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 რისკის
კომუნიკაცია

  , ნიკო ვან ბელზენი დოქტორი
 სამეცნიერო კონსულტანტი

 ( ), 2019  25 ბაქო აზერბაიჯანი წლის
 ნოემბერი
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მიმოხილვა
● რისკის კომუნიკაციასთან დაკავშირებული 
გამოწვევები
● როგორ მოვემზადოთ რისკის 
კომუნიკაციისთვის
● რისკის კომუნიკაციაში გასათვალისწინებელი 
საკვანძო საკითხები
● მაგალითი
● დასკვნები
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  რისკის კომუნიკაციასთან
  დაკავშირებული გამოწვევები

(1)ბევრი მომხმარებელი 
● არ ეგუება საკვებთან დაკავშირებულ რისკებს
● განსაკუთრებით მგრძნობიარეა იმ რისკებთან 
მიმართებით, რომლებიც გამოწვეულია ადამიანის 
ჩარევით
● ბუნებრივ vs. ადამიანურ დამბინძურებლები და 
დანამატები
● ვერ ასხვავებს საფრთხეს და რისკს
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საფრთხე და რისკი

საფრთხე= ზიანის მიყენების პოტენციალი 
რისკი= ალბათობის* პოტენციალი
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● რქოსანი პირუტყვის ღრუბლისებრი ენცეფალოპათია ( BSE 
„ძროხის ცოფი“) პირველად დაფიქსირდა დიდ ბრიტანეთში 1986 
წელს
● გავრცელებამ პიკს მიაღწია 1993 წელს კვირაში ფიქსირდებოდა 
თითქმის 1000 ახალი შემთხევა 

  რისკის კომუნიკაციასთან
  დაკავშირებული გამოწვევები (2)

 წარსულის შეცდომები
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BSE-ის ადამიანებზე გადაცემა გაურკვეველია 

შედეგი

მაქსიმალურად 
ინფიცირებული 

რქოსანი პირუტყვის 
მიერ ინფიცირებული 

ადამიანების 
რაოდენობა 
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BSE-ს ზემოქმედება ევროკავშირში რისკის 
შეფასების და რისკის მართვაზე 

რისკის შეფასება 
(RA)

რისკის მართვა (RM)

რისკის კომუნიკაცია (RC)
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  რისკის კომუნიკაციასთან
  დაკავშირებული გამოწვევები (3)

● ქაოტური მედია ლანდშაფტი
● ცნობილი ადამიანების მიმართ ნდობა
●„სიმართლის-შემდგომი" მსოფლიო
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ცნობილი ადამიანების კვება: ნახეთ რას მიირთმევენ 
ვარსკვლავები დღეს:  

გაეცანით გვინეტ პელტროუს, ბლაიქ ლაივლის და ბევრი სხვა ვარსკვლავის კვებას 

თითოეული პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ დამოუკიდებლად იქნა შერჩეული ჩვენი რედაქტორთა გუნდის მიერ. თუ თქვენ მოცემული 
ბმულების საშუალებით გააკეთებთ შეკვეთას ჩვენ შეიძლება მივიღოთ საკომისიო. 

დვეინ “The Rock” 
ჯონსონი

მსახიობი ხუმრობს მის 
„ერთკაციან“ 
წვეულებაზე, რომელიც 
გულისხმობს ძილის 
წინ ერთი ჭიქა 
ტეკილას და კვერცხის 
ცილის, შვრიის და შავ 
მოცხარის მიღებას. „მე 
მაგარი ტიპი ვარ და 
თან მოსაბეზრებელი“, 
წერს მსახიობი 
ინსტაგრამ გვერდზე. 
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 “      , !“ არ არსებობს ქიმიკატების მიღების დასაშვები დონე არასდროს

იღებთ საზიანო საკვებ დანამატებს?

