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WOMEN AND CHILDREN
A Council at the Ministry
In 2006, Ms. Roelofs created the National Reproductive Health Council (NRHC) to
the image of the Country Coordination Mechanism (CCM) in Infectious Diseases,
Throughout the years, the NRHC’s supporting partners were the UNFPA (United
Nations Population Fund) and the USAID Health Program. The First Lady traveled
throughout the country in 2006, along with experts from the UNFPA and talked to over
800 women living in Georgia about concerns and needs in the field of reproductive
health.
The Council at the Ministry of Health that Ms. Roelofs has been chairing was composed
of up to 20 members: policy makers, donor organizations, non-governmental and
faith-based organizations, patients and professional experts.
Priorities of the Reproductive Health Council were the reduction of maternal and
child mortality, improved registration of maternal mortality, child immunization, safe
abortion, improved referral system for pathologic pregnancies and coordination of
development of national guidelines and protocols in the field of maternal and child
health.
Additionally, during her time as the First Lady, Ms. Roelofs joined forces with UNFPA
in promoting (regional) Youth Awareness on Sexual Reproductive Health and Rights.

დედათა და ბავშვის ჯანმრთელობა
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ეროვნული საბჭო
2006 წელს ქალბატონმა სანდრა ელისაბედ რულოვსმა შექმნა ეროვნული რეპრო
დუქციული ჯანმრთელობის საბჭო (მსგავსად ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოსი ინ
ფექციური დაავადებების დარგში). წლების მანძილზე საბჭოს მხარს უჭერდნენ გაე
როს მოსახლეობის ფონდი და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს ჯანმრთელობის პროგრამა. პირველმა ლედიმ 2006 წელს
გაეროს მოსახლეობის ექსპერტებთან ერთად მოიარა საქართველო, სადაც საინ
ფორმაციო სემინარებზე 800 ქალზე მეტს გაესაუბრა, თუ რა სახის დახმარება ესაჭი
როებოდათ მათ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დარგში.
ჯანმრთელობის სამინისტროში არსებული საბჭო რომელსაც ხელმძღვანელობდა
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ქალბატონი რულოვსი აერთიანებდა 20-მდე წევრს მათ შორის იყვნენ სახელმწი
ფოებრივი სტრუქტურები, დონორი ორგანიზაციები, არასამთავრობო და რელიგიუ
რი ორგანიზაციები, პროფესიონალი ექსპერტები.
პრიორიტეტული სფერო: დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება, დედა
თა სიკვდილის რეგისტრაციის გაუმჯობესება, უსაფრთხო აბორტი, გაუმჯობესებული
რეფერალის სისტემა პათოლოგიური ორსულობებისთვის, რეპროდუქციული ჯან
მრთელობის სფეროში ეროვნული გაიდლაინების და პროტოკოლების შემუშავება,
კოორდინირება.
საქართველოს პირველი ლედი, თავისი მუშაობის პერიოდში ასევე შეუერთდა გაე
როს მოსახლეობის ფონდს, რათა ახალგაზრდებში აემაღლებინა ცნობიერება მათი
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ.

ფინანსება მოხდა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და თბილისის მუნიციპალიტეტის
მიერ. მან „სიბრძნის მარგალიტის“ ჯილდო მიიღო საშვილოსნოს ყელის კიბოს ევ
როპის ასოციაციისაგან ქ. ბრიუსელში. შემდგომში ის გაფართოვდა როგორც სკრი
ნინგ პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
Promotion of prevention and early detection was on the First Lady’s agenda since
2005 through the Race for the Cure (Susan G. Komen Foundation, USAID and Georgian
NGO HERA) and also through the European Cervical Cancer Awareness Week.
In 2010, one of the screening centers in Tbilisi was named iafter the deceased Polish
First Lady Maria Kaczynska

Breast and Cervical cancer: Georgia
As of 2008, thanks to the initiative and leadership of Ms. Roelofs who was inspired by
the First Lady of France Mrs. Cecilia Sarkozy, Georgia embarked on a population-based
early detection screening program to diagnose reproductive tract cancers among
women aged 25-70. UNFPA Georgia and the Tbilisi Municipality co-financed this
capital-based initiative which was awarded the “Pearl of Wisdom” by the European
Cervical Cancer Association in Brussels and which was rolled out in the following years
as a nation-wide screening program.

ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის
კიბო: საქართველო
2008 წლიდან, ქალბატონი სანდრა რულოვსის
ინიციატივის და ხელმძღვანელობის წყალო
ბით, საქართველომ წამოიწყო რეპროდუქციული
ტრაქტის ავთვისებიანი სიმსივნეების ადრეული
გამოვლენის სკრინინგ პროგრამა, 25-70 წლის
ასაკობრივი ჯგუფის ქალბატონებისათვის. ეს იდეა
დაიბადა საფრანგეთის პირველი ლედის, ქალბა
ტონ სესილია სარკოზისთან საუბრის დროს. დე
დაქალაქში წამოწყებული ინიციატივის თანადა
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Ms. Roelofs facilitated partnerships with various international organizations and
medical institutions:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

European Cervical Cancer Association (ECCA)
Union for International Cancer Control (UICC)
European School of Oncology (ESO)
Dutch National Experts and Training Center for Breast Cancer Screening
(LRCB)
European Federation of Colposcopy and Cervical Pathology
European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC),
Women’s Empowerment Cancer Advocacy Network (WE CAN)
University of Washington Medical Center/Fred Hutchinson Cancer Research
Center
International Agency for Research on Cancer (IARC)
National Cancer Institute (at NIH)

პირველი ლედის დღის წესრიგში 2005 წლიდან იყო კიბოს პრევენციისა და ადრეუ
ლი გამოვლენის პოპულარიზაცია, რასაც ის ახორციელებდა „საქართველოს მარა
თონი სიცოცხლის გადასარჩენად“ (სუზან ჯეი კომენის ფონდი, ამერიკის შეერთე
ბული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და არასამთავრობო ორ
განიზაცია „ჰერა“) და ასევე „საშვილოსნოს ყელის კიბოს ევროპული კვირეული“-ს
მხარდაჭერით.
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2010 წელს, ერთ-ერთი სკრინინგ ცენტრი თბილისში, გახდა ტრაგიკულად დაღუპუ
ლი პოლონეთის პირველი ლედის ქალბატონი მარია კაჩინსკას სახელობის.
ქალბატონმა რულოვსმა ხელი შეუწყო მრავალ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან
და სამედიცინო დაწესებულებასთან თანამშრომლობას:
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·

საშვილოსნოს ყელის კიბოს ევროპის ასოციაცია (ECCA)

·

კიბოს კონტროლის საერთაშორისო კავშირი (UICC)

·

ევროპის ონკოლოგიის სკოლა (ESO)

·

ჰოლანდიელი ექსპერტების და ძუძუს კიბოს სკრინინგის ეროვნული ტრე
ნინგ ცენტრი (LRCB)

