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სამუშაო გამოცდილება
ჯანდაცვის პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავება, ჯანდაცვის სისტემების კვლევა
და ორგანიზება, სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მოდელების
შემუშავება და დანერგვა, ჯანდაცვის სისტემის საკადრო რესურსების კვალიფიკაციის
ამაღლების მექანიზმების შემუშავება, ჯანდაცვის პროგრამების შემუშავება, მართვა და
შეფასება, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სტრატეგიების და პროგრამების
შემუშავება და დანერგვა; WHO, UNICEF, World Bank, UNFPA და სხვადასხვა
სააგენტოების, კერძო ფონდების ტექნიკურ საექსპერტო ჯგუფების ექსპერტი;
განათლება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
დოქტორანტი

ოსლოს უნივერსიტეტი, ნორვეგია
კანდიდატი 2014 - 2016

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი

ემორის უნივერსიტეტი (2002-2004)
ატლანტა, აშშ
ედმუნდ მასკის სახელობის ამერიკის
სახელმწიფო დეპარტამენტის
სტიპენდიანტი

მეან-გინეკოლოგი

სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი (1996 -1997)
თბილისი, საქართველო

ექიმი

სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი (1990-1996)
თბილისი, საქართველო
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პროფესიული გამოცდილება
2013-2015

2009 -2013

USAID დედათა და ბავშვთა და
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პროგრამის დირექტორი
თბილისი, საქართველო
ჯეი-ეს-აის კვლევებისა და სწავლების ინსტიტუტი
ჯეი-ეს-აის კვლევებისა და სწავლების ინსტიტუტი
ვაშინგტონი, აშშ

უფროსი ტექნიკური მრჩეველი
ტექნიკური ექსპერტიზის მიწოდება აღმოსავლეთ ევროპის, შუა აღმოსავლეთის,
ცენტრალური
და
სამხრეთ
აზიის
რეგიონის
ქვეყნებისათვის
შემდეგი
მიმართულებებით:
 ჯანდაცვის სისტემების კვლევა და გაუმჯობესების მექანიზმების შემუშავება;
 სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ინოვაციური მოდელებისა
და სტრატეგიის შემუშავება; ხარისხის კონტროლის, რეგულირების
ინსტრუმენტებისა და ინსტიტუციონალური მექანიზმების (ლიცენზირება,
სერტიფიცირება, აკრედიტაცია) შემუშავება;
 ჯანდაცვის საკადრო რესურსების კვალიფიკაციის გაუმჯობესების მექანიზმების
შემუშავება;
 ჯანდაცვის პროგრამების შემუშავება, მართვა და შეფასება;
 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და მოვლის გაუმჯობესების
სტრატეგიების განსაზღვრა, დანერგვა და შეფასება;
 2010-2012 წწ. უკრაინის საპრეზიდენტო ინიციატივის „ახალი სიცოცხლე“
ექსპერტი პერინატალური სისტემის ორგანიზების სტრატეგიის შემუშავებისა და
განხორციელების პროცესში; 2012-2013 წწ. იორდანიის ჯანდაცვის სამინისტროს
ექსპერტი პერინატალურ-ნეონატალური სამედიცინო მომსახურების ხარისხის
გაუმჯობესების კვლევისა და სტრატეგიის შემუშავებაში; 2013 წ. კენიაში USAID
პროგრამის ფარგლებში დედათა და ბავშვთა სამედიცინო სერვისების ხარისხის
შეფასება და გაუმჯობესების სტრატეგიების შემუშავება და დანერგვა; 2012 წ.
ბრაზილია, ბრაზილიის კიბოს ინსტიტუტისათვის და აშშ კომენის ძუძუს კიბოს
ფონდისათვის ძუძუს კიბოს სერვისების ორგანიზების შეფასება და
გაუმჯობესების მექანიზმების შემუშავება; 2012-2013 წწ. ნეპალის ჯანდაცვის
სამინისტროს მრჩეველი, USAID პროგრამით, ახალშობილთა სიკვდილობის
შემცირების საკითხებში.
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2006 -2009
დირექტორი
ვაშინგტონი, აშშ
USAID ევროპისა და ევრაზიის რეგიონალური რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
პროგრამა
 რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სტრატეგიის შემუშავება, სამედიცინო
მომსახურების ორგანიზებისა და ხარისხის გაუმჯობესების სპეციფიური
მექანიზმების შემუშავება ჯანდაცვის საზოგადოებრივ და კერძო
სექტორებში ევროპისა და ევრაზიის რეგიონის 7 ქვეყანაში ( აზერბაიჯანი,
ალბანეთი, საქართველო, რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ყირგიზეთი,
ტაჯიკეთი);
 USAID-ის მისიებისა და ადგილობრივი სახელმწიფო და არასამთავრობო
ორგანიზაციებისათვის რეკომენდაციების გაწევა რეპროდუქციულ
პოლიტიკის საკითხებში;
 პროგრამის მართვა და ბიუჯეტის კონტროლი;
2004- 2006