მიიღე ჩემი 54 გვერდიანი ანგარიში უფასოდ

შემოუერთდით ჩვენს FOOD BABE ჯარს!
გადახედეთ ამ მულტიმილიონიანი კომპანიების ჩამონათვალს, რომლებიც ჩვენ შევცვალეთ.
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https://www.npr.org/sections/thesalt/2014/12/04/364745790/food-babe-or-fear-babe-as-activist-s-profile-grows-so-do-her-critics

„კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ჰარის არ აქვს კვებასთან ან საკვები პროდუქტების მეცნიერებასთან 
დაკავშირებული შესაბამისი კვალიფიკაცია; ის ყოფილი კონსულტანტია, რომელიც 
კომპიუტერულ მეცნიერებას სწავლობდა. (...) მსგავსი გამოცდილების ნაკლებობა ხშირად იწვევს 
განხილული კვლევის და საკვებ ქიმიკატებთან, კვებასთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
ტექნიკური დეტალების არასწორად აღქმას- აცხადებს კევინ ფოლტა, მებაღეობის მეცნიერებათა 
პროფესორი, ფლორიდას უნივერსიტეტიდან“ 

„მაგრამ, რატომ პასუხობენ მის მოთხოვნებს საკვები პროდუქტების კომპანიები, 
თუ მათ დასამალი არაფერი აქვთ?

რადგან, წერს გორსკი [ონკო-ქირურგი] „კომპანიები ცხოვრობენ და კვდებიან 
საზოგადოების აღქმის შედეგად. უფრო მარტივია ჰარის მსგავს შანტაჟისტს მისცე 
ის რაც მას სურს, ვიდრე შეეწინააღმდეგო ან შეებრძოლო მის პროპაგანდას 
საზოგადოების განათლებით.""

თესავს თუ არა “Food Babe” პანიკას? მეცნიერები 
ალაპარაკდნენ
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  რისკის კომუნიკაციასთან
  დაკავშირებული გამოწვევები (4)

ქიმიური ანალიზის ტექნოლოგია – მგრძნობელობის მომატება
დნმ-ს თანმიმდევრობის დადგენის ტექნოლოგია- ძალიან 
მძლავრია, მაგრამ შეიძლება არასწორად იქნას გაგებული(„შავი 
ჭირი ნიუ-იორკის მეტროში) 

RA, RM და RC უჭრის ფეხის აწყობა

სახიფათო პათოგენების და იდუმალი 
მიკრობები მეტროთი გადაადგილდებიან 
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● უნდა მიმდინარეობდეს უწყვეტად, 
არა მხოლოდ კრიზისის დროს 

  როგორ მოვემზადოთ RC-თვის 
(1)

მეტად გაისარჯე მშვიდობის დროს: ნაკლები სისხლი 
დაღვარე ომის დროს 

~ სუნ ძი
-
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● საკვების სწორ წარმოებასთან, დამუშავებასთან, დანამატებთან, 
დამბინძურებლებთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლება

● კონკრეტულ რისკებთან დაკავშირებული მკაფიო განმარტებების 
მომზადება

● აბსოლუტური რისკის ნაცვლად ეცადეთ გამოიყენოთ შედარებითი რისკი; 
შეადარეთ საკვებთან დაკავშირებული რისკები სხვა ყოველდღიურ რისკებს, 
მაგალითად საგზაო რისკები

● შესაძლებლობის შემთხვევაში მოამზადეთ რისკებისა და დადებითი 
მხარეების ინტეგრირებული შეფასება

● ინფორმაცია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, გასაგები, გამოყენებადი და 
შეფასებდი

● გამოავლინეთ სანდოობა 

  როგორ მოვემზადოთ RC-  თვის
(2)
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  უმნიშვნელოვანესი ფაქტების
მოგროვება

● ვისზე და რაზე მოახდენს ზემოქმედებას?
● რა მასშტაბით?
● რა იქნება შედეგები?
● რამხელა ალბათობით?
● რა ვადებში?
● რისკის აღქმის რომელი ფაქტორებია 
ჩართული? 
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● ფაქტორები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ რისკის აღქმაზე
● ფაქტორი ● რისკის მომატებული აღქმა ● რისკის შემცირებული აღქმა 
● ბუნებრივი აღქმა ● არაბუნებრივი/ადამიანის მიერ 

შექმნილი
● ბუნებრივი საფრთხე 

● კონტროლირებადი აღქმა ● არაკონტროლირებადი ● პერსონალური კონტროლი
● სამეცნიერო ცოდნა ● რისკები უცნობია 

მეცნიერებისთვის
● რისკები ცნობილია 

მეცნიერებისთვის

● ნაცნობობა ● ახალი რისკი ● ნაცნობი რისკი
● ზემოქმედების არჩევა ● არა ნებაყოფლობითი ზემოქმედება ● ზემოქმედების არჩევანი