·

კოლპოსკოპიის და საშვილოსნოს ყელის კიბოს პათოლოგიის ევროპის
ფედერაცია

·

კიბოს წინააღმდეგ მოქმედების ევროპული თანამშრომლობა (EPAAC),

·

ქალთა გაძლიერებისა და კიბოს ადვოკატირების კავშირი (WE CAN)

·

ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრი/ ფრედ ჰაჩინსონის კი
ბოს კვლევითი ცენტრი

·

კიბოს კვლევითი საერთაშორისო სააგენტო (IARC)

·

კიბოს ეროვნული ინსტიტუტი

Charity events for cancer patients
Georgia’s First Lady realized that setting up free diagnostic services to detect
reproductive tract cancers was just a first step. If treatment options were inaccessible
due to the absence of (sufficient) insurance coverage in Georgia, then charity would
be a way to partially fill up that gap. In a period of three years she was able to raise
more than 417.000 GEL through concerts, gala dinners, auctions and sponsored
sport events. Over 200 women have been sponsored for various cancer treatments
thanks to these efforts.

საქველმოქმედო ღონისძიებები 
ონკოლოგიური პაციენტების სასარგებლოდ
უფასო სადიაგნოსტიკო სერვისების მიწოდება პირველი ნაბიჯი იყო, მაგრამ შემ
დგომი მკურნალობა ასევე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. რადგან საქართველოში
ხშირად დაზღვევა არ არსებობდა ან არასაკმარისი იყო, ქველმოქმედება ნაწი
ლობრივ დაეხმარებოდა ამ დეფიციტის შევსებაში. სამი წლის განმავლობაში ქალ
ბატონმა სანდრამ შეძლო 417 000 ლარის მოპოვება საქველმოქმედო კონცერტე
ბის, სადილების, აუქციონების და სპორტული ღონისძიებების მეშვეობით. შემოსუ
ლი თანხების საშუალებით 200 ზე მეტი ქალი დაფინანსდა სხვადასხვა სახის კიბოს
მკურნალობაზე.
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Ms. Roelofs herself also benefitted from the early detection breast cancer program in
Georgia and underwent timely treatment for a problem diagnosed in the screening
center that she had set up. This made her even more aware of what women have
to go through and she keeps close contact with several Georgian self-help groups.
ქალბატონი სანდრა თავადაც სარგებლობდა ძუძუს კიბოს ადრეული დიაგნოსტი
რების პროგრამით საქართველოში და ამგვარად დროულად შეეძლო თავისი ჯან
მრთელობის მიხედვა. ამით პირველი ქალბატონი კიდევ ერთხელ დარწმუნდა თუ
რამდენად რთული გზის გავლა უწევთ ამ დიაგნოზის მქონე ქალებს და დღემდე
დგას გამარჯვებული ქალთა კლუბების წევრების გვერით.

ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენცია: 
რეგიონალური თანამშრომლობა
2009 წლიდან ქალბატონი რულოვსის ინიციატივით წამოიწყო თანამშრომლობა
შავი ზღვის და კავკასიის ქვეყნებში ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრე
ვენციის დარგში. ის აგრძელებს ამ კოალიციის საორგანიზაციო საბჭოს თავმჯდო
მარეობას. კოალიცია მოიცავს მთავრობის წარმომადგენლებს და წამყვან ექსპერ
ტებს შემდეგი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი, ბულგარეთი, თურქეთი, მოლდავეთი, რუ
მინეთი, საქართველო, სომხეთიდა უკრაინა.

Prenatal Screening: amniocentesis
Thanks to the contacts that Ms. Roelofs had made with the
Rotterdam based Erasmus Medical Center, Georgian geneticists
were trained in the Netherlands and succeeded in setting
up a prenatal screening program for pregnant women with an increased risk of
chromosomal abnormalities of their unborn. In 2007 a state-financed program
including most of Tbilisi’s consultation centers was started, referring pregnant women
to the prenatal diagnostic lab in case their ‘triple test’ came out positive. The center
started out with 50 referrals on year basis and now around 200 women come for
amniocentesis to the lab. Postnatal genetic testing of parents of a newborn with a
chromosomal abnormality is also taking place more and more regularly.

Breast and Cervical Cancer Prevention:
regional cooperation
Ms. Roelofs also started a regional initiative (2009) to enhance
cooperation, share know-how and best practices among Black
Sea and Caucasian countries in the field of breast and cervical cancer prevention.
After her first ladyship, she continues to be Chairperson of the Steering Committee
of this Coalition which includes government representatives and leading experts from
Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Moldova, Romania, Turkey and Ukraine.
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პრენატალური სკრინინგის პროგრამა: 
ამნიოსინთეზი
ქალბატონი სანდრას ხელმძღვანელობით კონტაქტი დამყარდა როტერდამში მდე
ბარე ერასმუსის სამედიცინო ცენტრთან, სადაც ქართველმა გენეტიკოსებმა წარმა
ტებულად გაიარეს სტაჟირება ნიდერლანდებში. შემდგომ მათ შეძლეს აეწყოთ პრე
ნატალური სკრინინგის პროგრამა რისკ ჯგუფის ორსული ქალბატონებისათვის სა
ქართველოში. 2007 წელს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თბილისის ქალთა
საკონსულტაციო ცენტრების უმეტესობამ დაიწყო - სისხლის ანალიზის საფუძველზეორსული ქალების რეფერირება პრენატალურ სადიაგნოსტიკო ლაბორატორიაში.
თავდაპირველად თუ 50 რეფერალი იყო წელიწადში, ამჟამად უკვე 200-ზე მეტი |
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ქალბატონი მიმართავს ლაბორატორიას ამნიოსინთეზისთვის. პოსტნატალური გე
ნეტიკური გამოკვლევაც უფრო და უფრო ხშირად ხდება მშობლების გენეტიკური
მასალის საფუძველზე.

მცხეთა-თიანეთი, იმერეთი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, სამაჩაბლო, აჭარა, გუ
რია, სამეგრელო) ადგილობრივი მოსახლეობის უფასო დიაგნოსტიკის, კონ
სულტირების და მედიკამენტების გაცემის მიზნით. ჯგუფის შემადგენლობაში
შედიოდნენ სათანადოდ აღჭურვილი შემდეგი სპეციალიზაციის პროფესიო
ნალები: მეან-გინეკოლოგია, კოლპოსკოპია, ულტრაბგერითი დიაგნოსტი
კა, პედიატრია, ენდოკრინოლოგია, თერაპია, კარდიოლოგია, ნევროლოგია,
რევმატოლოგია და ოფტალმოლოგია. UNFPA-ს დახმარებით მზადდებოდა
საინფორმაციო მასალა რეპროდუქტიული ჯანმრთელობის შესახებ, რომელიც
ყოველთვის მიეწოდებოდა და მიეწოდება რეგიონების მოსახლეობას, მზადდე
ბოდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის. მობილური სამედიცინო ჯგუფის პროექ
ტის სპონსორები არიან გერმანიის არასამთავრობო ორგანიზაცია Johanniter
Unfallhilfe, გაეროს მოსახლეობის ფონდი და ქალთა საერთაშორისო ასოცია
ცია (IWA).

