სერტიფიკატის მოპოვების
შემდეგ შესაძლებელი გახდა პრაქტიკულ საქმიანობაში პირველი ნაბიჯების გადადგმა.
პარალელურად ხდებოდა დიღმის შენობის მიმდებარე მიწის ნაკვეთზე სამკურნალო
მცენარეთა ბაღის გაშენება.
1991 წლის ივლისში ოფიციალური რეგისტრაცია გაიარა მცირე სახელმწიფო საწარმომ
“ადამიანი და ბუნება”, რომლის დამფუძნებლები იყვნენ ერთი მხრივ საქ. ჯან. დაცვის
სამინისტრო და მეორე მხრივ საქ. მეცნიერებათა აკად. ბოტანიკის ინსტიტუტი.
1992 წელს შესაძლებელი გახდა პრაქტიკული სამუშაოს გაფართოება.
1993 წლისთვის ექიმების ამბულატორიულ მუშაობას დაემატა მოწვეული ნორვეგიელი
სპეციალისტის მეშვეობით ხეოვნებითი თერაპია..მოგვიანებით(1996) წლიდან გერმანიაში
განსწავლულმა სპეციალისტმა გააგრძელა მუშაობა.
1994 წელს ფირმა “ველედა”-ს მედიკამენტების საქართველოში რეგისტრაციის შედეგად
გაფართოვდა აგრეთვე აფთიაქის პირობებში მათი ადგილობრივი წარმოების და
შემოტანის შესაძლებლობაც.
1995 წლის ივნისში გაიარა ოფიციალური რეგისტრაცია საერთაშორისო კავშირმა
“ადამიანი და ბუნება”, რომლის მიზანია საქართველოში ანთროპოსოფიულად
ორიენტირებული მედიცინის განვითარების ხელშეწყობა. დღიდან დაარსებისა კავშირი
ზრუნავს ამ მიზნით შექმნილ სხვადასხვა ინიციატივებზე. კავშირის წევრები არიან
როგორც საქართველოს, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების (გერმანია, შვეიცარია,
ნორვეგია, საფრანგეთი) მოქალაქეები. ამ ინიციატივებს ეხმარებიან ისინი, როგორც
გამოცდილი ექიმები, მედდები, ფარმაცევტები.

კავშირი წარმოადგენს შპს “თერაპიის სახლი”-ს ერთპიროვნულ დამფუძნებელს, რომელიც
1996 წლიდან ორ შენობაში განთავსდა. ახალი შენობის შეძენასა და შეკეთებაში დიდი
წვლილი შეიტანეს კავშირის “ადამიანი და ბუნება” ევროპელმა წევრებმა. აქვე დაიდო ბინა
შემდგომში შპს “თერაპიის სახლი”-ს ექიმთა და სხვა დარგის სპეციალისტთა (სამკურნალო
ევრითმია, ხელოვნებითი თერაპია, ფიზიოთერაპია) ამბულატორიამ და დღის
სტაციონარმა, კლინიკურმა და ბიოქიმიურმა ექსპრესლაბორატორიამ, აფთიაქმა, სადაც
გერმანული და შვეიცარული ფირმების “ველედა” და “ვალა” პრეპარატებისა და
კოსმეტიკური საშუალებების შეძენაა შესაძლებელი. ყველა სამკურნალო და მოსავლელი
საშუალება (აგრეთვე კოსმეტიკა) ბუნებრივ - მინერალურ, მცენარეულ და ორგანულ
ნედლეულზეა დამზადებული.
შენობაში აგრეთვე განთავსდა კავშირის ფარგლებში არსებული მედდების კოლეჯი, შინ
მოვლის სამსახურის ბიურო, საკონფერენციო დარბაზი და ბიბლიოთეკა.
შპს “თერაპიის სახლ”-ს ემსახურებოდა 6 ექიმი - ზოგადი თერაპიის, პედიატრიის,
გინეკოლოგიის და ნევროლოგიის პროფილით. მიმდინარეობდა როგორც მწვავე და
ქრონიკულ დაავადებათა მკურნალობა, ასევე შემდგომი რეაბილიტაცია. საჭიროების
შემთხვევაში ექიმი, ექთანი და ლაბორანტი ბინაზეც ემსახურებოდნენ პაციენტს.
1996 წლის ოქტომბერში კავშირის საინიციატივო ჯგუფის მიერ ჯან. დაცვის სამინისტროში
მოეწყო ანთროპოსოფიული მედიცინის პრეზენტაცია, რომელიც უცხოელი ექსპერტების
მონაწილეობით ჩატარდა. ამავე წელს შესაძლებელი გახდა მედიცინის მართვის სახ.
ცენტრში ანთროპოსოფიული მედიცინის შესახებ ლექციების ჩატარება.
სამედიცინო საზოგადოებაში წარმოქმნილ ინტერესს კავშირმა საექიმო სემინარის
დაარსებით უპასუხა.
1998 წლიდან არსებობს და ღიაა ყველა ანთროპოსოფიული მედიცინით დაინტერესებული
ექიმისა და სტუდენტისთვის.
ამავე წელს მომვლელი მედდების კოლეჯის ოფიციალური აღიარებისა და შესაბამისი
რეგისტრაციის შემდეგ დაიწყო მედდების მეორე კურსის მომზადება, რომელიც
დაფინანსდა ევროკავშირის “ტასის” ლიენ - პროგრამის ფარგლებში. ამავე პროექტით
დაფინანსდა ორი წლის მანძილზე კავშირის ბაზაზე არსებული “შინმოვლის სამსახური”,
რომლის თანამშრომლები ადგილობრივ ბაზაზე მომზადებული მაღალკვალიფიციური
მომვლელები არიან. ამ სამსახურის გასამართად კავშირი დახმარებას იღებდა
ჰოლანდიური ფონდის “CORDAID”, ღია საზოგადოება - საქართველოსა და გერმანული
ფონდისაგან “SOFTWARE”.2001 წლიდან კორდეიდის ფინანსურმა დახმარებამ
შესაძლებელი გახადა სამედიცინო კოლეჯისა და შინმოვლის სამსახურის გარდა, კავშირის
ბაზაზე ექთანთა გადასამზადებელი კურსების დაწყება.
საბაზისო სწავლებისა და გადასამზადებელი კურსების სასწავლო პროცესში, კავშირი
“ადამიანი და ბუნება” აქტიურად თანამშრომლობდა საქართველოს ექთანთა
ასოციაციასთან, რომელიც პასუხისმგებელია საქართველოში ამ დარგის
განვითარებისათვის. 2001 წელს კავშირი გახდა ამ ასოციაციის წევრი