●  აღქმული კატასტროფული 
პოტენციალი

● ბევრ ადამიანზე ხდება 
ზემოქმედება ერთდროულად

●  ადამიანებზე ზემოქმედება ხდება 
ხანგრძლივი დროის შემდეგ

● შედეგები სიმწვავე ● მწვავე შედეგი (მიუხედავად 
მოხდენის ალბათობისა)

● შედეგები მწვავე არ არის

● შედეგები დაუყოვნებლივია ● შედეგები დაუყოვნებლივია ● შედეგები დაგვიანებულია
● ვისზე ხდება ზემოქმედება ● მოწყვლადი პირები (მაგ: ბავშვები, 

მოზარდები და ორსული ქალები
● არა მოწყვლადი ხალხი

● რისკებისა და დადებითი 
მხარეების აღქმა

● რისკებისა და დადებითი 
მხარეების არათანაბარი 
გადანაწილება

● რისკებისა და დადებითი 
მხარეების თანაბარი გადანაწილება

● ეთიკური და მორალური 
საკითხები

● რისკი ეთიკურად ან მორალურად 
არასწორია (მაგ, თაღლითური 
მოქმედებები)

● ეთიკური და მორალური 
საკითხების პრობლემა არ დგას
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 რისკების დონეები
(  ხარისხობრივი მეთოდი)

“დოზა  არის საწამლავი”

ტოქსიკურობა დასხივება

ეფექტურობა კონცენტრაცია მოხმარება სიხშირე

ქულა კლასიფიკაცია
კლასიფიკაციაქულა ქულა კლასიფიკაცია კლასიფიკაციაქულაძალიან დაბალი

დაბალი
საშუალო

მაღალი

ძალიან მაღალი

კანცეროგენული

ძალიან დაბალი

დაბალი

საშუალო

მაღალი

ძალიან მაღალი ძალიან მაღალი

მაღალი

საშუალო

დაბალი

ძალიან დაბალი დაბალი

საშუალო

მაღალი

კონცენტრაცია
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გრაფიკი 1: შერჩეული დამბინძურებლის და რეგულირებადი ნივთიერების რისკების შეფასება რისკების 
შეფარდების გამოყენებით, HBGV: ზემოქმედება. დაანგარიშებაში გამოყენებული იქნა ზემოქმედების 
ევროპული მაჩვენებლები
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  რისკი შეიძლება
  განსხვავდებოდეს ჯგუფების

 მიხედვით
მაგალითად: თევზის მოხმარება
● მძიმე მეტალების რისკი vs.ომეგა 3-ის მიღების 
დადებითი მხარე
● რისკის/სარგებელი შეფარდება განსხვავდება 
ორსული ქალების და ზოგადი მოსახლეობისთვის
● რისკის კომუნიკაცია უნდა შეეხებოდეს სხვადასხვა 
სამიზნე ჯგუფებს და თევზის სახეობებს

http://www.scienceconsult.eu/
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  შესაბამისი მონაცემებით
 კომუნიკაცია

Risk 
Communication

X

პრობლემის 
ფორმულირება

საფრთხის 
იდენტიფიცირება

ზემოქმედების 
შეფასება

საფრთხის 
მახასიათებლები

რისკის 
მახასიათებლები

რისკის 
კომუნიკაცია
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მაგალითი: მომხმარებლის საკვების 
დანამატებთან დაკავშირებული აღქმა 

აღქმული პირადი სარგებელი, როგორიცაა სიტკბო კალორიების გარეშე

აღქმული პირადი რისკები, როგორიცაა ჯანმრთელობის, ბავშვის 
განვითარების რისკები

აღქმული სოციალური სარგებელი, როგორიცაა ნაკლების საკვების ნარჩენი

აღქმული სოციალური რისკები, როგორიცაა გარემო

რისკის/სარგებლის გადანაწილების სამართლიანობა 
მწარმოებელი/მომხმარებელი

ეთიკის საკითხები, როგორიცაა თაღლითობის ნაკლებობა

რელიგიის, ინდუსტრიის და მეცნიერების მიმართ რწმენა

http://www.scienceconsult.eu/
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მაგალითი: ასპარტამი