During the period of her husband’s presidency, Ms.
Roelofs focused mainly on health projects in the
framework of her 1998 established humanitarian
foundation SOCO (www.soco.ge) and continues to do
so today. In the mentioned decade SOCO Foundation’s
main health projects were:
·

Medical mobile team weekend visits to almost
all regions of Georgia (Kvemo-Kartli, Shida-Karlti,
Mtskheta-Tianeti, Imereti, Kakheti, SamtskheJavakheti, South-Ossetia, Ajara, Guria, Samegrelo)
offering free diagnostics, consultations and medicines
to local populations. The team consisted of wellequipped specialists in the following disciplines:
obstetrics, gynaecology, colposcopy, ultrasound,
pediatrics, endocrinology, therapy, cardiology,
neurology, rheumatology and opthalmology.
Informational booklets on reproductive health
were developed with the help of the UNFPA and distributed by SOCO staff in all
visited regions throughout the years. Regular sponsors of the medical mobile team
project were Johanniter Unfallhilfe Berlin, the UNFPA and the International Women
Association.

·

ქალბატონი სანდრა ელისაბედ რულოვსის მიერ დაარსებული საქველმოქმე
დო-ჰუმანიტარული ფონდი „SOCO”-ს (www.soco.ge) საქმიანობა, დაწყებული
1998 წლიდან, მისი მეუღლის პრეზიდენტობის პერიოდში და დღესაც ფოკუსი
რებულია ჯანმრთელობის დაცვის პროექტებზე.

2004-2013 წლებში SOCO-ს ფონდის ძირითადი სამედიცინო პროექტებია:
·
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მობილური სამედიცინო ჯგუფების მიერ შაბათ-კვირას განხორციელებული ვიზი
ტები საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში (ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი,

·

Targeted actions for vulnerable families: free medical consultations and analyses,
eye surgery, drugs, vitamins, wheelchairs

·

As of 2010, the SOCO Foundation focused on Rare Diseases, an initiative inspired
by her colleague, the German First Lady Eva-Louisa Koehler. The Alliance for Rare
Diseases assisted many families and self-help groups with medications, information
seminars, specific nutritional needs, wheelchairs and other accessories for the
disabled, rehabilitation courses and diagnostics abroad. Thanks to the intervention
of the SOCO Foundation, Bruton Disease in-patient service got subsidized by the
11

government and in general, the budget for the Rare Diseases State program was
increased up to an annual 950 000 GEL
·

In 2007-2008, echoscopists in Samegrelo and Kvemo-Kartli were trained for better
detection of birth defects

·

უფასო სამედიცინო კონსულტაცია და ანალიზი, მედიკამენტები, ვიტამინები, ეტ
ლები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის

·

2010 წელს ფონდ SOCO-ს აქტივობების სპექტრს დაემატა საქმიანობა იშვიათი
დაავადებების კუთხით. აღნიშნული ინიციატივის შთაგონების წყარო გერმანიის
პირველი ლედი ქ-ნი ევა ლუიზა კეულერია. ალიანსმა იშვიათი დაავადებებისათ
ვის დახმარება აღმოუჩინა მრავალ ოჯახს და თვით-დახმარების ჯგუფებს წამ
ლებით, საინფორამციო სემინარებით, სპეციფიური საკვები დანამატებით, ეტლე
ბით და სხვა მოწყობილობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათ
ვის, რეაბილიტაციის კურსებით და საზღვარგარეთ ჩატარებული დიაგნოსტიკით.
SOCO-ს აქტიური ჩართულობის შედეგად ბრუტონის დაავადების სტაციონარული
მომსახურება შეტანილ იქნა სახელმწიფო პროგრამაში, ასევე 950 000 ლარამდე
გაიზარდა იშვიათი დაავადებების სახელმწიფო პროგრამის წლიური ბიუჯეტი.

·

In 2012, a surgical team from the
U.S. based “Healing the Children”
organization cooperated with the
SOCO Foundation and came to
Batumi to operate on over 40 children
from all over the country suffering
from urological, ear-nose-throat,
face and neck area pathologies.

·

Infertility treatment, 2007-2012 for
economically vulnerable couples

·

Medical and laboratory equipment
for TB & Lung Diseases Center,
National Screening Center, Iashvili
Children’s hospital, Gudushauri
hospital, Republican hospital and
maternity houses and dental clinics
in Bakuriani, Chiatura and Borjomi

SOCO-ს ძალისხმევის შედეგად, 2012 წელს ქი
რურგთა ჯგუფი ამერიკის შეერთებულ შტატებში
დაფუძნებული ორგანიზაციიდან „Healing the
Children” ეწვია ბათუმს, სადაც 40 ბავშვზე მეტს
ჩაუტარდა ქირურგიული ოპერაციები უროლო
გიურ, ოტოლარინგოლოგიურ, სახისა და კის
რის მიდამოს პათოლოგიებზე.
· 2007-2012 წლები. უშვილობის მკურ
ნალობა ეკონომიურად გაჭირვებუ
ლი წყვილებისათვის
· სამედიცინო და ლაბორატორიული
აღჭურვილობა
ტუბერკულოზისა
და ფილტვის დაავადებების ცენ
ტრისათვის, სკრინინგის ეროვნული
ცენტრისათვის, იაშვილის, ღუდუ
შაურის, რესპუბლიკურ საავადმყო
ფოებისთვის და სამშობიარო სახ
ლებისათვის და სტომატოლოგიური
კლინიკებისთვის ბაკურიანში, ჭია
თურაში და ბორჯომში.

2007-2008 წლებში. თანდაყოლილი ანომალიების გამოვლენის ტრეინინგი
ექოსკოპისტებისათვის სამეგრელოში და ქვემო ქართლში.
·
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·

INFECTIOUS DISEASES

The 2002 created Global Fund fighting HIV/AIDS, TB and malaria all over the world also
assisted Georgia developing from a low to a low-middle income country and going
through health care reforms.
In the 10 years of Ms. Roelofs’ chairmanship (2004-2014), the country was
successful in five grant applications for the prevention, treatment and care of the
13

three aforementioned diseases, representing a total amount of 101 million USD$.
Governmental support and ownership of the Georgian government towards infectious
diseases also steadily grew in the past ten years.