1999 წლიდან კავშირი “ადამიანი და ბუნება” პერიოდულად გამოსცემს ამავე
სახელწოდების ალმანახს. წლების მანძილზე თარგმნილმა ლიტერატურამ საფუძველი
ჩაუყარა კავშირის ფარგლებში საგამომცემლო საქმიანობას.
1999 წელს შეიქმნა ანთროპოსოფიულად ორიენტირებულ ექიმთა კავშირი, რომლის
შემადგენლობაშიც გარდა თბილისში ამ მიმართულებით მომუშავე ექიმებისა, არიან
საქართველოს სხვა ქალაქებში არსებული ინიციატივების წარმომადგენლები. ასევე
ასოცირებულ წევრებად მასში ერთიანდებიან ფარმაცევტები და სხვა სპეციალისტები. ეს
კავშირი გარკვეულწილად პასუხისმგებელია სახელმწიფოსთან საკანონმდებლო
ურთიერთობის გამართვაზე და სამედიცინო რეფორმის პროცესში ანთროპოსოფიული
მედიცინის სწორ ჩართვაზე.
ამავე წლის სექტემბერში ანთროპოსოფიულად ორიენტირებულ ექიმთა კავშირი
დორნახში გაწევრიანდა ანთროპოსოფიულად ორიენტირებულ ექიმთა საერთაშორისო
საზოგადოებაში.
1999 წელს კავშირთან “ადამიანი და ბუნება” დაიწყო ხელოვნებითი თერაპიის ერთჯერადი
სამწლიანი კურსი, რის შედეგად მომზადდა ხელოვნებით თერაპევტთა ჯგუფი. კურსის
პირველი გამოშვება იყო 2002 წელს.
2001 წელს კავშირთან “ადამიანი და ბუნება” მუშაობა დაიწყო ევრითმიის შემსწავლელმა
კურსებმა.
2002 წელს კავშირთან “ადამიანი და ბუნება”-ს ბაზაზე, მკურნალი ევრითმისტისა და
დაინტერესებული ექიმების ინიციატივით დაიწყო სამკურნალო ევრითმიის შემსწავლელი
სამწლიანი კურსი ექიმებისათვის.
კავშირი “ადამიანი და ბუნება” აწყობს თერაპიის სახლის დარბაზში თვეში ერთხელ ღია
ლექციებს, კულტურულ ღონისძიებებს (ევრითმიულ წარმოდგენ,ებს) და აღნიშნავს წლის
დღესასწაულებს.

