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A pandemic caused by the new corona virus, it is not the only and last pandemic that 
threatens civilization, and it may be a prelude to the hardest trials that await humanity in 
the near future. In this regard, the main and foremost role should be played by global 
climate change. The melting of the ice sheet associated with global warming will release 
thousands of viruses and bacteria that have been trapped in the ice for millions of years and 
whose antigenic structure is not known to the human immune system. As a result, many 
pandemics and global catastrophes caused by such a process await civilization. The struggle 
against this ordeal is possible only by uniting all the states on earth and uniting their efforts. 
The best solution in this regard is the concept of creating a new international union, 
announced by us during the work of the Third International Symposium "News Steps in 
Critical Care & Catastrophe Medicine" in Tbilisi in 2015, the sole purpose of which is to fight 
against global catastrophes. Yet more representatives are dead than taken together in old 
age or for any other reason. It is noteworthy that this organization, dubbed the "New 
NATO", which was founded by all countries of the world and whose sole function is to 
protect civilization from global catastrophes, must play an important role in the progress of 
humanity.  
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* The prospects for a pandemic caused by the New Corona Virus depend on several 

factors. First of all, it is the smooth management of anti-epidemic measures, the full 

implementation of the immunization process, the design of effective antiviral drugs and 

the final completion of the cycle of "turning over" the virus. The process of mutation of 

the virus is also of some importance, which will allow it to show resistance to antiviral 

therapy and vaccination processes, as well as other manifestations of population 

immunity. Despite such an approach, the predictions made by different researchers about 

the course of the New Corona Virus pandemic differ dramatically.  Among the worst 

prognosis is the assertion of Japanese scientists about the ripple course of the New Corona 



Virus pandemic and the occurrence of the second, third, fourth, fifth and so on stages of 

this pandemic in the coming years. During which it is quite possible to infect the same 

person several times. It is estimated that a similar scenario would reduce the total 

population of the Earth by 85.0% over the next 15.0 years. More promising in this regard 

are the calculations made by Russian researchers. They indicate that in the next 8-12 

years, without the vaccination process, immunity of up to 6.0 billion citizens may be 

generated. It will be enough to eliminate the pandemic . From this point of view, the 

calculations conducted at the Georgian Institute of Critical Care Medicine look even 

more promising, according to which the next five years About 5.0 billion people are to be 

infected with the New Corona Virus during the year, and the death toll is expected to 

reach an average of 10.0 million. The basis for this assumption is the calculations, that 

indicate that the New Corona infected person infects at least three to four people on 

average, and the lethality rate has reached about 2.2% in the first year after the 

pandemic, and 2.0% in the following years. -At least reduced. It is also estimated that up 

to 4.0 billion people will probably be vaccinated in the next five years, which, along with 

the infected population during this period, will be sufficient to develop population 

immunity, as there will be at least 5.0-6.0 billion people out of 7.5 billion on the planet.  

 

* Unfortunately, it is a pandemic caused by the New Corona Virus , it is not the only and 

last pandemic that threatens civilization, and it may be a prelude to the worst trials that 

await humanity in the near future. In this regard, the most important and foremost role 

should be played by global climate change. The melting of the ice sheet associated with 

global warming will release thousands of viruses and bacteria that have been trapped in 

the ice for millions of years and whose antigenic structure is unknown to the human 

immune system. As a result, many pandemics and global catastrophes caused by such a 

process await civilization. The struggle against this ordeal is possible only by uniting all 

the states on earth and uniting their efforts. The best solution in this regard is the 

concept of creating a new international union, announced by us during the work of the 

Third International Symposium "News Steps in Critical Care & Catastrophe Medicine" in 

Tbilisi in 2015, the sole purpose of which is to fight global catastrophes that result in 6-7 

members of civilization -There are more representatives killed than taken together in old 

age or for any other reason It is noteworthy that this organization, called the "New 

NATO", which was founded by all countries of the world, and whose sole function is to 

protect civilization from global catastrophes, must play an important role in the progress 

of mankind. The need to create a strong international organization with similar functions 

before the Tbilisi International Symposium was announced by the director of the 

Georgian Institute of Critical Care Medicine in Rome during the First World Congress on 



Technological Disasters in 1991, and then in 1992 at a special invitation to the US State 

Department in Washington. 

 

* Unfortunately, the subsequent development of events took place in such a way that this 

proposal did not receive a more or less significant response. Today, the possibility of such 

an idea has been made possible by a pandemic caused by the New Corona Virus, which 

has made it clear that the fight against global catastrophes is impossible without the 

unification of all members of civilization. The need for such a union has been expressed 

almost simultaneously by the Secretary-General of the United Nations, Antonio Guterres, 

and Theodore Adamos Gerberius, Director General of the World Health Organization . 