ინფექციური დაავადებები: გლობალური ფონდი
2002 წელი ნიშანდობლივია, მსოფლიო მასშტაბით შიდსთან, ტუბერკულოზსა
და მალარიასთან ბრძოლის მიზნით, გლობალური ფონდის დაარსებით. ამავე
წლიდან მოყოლებული გლობალური ფონდი დახმარებას უწევს საქართველოს,
ქვეყანას რომელშიც ხორციელდება ჯანდაცვის რეფორმები, ქვეყანას რომელ
მაც გაიარა ტრანსფორმაცია დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნიდან დაბალ-სა
შუალო შემოსავლის კატეგორიის ქვეყანამდე.
ქალბატონი სანდრა ელისაბედ რულოვსის ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს
ათწლიანი ხელმძღვანელობის პერიოდში (2004-2014) საქართველომ გლობა
ლურ ფონდში წარმატებით წარადგინა 5 განაცხადი. გლობალური ფონდის მიერ
მიღებული გრანტები მიმართულია ზემოთ აღნიშნული სამი დაავადების პრე
ვენციის, დაავადებული პაციენტების მკურნალობის და მოვლისკენ. გრანტების
ჯამური ღირებულება წარმოადგენს 101 მილიონ ამერიკულ დოლარს. ბოლო 10
წლის განმავლობაში ფიქსირდება ინფექციური დაავადებების პროგრამების სა
ქართველოს მთავრობის მიერ ფინანასური მხარდაჭერის და ფლობის განუხრე
ლი ზრდა.

HIV/AIDS
From the end of the nineties, Ms. Sandra E. Roelofs got involved in antistigma initiatives and awareness programs in the field through her charity fund SOCO.
After 2004, through her chairmanship of the Global Fund’s Country Coordination
Mechanism (CCM), she guided and oversaw the work of most of the stakeholders in
the field of HIV/AIDS in Georgia (the CCM not only oversaw programs under the Global
Fund umbrella but also other donors and governmental funded programs). Ms. Roelofs
was traditionally participating in press conferences on World Aids or Aids Candlelight
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Memorial Days and participated in many workshops/seminars within Georgia or
addressed conferences and the UN General Assembly abroad. The main HIV/AIDS
achievements in this decade were universal access to antiretroviral therapy, prevention
of mother-to-child HIV transmission, informed consent HIV testing of pregnant women
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and palliative care as well as prioritization of co-infected HIV patients (TB, hepatitis). A
Center for HIV/AIDS treatment has been opened in Sokhumi in 2008. What has been
and still remains a top priority on the HIV agenda is to improve access for most-at-riskpopulations (MARPs) in the legally challenging environment that Georgia represents.
With both governmental and Global Fund financial support, harm reduction programs
like opioid substitution therapy for intravenous drug users have been successfully
introduced in both civilian and penitentiary sectors and a needle exchange program in
the civilian sector. As a symbolic gesture of her support to the very efficient maintenance
methadone-substitution program, Ms. Roelofs personally financed several patients that
were enrolled in Tbilisi.

მდებლო თვალსაზრისით არსებული რთული გარემოს გათვალისწინებით მაღალი
რისკის ქვეშ მყოფი ჯგუფების მოცვის გაუმჯობესება. ზიანის შემცირების პროგრამა,
როგორიცაა მაგალითად, ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი თერაპია ნარკოტიკის ინ
ტრავენული მომხმარებლებისათვის დანერგილ იქნა სამოქალაქო და პენიტენციურ
სისტემებში როგორც გლობალური ფონდის, ასევე სახელმწიფოს მხარდაჭერით.
სამოქალაქო სექტორში მოქმედებს შპრიცების გაცვლის პროგრამა.ქ-ნი სანდრა ე.
რულოვსი საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოფდა მეთადონით მხარდაჭერითი ჩა
ნაცვლებით პროგრამაში ჩართული რამდენიმე პაციენტის მკურნალობას.

TUBERCULOSIS
აივ-ინფექცია/შიდსი
ოთხმოცდაათიანი წლების ბოლოდან ქ-ნი სანდრა
ე. რულოვსი, მისივე დაფუძნებული საქველმოქმედო
ფონდ SOCO-ს მეშვეობით, ჩაერთო აივ-ინფექცია/
შიდსის დარგში სტიგმის აღმოფხვრის ინიციატივებ
ში და ცნობიერების ამაღლების პროგრამებში.
ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარეო
ბის პერიოდში ქალბატონი სანდრა კოორდინაციას
და ზედამხედველობას უწევდა დარგში მომუშავე
ძირითადი მხარეების აქტივობებს (ქვეყნის საკოორ
დინაციო საბჭოს ფუნქციაა არა მხოლოდ გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსე
ბული, არამედ სხვა დონორი ორგანიზაციების დახმარებით მიმდინარე და სახელ
მწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების ზედამხედველობა). ქ-ნი სანდრა ე.
რულოვსი ღებულობდა მონაწილეობას შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღისადმი
და შიდსით გარდაცვლილთა სხოვნის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ პრეს
-კონფერენციებში. მას არაერთგზის გაუკეთებია მოხსენებები როგორც საქართვე
ლოს ფარგლებში ჩატარებულ სიმპოზიუმებსა და სემინარებზე, ასევე საზღვარგა
რეთ გამართულ კონფერენციებსა და გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიებზე.
აივ/შიდსის დარგში ბოლო ათი წლის ძირითად მიღწევებად შეიძლება დასახელ
დეს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა, დე
დიდან ბავშვზე აივ-ინფექციის გადაცემის პროფილაქტიკა, ორსულების აივ ტესტი
რება, პალიატიური მზრუნველობა, კოინფიცირებული პაციენტების (ტუბერკულოზი,
ჰეპატიტი) პრიორიტეტიზაცია. 2008 წელს ქ. სოხუმში გაიხსნა შიდსის სამკურნალო
ცენტრი. აივ-ინფექციის დარგში მწვავე გამოწვევად რჩება ქვეყანაში საკანონ
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The main issues in the field of Tuberculosis in Georgia between 20042013 were the emergence of multi-drug resistance, co-infection with
HIV/AIDS, the integration of TB services in multi-profile privatized hospitals and the
transfer from donor (ICRC) to government management and control of TB in prisons.
Ms. Roelofs also set up the Supervisory Board for Prison Health (2011-2012) which
worked on improved communication between the different stakeholders working in
the penitentiary sector. In 2012, through the SOCO Foundation she donated almost
200 second-hand hospital beds from the Netherlands to the Ksani prison facility.
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ტუბერკულოზი
2004-2013 წლებში საქართველოში ტუბერკულოზის სფეროში ძირითად მოვლენე
ბად შეიძლება დასახელდეს შემდეგი: მედიკამენტებისადმი მულტირეზისტენტობის
გამოვლინება, აივ/შიდსთან კოინფექცია, ტუბერკულოზის სერვისების მრავალ
-პროფილურ პრივატიზირებულ საავადმყოფოებში ინტეგრირება და პენიტენციურ
სისტემაში ტუბერკულოზის კონტროლის და მართვის დონორიდან (წითელი ჯვრის
საერთაშორისო კომიტეტი) სახელმწიფოსათვის გადაცემა.