pirveli kursis gamoSveba იყო 2006 wels da Svidma eqimma miiRo სერტიფიკატი.
2002 wlis noemberSi kavSiris mier organizebuli iqna pirveli sazogado
konferencia sxvadasxva dargis eqimebisTvis TbilissSi, dasaTaurebiT
“salutogenetiuri principi anTroposofiul medicinaSi” garda adgilobrivi
eqimebisa, agreTve Ddoqtori qristof tauTci germaniidan Rebulobda
monawileobas. Ees konferencia dafinansda Software AG-Stiftung –is mier.
amis Semdeg didi xani ar gasula da anTroposofiul eqimTa kavSiri
saqarTvelos eqimTa asociaciaSic gawevrianda.
2003 წელს თერაპიის სახლის ექიმმა, pediatriul kvlevis instituTan
TanamSromlobiT daicva samecniero sadoqtoro naSromi Temaze: „ bronქuლi
asTmis mkurnaloba da profilaqtika bavSvobis asakSi, anTroposofiuli

mkurnalobiT Sevsebuli“ ase moxda anTroposofiuli medicinis akademiur
mecnierebaSi integrireba.
2004 wlidan moxda Sin movlis samsaxuris gaintensiureba.
2005 wels Sin movlis samsaxurma monawileoba miiRo pirvel sazogadoebriv
aqtiur organizaciebis forumze saqarTveloSi. daiwyo Home Care –s
koaliciis wevrebTan TanamSromloba. sami eqTani ritmuli masaJis
Sesaswavlad moskovSi iqna gagzavnili.
2006 daiwyo eqimTa seminaris Semdgomi kursi anTroposofiul medicinaSi da
agreTve eqTnebis saswavleblis Semdegi kursi.
daiwyo kvalifikaciis amaRlebis kursi samkurnalo evriTmiaSi eqimebisTvis
da mkurnal evriTmistebisTvis.
moxda monawileoba, „germania-saqarTvelos TanamSromlobis, biomedicinis
mecnierebis konferenciaze momxseneblad mowveul iqna germaniidan med. doqt.
stefan Smidt-troSke.
gafarToebisTvis SeZenil iqna saxli(Savi karkasi).
2007 „adamiani da buneba“ gaxda Sinmovlis samsaxuris da eqTanTa koaliciis
TanadamfuZnebeli. am koaliciis mizania, saqarTveloSi jandacvis reformis
procesSi CarTva.
ase gaizarda reabilitaciis saqmianoba, amitomac gafarToebisTvis SeZenili
Senobis gamoyeneba ufro metad saCqaro gaxda.
daiwyo Semdgomi eqimTa seminaris Semdgomi kursi.
2008 Omogviwia medikamentTa sawarmoo Senobis isev mis mflobelze gadacema.
Radganac kanonis mixedviT warmoeba da produqcia erT SenobaSi unda
ganTavsebuliyo. amiT kidev ufro Semcirda samuSao farTi ZiriTad SenobaSi.
daiwyo axali saswavlo kursi samkurnalo evriTmiaSi.
samoqalaqo omi da finansuri krizisi Cvens saqmianobasac Seexo.
2009 wels mTeli saqarTvelos maStabiT Catarda gadamzadebisa da
kvalifikaciis kursi meddebisaTvis, koaliciis proeqtis farglebSi.
2009-2010 daarsda Sinmovlis samsaxuris koalicia, romlis mizania:
Sinmovlis samsaxuris dafuZneba da strategiuli dokumentebis Seqmna.
(saxelmwifosagan daxmarebis, misgan dacviT garemoSi moqceva da sakuTar
proeqtebSi integrireba) am saqmianobis SeqmnisaTvis xelSemwyobia
saqarTveloSi – (Diakonisches Werk é/ germania da Cordaid / holandia)
konkursSi gamarjveba da ganaTleba, daaxloebiT 600 eqTani
saqarTvelos yvela regionidan „janmrTelobis da socialur proeqtebis
saqarTveloSi“ ganacxadiT (samTavrobo organizacia).

2011 ganaTlebis saministrosTan/sTvis TanamSromloba, saeqTno da samasaJoO
standartebis Sesadgenad.

2012 Ofa Bamberg (kompresiis windebis damamzadebeli) – rogorc axali
partniori germaniidan rehasaqmianobis da limfologiaSi. Ddermatologiis da
saxsarTa qirurgiis KkongresSi monawileoba, axali produqtebis
warmoCinebiT.
Jurnal Merkurstab- Si (me-5, seqtember/oqtomberi, 2012) gamoqveynda pacientis
Sesaxeb: heriditeruli limfodemis anTroposofiuli medikamentebis meSveobiT,
limfis drenaJiT da samkurnalo evriTmiiT warmatebuli Terapia.
1989 wlidan mokidebuli dRemde arsebobs mrCevelTa-wre dasavleT evropaSi,
romlebmac sxvadasxva sferoSi didi daxmareba gagviwies: med. doqt. Qqristof
Tautci, med. doqt. ekhard fon laue, col-qmari hasauerebi, med. doqt.
gabriele gereTceni, col-qmari vesenbergebi, col-qmari Tinesi, mkurnali
evriTmistebi elen loSi da rob kiviti, med. doqt. Qqristof cermi, med.
doqt. dorTe hilgardi, med doqt. bernard ulrixi, batoni hervig iudeqsi
firma “vala”-dan, mixaela buxholci, edelgard grose - braukmani, doqt.
gudrun merkeri, doqt. rudolf nasti, olaf TiTce da sxva.

