
საქართველოს ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭო 

პოლიტიკისა და ადვოკატირების საკონსულტაციო კომიტეტის 

წევრები 
 

# სახელი, გვარი ორგანიზაცია 

1.  ქ–ნი თამარ გაბუნია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის პირველი მოადგილე, კომიტეტის თავმჯდომარე 

2.  ქ–ნი ირმა ხონელიძე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი, გენერალური დირექტორის მოადგილე  

3.  ქ–ნი ნინო ბადრიძე ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური 

იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი, ეპიდემიოლოგიური განყოფილების 

გამგე 

4.  ქ–ნი ნინო ლომთაძე ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი, 

ეპიდზედამხედველობისა და სტრატეგიული დაგეგმვის 

დეპარტამენის უფროსი, გლობალური ფონდის, ტბ პროგრამის 

GEO-T-NCDC კოორდინატორი 

5.  ქ-ნი ხათუნა თოდაძე ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, 

ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი 

6.  ქ-ნი ირინე ჯავახაძე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საბიუჯეტო დეპარტამენტის 

სახელმწიფო და ნაერთი ბიუჯეტის ფორმირების სამმართველოს 

მთავარი სპეციალისტი, ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი 

7.  ქ-ნი ნათია ვერძაძე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანდაცვის პროგრამების 

განყოფილების უფროსი 

8.  ქ-ნი ელისო ბიჭაშვილი იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის,  სამედიცინო დეპარტამენტის, პირველადი 

ჯანდაცვის სერვისების სამმართველოს კოორდინატორი 

9.  ქ-ნი ანა კვერნაძე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, სამთავრობო გეგმებისა 

და ინოვაციების სამსახური 

10.  ქ-ნი ნატალია 

ზაქარეიშვილი 

გაეროს აივ/შიდსის თემატური ჯგუფი, გაეროს მოსახლეობის 

ფონდის პროგრამების ანალიტიკოსი 

11.  ქ-ნი დალი უშარიძე არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალი გზა“ 

12.  ბ-ნი ლაშა 

თვალიაშვილი 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „რეალური ხალხი, რეალური 

ხედვა“, აივ-ინფცირებულთა თემის წარმომადგენელი  

13.  ბ-ნი კონსტანინე 

ლაბარტყავა 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალი ვექტორი“, ძირითადი 

დაზარალებული ჯგუფის (ნიმ) წარმომადგენელი, ქვეყნის 

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი  

14.  ბ-ნი დავით კახაბერი არასამთავრობო ორგანიზაცია „თანასწორობის მოძრაობა“, 

ძირითადი დაზარალებული ჯგუფის (მსმ) წარმომადგენელი, 

ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი  

15.  ბ-ნი გიორგი მაღრაძე საქართველოს ჯანმრთელობისა და განათლების ხელშეწყობის 

ფონდი – ტბ კოალიციის წევრი ორგანიზაცია, გამგეობის 

თავმჯდომარის მოადგილე  

16.  ბ-ნი დავით 

ალხაზაშვილი 

საქართველოს პაციენტთა კავშირი, ტბ ადვოკატირების ჯგუფის 

წევრი 

17.  ქ–ნი ნინო წერეთელი საინფორმაციო სამედიცინო–ფსიქოლოგიური ცენტრი – 

თანადგომა, აღმასრულებელი დირექტორი  

18.  ქ–ნი მარინე გოგია საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელი, აივ პროგრამის 

დირექტორი  



19.  ბ–ნი დავით 

სუბელიანი 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „თეთრი ხმაური“ 

20.  ბ–ნი ოთარ 

ჯიჯეიშვილი 

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ფენიქსი 2009“ 

21.  ქ-ნი ნინო 

მამულაშვილი 

WHO 

22.  ბ-ნი გიორგი სოსელია PTF 

 
 