ტენტული ტუბერკულოზის სტრატეგია, კოინფექცია, პენიტენციური და სამოქალაქო
სექტორების ჯანდაცვის სერვისების ინტეგრირება, საერთაშორისო სტანდარტებზე
დაფუძნებული წამლით უზრუნველყოფის სტრატეგია)

ქალბატონმა სანდრა ელისაბედ რულოვსმა აგრეთვე დაარსა პატიმრობისა და თა
ვისუფლების აღკვეთის სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმის სამეთვალყუ
რეო საბჭო (2011-2012 წ.), რომლის აქტივობები მიმართული იყო პენიტენციურ სის
ტემაში მოქმედი სხვადასხვა მხარეებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესებისკენ.
ასევე, 2012 წელს, მისივე ფონდი SOCO-ს მეშვეობით, ჰოლანდიიდან საავადმყოფოს
200-მდე მეორადი სპეც-საწოლი გადასცა ქსნის კოლონიას.

AMBASSADORSHIPS
Ms. Roelofs was Goodwill Ambassador of the STOP TB Partnership from 2006 to 2009
and as such traveled extensively to high-burden countries in Eastern Europe and Central
Asia. As an ambassador, she advocated and lobbied with the Ministers of Health, Justice
and Finance of those countries, as well as with other national stakeholders in the field of
TB for prioritization and increase of funding for TB control (strengthening of laboratory
network, DOTS, MDR-TB policy, co-infection, integration of penitentiary and civilian
health services and TB drug policy based on international standards).

ელჩობის პერიოდი
2006-2009 წლების პერიოდში ქ-ნი სანდრა ე. რულოვსი ბრძანდებოდა პარტნიო
რობის „შევაჩეროთ ტუბერკულოზი“ კეთილი ნების ელჩი. ელჩის სტატუსით იგი
ხშირად მოგზაურობდა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის
ტუბერკულოზის მაღალი პრევალენტობის მქონე ქვეყნებში. ქ-ნი სანდრა ჯანდაც
ვის, იუსტიციის, ფინანსთა მინისტრებთან და რეგიონის სხვა სახელმწიფო უწყებებ
თან ლობირებას და ადვოკატირებას უწევდა ტუბერკულოზის პრიორიტიზირებას და
მისი კონტროლის დაფინანსების ზრდას (ლაბორატორიული ქსელის გაძლიერება,
უშუალო მეთვალყურეობით მკურნალობის მოკლე კურსი (DOTS), მულტირეზის
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After her Stop TB Ambassadorship Ms. Roelofs was appointed WHO Goodwill
Ambassador for health-related Millennium Development Goals in the European
region (2010-2014).
In this period, she attended many European conferences as a speaker on issues like
maternal and child health, nursing and midwifery and infectious diseases.
პარტნიორობის „შევარჩეროთ ტუბერკულოზი“ ელჩობის შემდეგ, ქალბატონი სან
დრა დაინიშნა ჯანმრთელობის
დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის
ევროპის რეგიონის კეთილი ნების
ელჩად ათასწლეულის განვითარე
ბის მიზნების ჯანდაცვის საკითხების
დარგში (2010-2014 წ.). აღნიშნულ
პერიოდში, ქ-ნმა სანდრამ მომხსე
ნებლის სტატუსით მონაწილეობა
მიიღო დედათა და ბავშვთა ჯან
მრთელობის, საექთნო და ბებია-ქა
ლის საქმის, ინფექციური დაავადე
ბების საკითხებისადმი მიძღვნილ
ევროპის მრავალ კონფერენციაში.
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OTHER HEALTHCARE PROJECTS
Palliative Care
Georgia’s First Lady was involved in promoting and supporting Palliative Care services in
Georgia, both hospice care and home-visit services. She engaged and received foreign
experts, lobbied with international organisations for project funding, stimulated
governmental, non-governmental and academic sectors to join forces, to coordinate
better and she pushed legislation on a national level to enhance patients’ rights and
improve access to opioid analgesic drugs. In 2005 the SOCO Foundation financed a
pilot project in home-based palliative care services which was subsequently taken
further to other regions by the government. She was also featured in awareness
TV clips and video messages to explain the importance for terminal patients of
professional palliative care including pain management and symptom control.
Through her chairmanship of the Global Fund’s CCM in Georgia, the First Lady
supported the grant for palliative care to AIDS patients.
In the second half of 2008, Ms. Roelofs got clinical practice too by doing shifts as a
Palliative Nurse in the Tbilisi hospice and she kept contact with some of the families
who had lost loved ones that she had helped care for during her internship.
Ms Sandra E. Roelofs also donated second-hand hospital beds from her hometown in
the Netherlands to the hospice in Tbilisi.

პალიატიური მზრუნველობა
ქალბატონი სანდრა ჩართული იყო საქართველოში პალიატიური მზრუნველობის
განვითარების და პოპულარიზაციის საკითხში, როგორც ჰოსპისის ასევე ბინაზე
პალიატიური მზრუნველობის მხარდაჭერის კუთხით. მას ჩამოჰყავდა და მასპინ
ძლობდა უცხოელ ექსპერტებს, ლობირებდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
პროექტების დაფინანსებაზე; სამთავრობო, არასამთავრობო და აკადემიური სექ
ტორების ძალების გაერთიანებას. ასევე უკეთესი კოორდინაციის სტიმულაციას
ეწეოდა და მხარს უჭერდა როგორც, ეროვნულ დონეზე საკანონმდებლო ბაზის
სრულყოფას პაციენტთა უფლებების განსამტკიცებლად, ასევე ოპიოიდურ ანალ
გეზიურ პრეპარატებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის საკითხს. 2005 წელს SOCO-ს
ფონდმა დააფინანსა ბინაზე პალიატიური მზრუნველობის მომსახურეობის პი
ლოტური პროექტი, რომელიც შემდგომში სახელმწიფოს მიერ გაფართოებული
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იქნა ქვეყნის რეგიონებში. ასევე, ის მონაწილეობდა სატელევიზიო რეკლამებში
და ვიდეო გზავნილებში, სადაც ახსნილი იყო ტერმინალურ პაციენტებზე პროფე
სიონალური პალიატიური მზრუნველობის მნიშვნელობა, ტკივილის მართვისა და
სიმპტომების კონტროლის ჩათვლით.
პირველმა ლედიმ, როგორც გლობალური ფონდის ქვეყნის საკოორდინაციო საბ
ჭოს ხელმძღვანელმა, ხელი შეუწყო შიდსით დაავადებულთათვის პალიატიური
მზრუნველობის გრანტის მოპოვებას.
2008 წელს ქალბატონმა სანდრამ, როგორც ექთანმა პალიატიური მზრუნველობის
დარგში, გაიარა კლინიკური პრაქტიკა თბილისის ჰოსპისში; ის დღესაც აგრძელებს
ურთიერთობას ოჯახებთან, რომლებსაც დაეღუპათ ახლობლები, რომელთა მზრუნ
ველობაშიც სანდრა თავისი სტაჟირების პერიოდში იყო ჩართული. ასევე მისი ფონ
დი SOCO-ს მეშვეობით, ჰოლანდიიდან საავადმყოფოს მეორადი სპეც-საწოლები
გადაეცა ჰოსპისს.