სტატიები ასპარტამზე

ასპარტამი იწვევს სიმსივნეს - კლასიკური 
ინტერნეტ ოინი

http://www.scienceconsult.eu/
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 ასპარტამი საშიშია

     ასაპარტამის მცირე დოზის მიღება ორსულობის
     ადრეულ ეტაპზე ზრდის სიმსივნის ალბათობას

 ვირთხებში

http://www.scienceconsult.eu/
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   მარეგულირებლის მიერ შემუშავებული
ასპარტამის RC 1 ( ,   სწორია მაგრამ რთულია დარწმუნება)

   საკვებ დანამატებთან დაკავშირებული FAO/WHO    ექსპერტთა გაერთიანებული კომიტეტის შეფასებები

ასპარტამი
ზოგადი ინფორმაცია:

სინონიმები:
ქიმ. დასახელება:
CAS ნომერი:
INS: 
ფუნქციური 
კლასი:  საკვები დანამატი

შაქრის შემცვლელი

შეფასებები

 შეფასების წელი
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   მარეგულირებლის მიერ შემუშავებული ასპარტამის RC 2 
(უკეთესი)

   ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნებადართული 
    მაღალი ინტენსივობის შაქრის შემცილებლებთან

   დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია

        მაღალი ინტენსივობის შაქრის შემცვლელები ხშირად გამოიყენება როგორც შაქრის
   ,      , დანამატი ან შაქრის ალტერნატივა რადგან ისინი უფრო ტკბილია ვიდრე შაქარი

     .  მაგრამ საკვებში დამატებისას დაბალია კალორიების რაოდენობა მაღალი
  ,    ,  ინტენსივობის შაქრის შემცვლელები ისევე როგორც სხვა ინგრედიენტები რომლებიც

     ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემატება საკვებს    უნდა იყოს მოხმარებისთვის
.  უსაფრთხო
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   მარეგულირებლის მიერ შემუშავებული
ასპარტამის RC 3 (საუკეთესო)

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/factsheetaspartame.pdf

-ის მიერ ახსნილი ასპარტამის უვნებლობა

სამეცნიერო აზრი ასპარტამზე

1.   რა არის
?ასპარტამი

2. რა ემართება 
ასპარტამს 
მიღების შემდეგ?

3.  ასოარტამი
? უსაფრთხოა

4. მისაღები დღიური 
რაოდენობა
5. ლიტერატურის 
მიმოხილვა
6. რა ხდება შემდეგ

განმარტებები და სხვა 

http://www.scienceconsult.eu/
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RC   არის ინტერაქტიული
 პროცესი

● ინფორმაცია: რა არის რისკი, რა კეთდება, რის 
გაკეთება შემიძლია მე
● დიალოგი: დაინტერესებულ მხარეებთან 
ინფორმაციისა და იდეების გაცვლა
● ჩართულობა: დაინტერესებულ მხარეებთან 
ერთად პოლიტიკების შემუშავება 
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   დაინტერესებული მხარეების
 ჩართულობა

უმნიშვნელოვანესია
„დაინტერესებულ მხარეებთან დიალოგმა 
გადაწყვეტილების მიმღებებს შეიძლება 
მიაწოდოს სასიცოცხლო ან დამატებითი 
ინფორმაცია რისკების შეფასებაზე და/ან 
მართვაზე და გაზარდოს მიღებული 
გადაწყვეტილების მიზანთან შესაბამისობის 
ალბათობა"

FAO/WHO, http://www.fao.org/3/a-i5863e.pdf

 დაინტერესებული მხარეები:
,    ისინი ვისაც ლეგიტიმური ინტერესი

აქვთ
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 დასკვნები
● რისკის სწორი კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია
● ეს პროცესი იწყება „მშვიდობიანობის დროს“ და ხდება 
საკვები პროდუქტების წარმოების ახსნით და 
დამუშავების, სანდოობის დემონსტრირების 
აუცილებლობით
● უვნებლობის თვალსაზრისით დამბინძურებლები 
(ბუნებრივი და ხელოვნური) უფრო საყურადღებო 
საკითხია ვიდრე საკვები დანამატები
● განსაკუთრებით კრიზისულ სიტუაციებში 
აუცილებელია შეხედულებების გათვალისწინება
● შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან დიალოგი 
უმნიშვნელოვანესია 
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