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ფართომასშტაბიან პრობლემას, რაც პირდაპირ კავშირშია სხვადასხვა ფსიქიკური
აშლილობის გამოვლენის რისკთან, რასაც მრავალი კვლევა ადასტურებს.
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სუბკლინიკური მდგომარეობების პრევალენტურობა საქართველოში, 1991-1992 და
2008 წლის საომარი კონფლიქტების შედეგად იძულებით გადადგილებული პირების,
ასევე ე.წ. დაბრუნებულთა პოპულაციაში. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მონაცემები ნაკლებია, განსაკუთრებით საშუალო
და დაბალ შემოსავლიან ქვეყნებში.
წარმოდგენილ კვლევაში მოცემულია სუბკლინიკური შფოთვის, დეპრესიისა
და პტსა-ს კავშირი ისეთ ფაქტორებთან (ცვლადებთან), როგორიცაა: სქესი, ასაკი,
ოჯახური მდგომარეობა, ოჯახის წევრების რაოდენობა.
კვლევის მნიშვნელოვან აღმოჩენას წარმოადგენს, მამაკაცების მოწყვლადობა
სუბკლინიკურ მდგომარეობასთნ მიმართებაში. რაც არ ეთანხმება მრავალი კვლევის
შედეგს, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ქალები ფსიქიკური აშლილობების მხრივ
მეტად მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ.
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II

Abstract
Existence of internal refugee population, caused by conflicts, represents the global
problem, linked with the manifestation of different disorders. This fact is proved by
numerous studies.
In this trial we studied the prevalence of subclinical manifestations of the most widespread mental disorders (PTSD, Depression and Anxiety), in the Internally Displaced Persons
(IDP), during the military conflicts of Y1991-1992 and Y2018. There is the lack of evidencebased data on this topic, especially in the countries of low and average income.
The study describes the correlation of subclinucal manifestations of PTSD, Depression
and Anxiety with such variables as the gender, age, marital status, the number of family
members and religiosity.
The results of the study proved just the part of initial hypothesis.
One of the important findings of the study is especial vulnaribility of men in terms of
above mentioned subclinical statuses. This data does not correspond with the results of the
numerous studies, indicating higher vulnarabilit of women in terms of mental disorders.
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