Pathology
In 2005, Georgia’s First Lady invited Dutch pathologist-anatomists to Georgia in order
to start professional cooperation. The SOCO Foundation was able to help with training
of specialists (laboratory analysts and pathologist-anatomists) in the Netherlands, as
well as with donations of secondhand equipment. Dr. Alexi
Baidoshvili, himself pathologist
in the Netherlands, organized
numerous work-shops and
conferences and cooperated
with the Georgian Ministry
of Health on the concept of a
Pathology Center in Tbilisi. He
has a clear vision of how this
sphere in Georgian health care
can be further developed.

პათოლოგია
2005 წელს საქართველოს პირველი ლედის მოწვევით საქართველოში ვიზიტით იმ
ყოფებოდნენ ჰოლანდიელი პათ-ანატომისტები რომლებმაც დახმარება შესთავა
ზეს ქართველ კოლეგებს.
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ქალბატონი სანდრა რულოვსის ფონდმა SOCO-მ ჰოლანდიელ პარტნიორებთან
ერთად დიდი წვლილი შეიტანა ამ დარგში პოზიტიური ნაბიჯების გადასადგმელად,
რაც გამოიხატა სპეციალისტების მომზადებაში (ჰოლანდიის სხვადასხვა ლაბორა
ტორიაში) და აგრეთვე საჭირო აპარატურით უზრუნველყოფაში.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან
კონსტრუქციული თანამშრომლობის წყალობით მომზადდა პროექტი რომლის შე
დეგად დაიწყო ლაბორატორიის მშენებლობა.
ჰოლანდიაში მოღვაწე პათ-ანატომისტი ალექსი ბაიდოშვილი არის პროფესიონა
ლი, რომელსაც აქვს ხედვა თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში ამ დარგის
განვითარება.

”Medea”: Professional reintegration of
Georgian medical diaspora
In 2010 Ms. Sandra E. Roelofs was one of the initiators and organizers of a new health
project – involvement of Georgian health professionals, working in western countries
to participate and contribute to the healthcare reform in Georgia. This initiative led to
a first international conference in Washington, which Ms. Roelofs baptized “MEDEA
2011” and to which more than 150 participants attended: US based Georgian doctors
and public health specialists, Ministry of Health staff, health sector investors and
representatives of Georgian and international (non-governmental) organizations.
Health and Human Services Secretary Kathleen Sebelius and a number of other highranking US officials attended MEDEA as well.
The main result of this event was the creation of institutional mechanisms for the
professional reintegration of Georgian health professionals:
-

The ”MEDEA” conference platform continued to work as a platform for
participation and invitation to the dialogue. Following gatherings were organized
annually: 2012 in Batumi, 2013 and 2014 in Tbilisi.

-

Even before the first MEDEA conference, the Georgian American Medical and
Public Health Association (GAMPHA) was created. A few years later, the European
counterpart followed (GIMPHA): Both associations are making tremendous
efforts in providing education and keeping their colleagues in Georgia up to
date through seminars, exchange programs, internships and e-health but also
continued medical education and a modern certification mechanism.

„მედეა”: ქართული სამედიცინო დიასპორის 
პროფესიული რეინტეგრაცია
-
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2010 წელს, ქალბატონი სანდრა ელისაბედ რულოვსი გახლდათ ერთი-ერთი
ინიციატორი და ორგანიზატორი ახალი მიმართულებისა - დასავლეთის ქვენებ
ში ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ქართველი პროფესიონალების ჩართულობა
საქართველოში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობაში. აღნიშნულმა ინიცია
ტივამ საფუძველი ჩაუყარა ვაშინგტონში ჩატარებულ პირველ საერთაშორისო
კონფერენციას, რომელიც ქალბატონმა სანდრამ მონათლა როგორც „მედეა
2011” და რომელსაც 150 მონაწილეზე მეტი დაესწრო, კერძოდ კი აშშ მოღვაწე
ქართველი ექიმები და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტები, ჯანდაცვის
სამინისტროს თანამშრომლები, ჯანდაცვის სექტორის კერძო ინვესტორები და
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საქართველოს / საერთაშორისო (არასამთავრობო) ორგანიზაციები. ღონისძიე
ბაში მონაწილეობა ასევე მიიღო Health and Human Services Secretary კათლინ
სებელიუსმა და სხვა მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირებმა.
-

კონფერენციის მთავარი შედეგი იყო ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ქართველი
პროფესიონალების რეინტეგრაციის ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნა.

-

„მედეა“-მ ყოველწლიური ტრადიცია დაიმკვიდრა და მომდევნო კონფერენ
ციები ბათუმში (2012 წ.) და თბილისში გაიმართა (2013-2014 წ.).

-

„მედეა“-ს კონფერენციამდე, ჩამოყალიბებული იქნა ქართულ-ამერიკული სა
მედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია (GAMPHA), ხოლო რამ
დენიმე წლის შემდეგ მას ქართულ-ევროპული ასოციაცია შეუერთდა (GIMPHA).
ორივე ასოციაცია ძალისხმევას არ იშურებს საქართველოში მომუშავე კოლე
გებისთვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდებისთვის სემინარების, გაც
ვლითი პროგრამების და სტაჟირების მეშვეობით.

Care in different hospitals. In 2012 she did an additional 5 weeks refreshment course for
nurses at the Archil Kobaladze Center in Avlabari, a USAID supported project. When she
got letters from jobless nurses in those years, she would give them the chance to follow
those very useful courses as well both in Tbilisi and in the regions.

Photo: Justyna Mielnikiewicz

Promotion of the profession of nurse
When Georgia’s First Lady gave birth to her second son in 2005 in a hospital in Tbilisi, she
fell in love with the profession of nurse. Going to Nursing School nr. 2 in Tbilisi was also
a way to gain the basic medical knowledge that would help her reinforce health policy
and advocacy. She studied very diligently, taking group and private lessons and passed
her Nursing diploma in 2008, including internships in Surgery, Obstetrics and Palliative

Ms. Roelofs continues to work regularly (and voluntarily) as a nurse. She is closely
involved with the Georgian Nurses Association, although the National Council for
the Development of the Nursing profession (at the Ministry of Health) under her
leadership only functioned between 2011-2013. It was at this Council that the idea
of a nation-wide promotion campaign was born and a promotional clip was aired
on national TV channels. Additionally, a 2013 calendar was printed with pictures of
nurses and midwives in action.