They also linked the global climate change to the emergence of catastrophic disasters in 

the last years of the new coronavirus-induced pandemic, and called on the international 

community to take appropriate action. Interestingly, there have been some positive 

changes in this regard in the EU recently, and the leaders of the member states decided at 

the end of last year to start the immunization process at the same time, which has already 

been implemented. .So that the ice has begun to thaw and events are unfolding in such a 

way that the emergence of such unity among the states of the world is gradually 

becoming real, which deserves only an expression of gratitude from every member of 

civilization. 
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ახალი კორონა ვირუსით გამოწვეული პანდემია, ეს არ არის ერთადერთი და 

ბოლო პანდემია,რომელიც ცივილიზაციას ემუქრება და ის შესაძლებელია იმ 

უმძიმეს განსაცდელთა პრელუდია იყოს,რომელიც უახლოეს მომავალში 

ელოდება კაცობრიობას.ამ თვალსაზრისით უმთავრესი და უპირველესი როლი 

კი კლიმატის გლობალურმა ცვლილებამ უნდა შეასრულოს. სახელდობრ 

კლიმატის გლობალურ დათბობასთან ასოცირებული ყინულთა საფარის დნობა 



იმ ათასობით ვირუსისა და ბაქტერიის გამოთავისუფლებას გამოიწვევს, 

რომლებიც ამ ყინულებში მილიონობით წლების განმავლობაში იყვნენ 

ჩამარხულნი და რომელთა ანტიგენური სტრუქტურის შესახებ ცოდნას ადამიანის 

იმუნური სისტემა არ ფლობს. შედეგად ცივილიზაციას წინ ელოდება ამგვარი 

პროცესით გამოწვეული მრავალი პანდემია და გლობალური კატასტროფა. ამ 

განსაცდელის წინააღმდეგ ბრძოლა კი მხოლოდ დედამიწაზე არსებული ყველა 

სახელმწიფოს გაერთიანებით და მათ მიერ ერთიანი ძალისხმევის გამოვლენით 

არის შესაძლებელი. ამ თვალსაზრისით საუკეთესო გადაწყვეტას წარმოადგენს  

2015 წელს ჩვენს მიერ თბილისის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმის “News Steps 

in Critical Care&Catastyrophe Medicine” მუშაობის დროს გაცხადებული ახალი 

საერთაშორისო გაერთიანების შექმნის კონცეფცია,რომლის ერთადერთ 

დანიშნულებას იმ გლობალური კატასტროფების წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა 

წარმოადგენდეს., რომელთა შედეგად დღემდე ცივილიზაციის წევრთაA6-7-ჯერ 

მეტი წარმომადგენელია დაღუპული, ვიდრე სიბერით ან ნებისმიერი სხვა 

მიზეზით ერთად აღებული.საგულისხმოა,რომ “ახალი NATO”- ს ( „New NATO”) 

სახელით მონათლულ ამ ორგანიზაციამ,რომლის დაფუძნებაში მონაწილეობა 

მსოფლიოს ყველა ქვეყანამ უნდა მიიღოს და რომლის ერთადერთ ფუნქციას 

გლობალური კატასტროფებისაგან ცივილიზაციის დაცვა უნდა წარმოადგენდეს 

მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს კაცობრიობის პროგრესის 

საქმეში.საგულისხმოა,რომ თბილისის საერთაშორისო სიმპოზიუმამდე  მსგავსი 

ფუნქციების მატარებელი მძლავრი საერთაშორისო ორგანიზაციის შექმნის 

აუცილებლობა საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის 

დირექტორის მიერ ჯერ კიდევ 1991 წელს ტექნოლოგიური კატასტროფებისადმი 

მიძღვნილ მსოფლიოს პირველი კონგრესის დროს იყო გაცხადებული 

რომში,ხოლო შემდეგ 1992 წელს აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტში  მისი 

სპეციალური  მიწვევის  დროს     იყო განხილული ვაშინგტონში .სამწუხაროდ 

შემდგომში მოვლენათა განვითარება იმგვარად წარიმართა,რომ ამ წინადადებას 

მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი გამოხმაურება არ მოჰყოლია. დღეს კი ამგვარი 

იდეის განხორციელების ალბათობა შესაძლებელი გახადა ახალი კორონა 

ვირუსით გამოწვეულმა პანდემიამ,.რომლმაც თვალნათლივ უჩვენა,რომ 

გლობალური კატასტროფების წინააღმდეგ ბრძოლა შეუძლებელია ცივილიზაციის 

ყველა წევრის გაერთიანების გარეშე.ამგვარი გაერთიანების საჭიროება კი 

დღეისათვის თითქმის ერთდროულად გამოთქვეს გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ანტონიუ გუტერრეშმა  და  

ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიოს ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა 

თედროს ადამოს გერბერიუსმა. მათ ახალი კორონა ვირუსით გამოწვეულ 

პანდემიაზე უფრო მძიმე შედეგების მქონე კატასტროფების უასლოეს წლებში 

აღმოცენების აქტი ასევე კლიმატის გლობალურ ცვლილებებს დაუკავშირეს და 



საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი ზომების განხორციელებისკენ 

მოუწოდეს. საინტერესოა,რომ  უკანასკნელ ხანს ამამ თვალსაზრისით ერთგვარად 

სასიკეთო ცვლილებები ევროკავშირშიც მოხდა და მასში შემავალი 

სახელმწიფოების ხელმძღვანელებმა გასული წლის ბოლოს მიიღეს 

გადაწყვეტილება იმუნიზაციის პროცესის ერთდროულად დაწყების შესახებ,რაც 

უკვე აღასრულეს კიდეც.ასე რომ,რომ ყინულმა გალღობა დაიწყო და მოვლენების 

განვითარება იმგვარად მიემართება,რომ მსოფლიოს სახელმწიფოთა შორის 

მსგავსი ერთიანობის აღმოცენება თანდათან რეალური ხდება,რაც ცივილიზაციის 

ყოველი წევრისგან მადლიერების გრძნობის გამოხატვას იმსახურებს მხოლოდ. 
 



 