ჯეი-ეს-აის კვლევებისა და სწავლების ინსტიტუტი
თბილისი, საქართველო

დირექტორის მოადგილე
ქალთა ჯანმრთელობის პროგრამა
 პროგრამის სტრატეგიისა და პრიორიტეტების განსაზღვრა;
 ჯანდაცვის სისტემაში მაღალხარისხიანი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
მომსახურების მიწოდებასთან დაკაშირებული ბარიერების იდენტიფიკაცია
და არსებული ბარიერების დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება და დანერგვა;
 მტკიცებით მედიცინაზე დაყრდობით ექფეტური პერინატალური მოვლის
პროგრამის შემუშავება, დანერგვა და მონიტორინგი;
2003 -2004

ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა
და პრევენციის ცენტრი
ატლანტა, აშშ

მეცნიერ თანამშრომელი
 ნუტრიციული დეფიციტის კვლევების შემუშავება და განხორციელება ახლო
აღმოსავლეთის რეგიონში;
 ნუტრიციული დეფიციტის მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმების
შემუშავება და დანერგვა;
1997 -2002
მეან-გინეკოლოგი

სამშობიოარი სახლი #2
ქუთაისი, საქართველო
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პროფესიული განათლების კურსები
2013

ჯანდაცვის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება
ჰარვარდის საზოგადოებრივი ჯადაცვის სკოლა
ჰარვარდის უნივერსიტეტი, ბოსტონი, აშშ

2011

ჯანდაცვის სერვისებისა და სამედიცინო დაწესებულებების
აკრედიტაცია
Joint Commission International, ჩიკაგო, აშშ

2004

პერინატალური მომსახურების და რეფერალური სისტემის ორგანიზება
მეანობა-გინეკოლოგიისა და პერინატალური მედიცინის დეპარტამენტი;
ემორის უნივერსიტეტი, ატლანტა, აშშ
სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების/აივ ინფექციის კვლევის
პრინციპები
ვაშინგტონის უნივერსიტეტი, სიეტლი, აშშ
Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO), სერტიფიკატი
Public Health and Primary Health Care Management and Leadership
ლუნდის უნივერსიტეტი, შვედეთი

2003

2003
1999

ენების ცოდნა:
ინგლისური -მაღალ დონეზე
რუსული - მაღალ დონეზე
ჯილდო
ემორის უნივერსიტეტის დელტა-ომეგა ორდენის მფლობელი საუკეთესო აკადემიური
მიღწევებისათვის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრინციპეპის დანერგვაში და
მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანისათვის; ემორის უნივერსიტეტი, აშშ, 2004
სტატიები/პუბლიკაციები/კონფერენციები
გამოქვეყნებული 12 სამეცნიერო სტატია, მონოგრაფი და სხვა სამეცნიერო
პუბლიკაცია; მომხსენებელი და ექსპერტი 50-ზე მეტ საერთაშორისო
კონფერენციაზე და კონგრესზე.
ოჯახური მდგომარეობა:
მეუღლე და ერთი შვილი
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