ექთნის პროფესიის პოპულარიზაცია
2005 წელს, როდესაც თბილისის ერთერთ საავადმყოფოში, საქართველოს პირ
ველმა ლედიმ გააჩინა მეორე ვაჟი, მას ექთნის პროფესია შეუყვარდა. საექთნო სას
წავლბელ #2-ში გაიარა სრული კურსი და მიიღო ექთნის დიპლომი რაც შემდგომში
დაეხმარა მას ჯანდაცვის პოლიტიკისა და ადვოკატირების საკითხების გაძლიერე
ბაში. სხვადასხვა საავადმყოფოში დადიოდა სტაჟირებაზე ქირურგიის, მეანობის და
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პალიატიური მზრუნველობის დარგში. 2012 წელს ქალბატონმა სანდრამ გაიარა და
მატებითი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 5 კვირიანი კურსი ექთნებისათვის არჩილ
კობალაძის სახელობის ცენტრში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საერ
თაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის ფარგლებში იყო ორგანიზებული.
ამ წლებში, როდესაც ის იღებდა წერილებს უმუშევარი ექთნებისაგან, ქალბატონი
სანდრა აძლევდა მათ საშუალებას რომ გაევლოთ ეს კურსები, როგორც თბილისში
ასევე რეგიონებში.

A multi-media promotion campaign was launched: TV clips, radio messages, flyers,
banners and leaflets, sporting events, competitions and school lessons.

ქალბატონი სანდრა დღესაც აგრძელებს მოხალისე ექთნად მუშაობას. ის ვიწ
როდ თანამშრომლობს საქართველოს ექთანთა ასოციაციასთან, თუმცა შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან არსებული საექთნო
საქმიანობის განვითარების ეროვნულმა საბჭომ, რომელსაც ის ხელმძღვანელობ
და, იარსება მხოლოდ 2011-2013 წლებში. სწორედ ამ საბჭოში დაიბადა იდეა ამ
პროფესიის პოპულარიზაციის კამპანიისა ქვეყნის მასშტაბით და ეროვნულ სატე
ლევიზიო არხებზე გადიოდა სარეკლამო რგოლები. ასევე, დაიბეჭდა 2013 წლის
კალენდარი სადაც მუშაობის პროცესში მყოფი ექთნებისა და ბებიაქალების
ფოტოები იყო ასახული.

First Lady’s initiative
“Don’t Worry Be Healthy!”

Through educational video-clips, the puppet-characters Nika and Nutsa promoted a
healthy lifestyle.

The First Lady’s Healthy Lifestyle Initiative “Don’t Worry, Be Healthy!” was launched
in April 2011 and lasted for 2,5 years.

§

In 2011, figure skating competitions were held in Batumi, Zugdidi, Kutaisi and
Tbilisi using Chopin music and honoring the Polish First Lady Maria Kaczynska.

The main goal of the Initiative was to raise public awareness on healthy habits and a
responsible way of living, the core themes being:

§

In 2012, among 37 competing projects, the European Union awarded First Lady’s
Healthy Life Style Initiative “Don’t Worry, Be Healthy!” wth the Communication
Award DEVCO 2012 for the quality of the radio and TV awareness campaigns and
the impressive variety of communication tools used.

§

In May 2012 “Tour de Georgie” was held under the umbrella of the First Lady’s
Healthy Life Style Initiative “Don’t Worry, Be Healthy!” 42 Georgian and foreign
cyclists participated in the bike tour, covering a total distance of 600 kilometers in
a week’s time. The Tour de Georgie started in Kutaisi and finished in Tbilisi, biking
through Poti, Batumi, Khulo, Akhaktsikhe, Akhalkalaki and Tsalka. The primary
purpose of this event was to promote physical activity and a healthy lifestyle.
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o

healthy nutrition

o

hygiene

o

physical activity

o

promotion of safety belts

o

no-smoking, awareness on passive smoking

o

no drinking and driving

o

tolerance
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SPONSORS: European Union, US Embassy to Georgia, Natakhtari, GPI Holding, Toyota
Caucasus LLC, Bloomberg Philanthropy, International Union Against Tuberculosis
and Lung Disease,. NCDC, UNA Georgia, Anne Frank Foundation in Amsterdam,
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
პირველი ლედის ცხოვრების ჯანსაღი წესის ინიციატივა სახელწოდებით „Don’t
Worry be healthy!“ წამოწყებული იყო 2011 წელს.
ამ ინიციატივის მთავარი ამოცანა იყო საზოგა
დოების ცნობიერების ამაღლება ჯანსაღი ცხოვ
რების წესის შესახებ:

§
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The 2013 project “Anne Frank – A History for Today” aimed at promoting respect
for human rights and tolerance among young girls and boys in Georgia through
the introduction of Anne Frank’s Diary in secondary schools, display of two
educational exhibits about Anne Frank’s story and about tolerance and human
rights in general. The diary got translated from its original (Dutch) into Georgian
and introduced to a large group of secondary school pupils and youth centers in
the regions. A puppet theater from Ozurgeti made and showed a puppet play on
Anne Frank wherever the exhibitions traveled in Georgia.

§

ჯანსაღი კვება

§

ჰიგიენა

§

ფიზიკური აქტივობა

§

უსაფრთხო ღვედების გამოყენების პოპულა
რიზაცია

§

მოწევა და ცნობადობის ამაღლება პასიური
მოწევის ზიანის შესახებ

§

საჭესთან ფხიზლად

§

ტოლერანტულობა
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მრავავალფეროვანი მედია კამპანია იყო წარმოებული: სატელევიზიო კლიპები,
რადიო გზავნილები, ბროშურები, ბანერები, სპორტულ-საგანმანათლებლო ღონის
ძიებები სკოლებსა და ბანაკებში.
ასევე შეიქმნა გმირები ნიკა და ნუცა, რომლის თოჯინები ცხოვრების ჯანსაღ წესს
ავრცელებდნენ მოსახლეობაში.  
ფიგურული სრიალის შეჯიბრი გაიმართა შემდეგ ქალაქებში: ბათუმი, ზუგდიდი, ქუ
თაისი და თბილისი. ღონისძიება მიმდიინარეობდა ფ. შოპენის მუსიკის თანხლებით,
პოლონეთის პირველი ლედის ქალბატონი მარია კაჩინსკას ხსოვნის პატივსაცემად.
ამ პროექტისთვის ევროკავშირმა დააჯილდოვა საქართველოს პირველი ლედი
საუკეთესო კომუნიკაციის პრიზით „DEVCO 2012“.
2012 წლის მაისში იყო ორგანიზებული ველოტური სახელწოდებით “Tour de
Georgie”, რომელშიც ჩართული იყო 42 ქართველი და უცხოელი ველომრბოლე
ლი, რომლებმაც გაიარეს 600 კილომეტრი ერთი კვირის განმავლობაში შემდეგი
მარშრუტით: ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი, ხულო, ახალციხე ახალქალაქი, წალკა და
დასასრული თბილისში. ამ ღონისძიების მიზანი იყო ფიზიკური აქტოვობის და ცხოვ
რების ჯანსაღი წესის გავრცელება.
2013 წელს ქალბატონმა სანდრამ პროექტს „ანა ფრანკი - მაშინ და დღეს“ ჩაეყარა
საფუძველი. პროექტის ფარგლებში ჩამოიტანა ორი გამოფენა ჰოლანდიიდან. ანა
ფრანკის დღიური ნიდერლანდური ენიდან ქართულ ენაზე ითარგმნა და დარი
გდა სკოლის მოსწავლეებსა და ახალგაზრდულ კლუბებში მთელი საქართველოს
მასშტაბით. მობილური გამოფენის და ახალგაზრდთა მწერალთა კონკურსის თემე
ბი იყო: ანა ფრანკის პირადი ისტორია, ადამიანის უფლებების პატივისცემა და ტო
ლერანტულობა. 2013 წლის ოქტომბერში ქალბატონმა სანდრამ გამარჯვებულ სამ
მოზარდს ამსტერდამში ანა ფრანკის მუზეუმში უმასპინძლა.
სპონსორები და პარტნიორები: აშშ საელჩო საქართველოში, ნატახტარი, GPI
Holding, Toyota Caucasus LLC, “Bloomberg Philanthropy”, საერთაშრისო გაერთია
ნება ტუბერკულიოზის წინააღმდეგ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი,
ანა ფრანკის ფონდი ამსტერდამში, გაერთიანებული ერების ასოციაცია საქართვე
ლოში და ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში.

LINKS to video clips
ვიდეო მასალა:
Healthy Lifestyle / ჯანსაღი ცხოვრების წესი:
http://vimeo.com/44028997 (DEVDO Award EU)
https://www.youtube.com/watch?v=m5luhYBhf8s (Launch of ‘Don’t worry be
healthy!’)
http://tinyurl.com/qhksnvy (UN General Assembly)
http://tinyurl.com/nhneu25 (Don’t drink and drive / ფხიზლად საჭესთან)
https://www.youtube.com/watch?v=GaLBGRU1khY&feature=youtu.be (Tour de
Georgie)
https://www.facebook.com/photo. php?v=163414230356516&set=vb.
248850720901&type=2&theater (safety belt / უსაფრთხოების ღვედები)
https://www.youtube.com/watch?v=Bm51g5TIECc (HIV conference Vienna 2005
(შიდსის საერთაშორისო კონფერენცია ვენაში 2010)
Nursing / ექთნობა: http://www.youtube.com/
watch?v=03kw1j0iMGc&list=HL1360427925
Palliative Care / პალიატიური მზრუნველობა:
https://www.youtube.com/watch?v=smsDus3W9I4&feature=youtu.be
Medea: https://www.youtube.com/watch?v=MaiNPepRXsI
WHO: http://tinyurl.com/mz3d2f9
Portrait of First Lady (CNN): https://www.youtube.com/watch?v=E0K1ZtCELuA
Portrait of First Lady (Georgian TV):
http://www.youtube.com/watch?v=aoTOKHoxV4I
Student blog (London School of Hygiene & Tropical Medicine) http://blogs.lshtm.
ac.uk/students/2013/08/
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IN MEMORIAM
THOSE THAT HAVE PASSED AWAY AND WHO WERE INVOLVED IN HEALTH PROJECTS OF
THE FIRST LADY

იმ ადამიანების ხსოვნის პატივსაცემად
რომლებიც ჩართულები იყვნენ პირველი ლედის პროექტებში:

KAKO GAMQRELIDZE
კაკო გამყრელიძე
1950-2010, Clinical Department of Narcology

MARIA KACZYNSKA
მარია კაჩინსკა
1942-2010, First Lady of Poland

JAN MAAT
იან მაატი
TENGIZ GVASALIA
თენგიზ გვასალია

1944-2013, Tour de Georgie’s participant

1948-2012, TB Children Department

MARIA ELENE MCDOWELL
მარია ელენე მაკდაუელი
1942-2013, Breast cancer advocate
34

ZURAB DANELIA
ზურაბ დანელია
1958-2013, NGO Tanadgoma
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Epilogue and a new decade
Between 2004-2014 I have had the pleasure and at the same time the challenge
to work with different Ministers of Health all with their different approaches and
priorities. Thanks to a combination of opportunity and drive for reforms we were able
to make substantial progress in health indicators although obviously many challenges
still need to be addressed.

Capitalizing on the experience that I had gained over this period, I decided to continue
working on health policy from an academic viewpoint and started in 2012 a distancelearning program (MSc Global Health Policy) at the London School of Hygiene and
Tropical Medicine. I am expecting my Master’s degree end of 2015. My dissertation
will be on Global health diplomacy.

As of May 2014 I have become a full Board member to the Global Fund, representing
22 countries of the Eastern Europe & Central Asia Constituency.
Charity work in health remains a high priority on the agenda of the SOCO Foundation.
A training & employment program for disabled persons will start this Fall. We will
also be hosting a surgical mission in cooperation with the UK based ‘Little Wings
Foundation’ in the field of orthopaedic pathologies in children.

Ms Sandra Elisabeth Roelofs
First Lady of Georgia, January 2004-October 2013
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ეპილოგი და ახალი ათწლეული
2004-2014 წლების განმავლობაში მე მხვდა წილად ბედნიერება და ამავდროულად
გამოწვევა ჯანდაცვის სხვადასხვა მინისტრთან მუშაობისა. თითოეულ მათგანს
ჰქონდა თავისებური მიდგომა დასახულ პროექტებში. მოცემული სწორი შესაძლებ
ლობების გამოყენების და რეფორმებისკენ სწრაფვის წყალობით შევძელით ჯან
დაცვის ინდიკატორების მდგრადი გაუმჯობესება, თუმცა ჯანდაცვის სფეროში კვლავ
რჩევა არაერთი გამოწვევა, რომელიც რეაგირებას მოითხოვს.
ჩემთვის შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი იყო სწავლის გაგრძელება ჯანდავცის პოლიტი
კის სფეროში: 2012 წელს London School of Hygiene and Tropical Medicine-ს სამაგის
ტრო პროგრამა ავირჩიე - გლობალური ჯანდაცვის პოლიტიკა. ჩემი დისერტაციის
თემა იქნება გლობალური ჯანდაცვის დიპლომატია.
2014 წლის მაისიდან გლობალური ფონდის გამგეობაში სრულუფლებიანი წევრის
სტატუსით წარმოვადგენ აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონის
22 ქვეყანას.
საქველმოქმედო მოღვაწეობა კვლავ წარმოადგენს პრიორიტეტს ფონდ SOCO-ს
საქმიანობაში. მიმდინარე წლის შემოდგომაზე დაგეგმილია გადამზადების და და
საქმების პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის.
დიდ ბრიტანეთში არსებული ორგანიზაცია „Little Wings Foundation-თან თანამ
შრობლობის შედეგად ჩვენ ვუმასპინძლებთ ბავშვთა ორთოპედიულ პათოლო
გიებში სპეციალიზირებულ ქირურგების ჯგუფს.

სანდრა ელისაბედ რულოვსი
საქართველოს პირველი ლედი,
2004 წლის იანვარი - 2013 წლის ოქტომბერი
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