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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.

დედათადაბავშვისჯანმრთელობა

რეპროდუქციულიჯანმრთელობისეროვნულისაბჭო

2006 წელს ქალ ბა ტონ მა სანდრა ელისაბედ რუ ლოვ სმა შექ მნა ეროვ ნუ ლი რეპ რო

დუქ ციუ ლი ჯან მრთე ლო ბის საბ ჭო (მსგავ სად ქვეყ ნის სა კოორ დი ნა ციო საბ ჭო სი ინ

ფექ ციუ რი დაა ვა დე ბე ბის დარ გში). წლე ბის მან ძილზე საბ ჭოს მხარს უჭერ დნენ გაე

როს მო სახ ლეო ბის ფონ დი და ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის საერ თა შო რი სო 

გან ვი თა რე ბის საა გენ ტოს ჯან მრთე ლო ბის პროგ რა მა. პირ ველ მა ლე დიმ 2006 წელს 

გაე როს მო სახ ლეო ბის ექ სპერ ტებ თან ერ თად მოია რა სა ქარ თვე ლო, სა დაც საინ

ფორ მა ციო სე მი ნა რებ ზე 800 ქალ ზე მეტს გაე საუბ რა, თუ რა სა ხის დახ მა რე ბა ესა ჭი

როე ბო დათ მათ რეპ რო დუქ ციული ჯან მრთე ლო ბის დარ გში.

ჯან მრთე ლო ბის სა მი ნის ტრო ში არ სე ბუ ლი საბ ჭო რო მელ საც ხელ მძღვა ნე ლობ და 
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ქალ ბა ტო ნი რუ ლოვ სი აერ თია ნებ და 20მდე წევრს მათ შო რის იყ ვნენ სა ხელ მწი

ფოებ რი ვი სტრუქ ტუ რე ბი, დო ნო რი ორ გა ნი ზა ციე ბი, არა სამ თავ რო ბო და რე ლი გიუ

რი ორ გა ნი ზა ციე ბი, პრო ფე სიო ნა ლი ექ სპერ ტე ბი.

პრიო რი ტე ტუ ლი სფე რო: დე და თა და ბავ შვთა სიკ ვდი ლიანო ბის შემ ცი რე ბა, დე და

თა სიკ ვდი ლის რე გის ტრა ციის გაუმ ჯო ბე სე ბა, უსაფ რთხო აბორ ტი, გაუმ ჯო ბე სე ბუ ლი 

რე ფე რა ლის სის ტე მა პა თო ლო გიუ რი ორ სუ ლო ბე ბის თვის, რეპ რო დუქ ციუ ლი ჯან

მრთე ლო ბის სფე როში ეროვ ნუ ლი გაიდ ლაი ნე ბის და პრო ტო კო ლე ბის შე მუ შა ვე ბა, 

კოორ დი ნი რე ბა.

სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი ლე დი, თა ვი სი მუ შაო ბის პე რიოდ ში ასე ვე შეუერ თდა გაე

როს მო სახ ლეო ბის ფონდს, რა თა ახალ გაზ რდებ ში აე მაღ ლე ბი ნა ცნო ბიე რე ბა მა თი 

რეპ რო დუქ ციუ ლი ჯან მრთე ლო ბი სა და უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. 

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.

ძუძუსდასაშვილოსნოსყელის

კიბო:საქართველო

2008 წლი დან, ქალ ბა ტო ნი სან დრა რუ ლოვ სის 

ინი ცია ტი ვის და ხელ მძღვა ნე ლო ბის წყა ლო

ბით, სა ქარ თვე ლომ წა მოიწ ყო რეპ რო დუქ ციუ ლი 

ტრაქ ტის ავ თვი სე ბია ნი სიმ სივ ნეე ბის ად რეუ ლი 

გა მოვ ლე ნის სკრი ნინგ პროგ რა მა, 2570 წლის 

ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის ქალ ბა ტო ნე ბი სათ ვის. ეს იდეა 

დაი ბა და საფ რან გე თის პირ ველი ლედის, ქალ ბა

ტონ სე სი ლია სარ კო ზის თან საუბ რის დროს. დე

და ქა ლაქ ში წა მოწ ყე ბუ ლი ინი ცია ტი ვის თა ნა და
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ფი ნან სე ბა მოხ და გაე როს მო სახ ლეო ბის ფონ დი სა და თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 

მიერ. მან „სიბ რძნის მარ გა ლი ტის“ ჯილ დო მიი ღო საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბოს ევ

რო პის ასო ცია ციი სა გან ქ. ბრიუ სელ ში. შემ დგომ ში ის გა ფარ თოვ და რო გორც სკრი

ნინგ პროგ რა მა მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით.

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

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)

პირ ვე ლი ლე დის დღის წეს რიგ ში 2005 წლი დან იყო კიბოს პრე ვენ ციი სა და ად რეუ

ლი გა მოვ ლე ნის პო პუ ლა რი ზა ცია, რა საც ის ახორ ციე ლებ და „საქართველოს მა რა

თო ნი სი ცოც ხლის გა და სარ ჩე ნად“ (სუ ზან ჯეი კო მე ნის ფონ დი, ამე რი კის შეერ თე

ბუ ლი შტა ტე ბის საერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის საა გენ ტო და არა სამ თავ რო ბო ორ

გა ნი ზა ცია „ჰე რა“) და ასე ვე „საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბოს ევ რო პუ ლი კვი რეუ ლი“ს 

მხარ და ჭე რით.
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2010 წელს, ერ თერ თი სკრი ნინგ ცენ ტრი თბი ლის ში, გახ და ტრაგიკულად და ღუ პუ

ლი პო ლო ნე თის პირ ვე ლი ლე დის ქალ ბა ტო ნი მა რია კა ჩინ სკას სა ხე ლო ბის. 

ქალ ბა ტონ მა რუ ლოვ სმა ხე ლი შეუწ ყო მრა ვალ საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციას თან 

და სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბას:

·	 საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბოს ევ რო პის ასო ცია ცია (ECCA)
·	 კი ბოს კონ ტრო ლის საერ თა შო რი სო კავ ში რი (UICC)
·	 ევ რო პის ონ კო ლო გიის სკო ლა (ESO) 
·	 ჰო ლან დიე ლი ექ სპერ ტე ბის და ძუ ძუს კი ბოს სკრი ნინ გის ეროვ ნუ ლი ტრე

ნინგ ცენ ტრი (LRCB)
·	 კოლ პოს კო პიის და საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბოს პა თო ლო გიის ევ რო პის 

ფე დე რა ცია

·	 კი ბოს წი ნააღ მდეგ მოქ მე დე ბის ევ რო პუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბა (EPAAC),
·	 ქალ თა გაძ ლიე რე ბისა და კი ბოს ად ვო კა ტი რე ბის კავ ში რი (WE CAN)
·	 ვა შინ გტო ნის უნი ვერ სი ტე ტის სა მე დი ცი ნო ცენ ტრი/ ფრედ ჰა ჩინ სო ნის კი

ბოს კვლე ვითი ცენ ტრი

·	 კი ბოს კვლე ვითი საერ თა შო რი სო საა გენ ტო (IARC)
·	 კი ბოს ეროვ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტი
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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.

საქველმოქმედოღონისძიებები

ონკოლოგიურიპაციენტებისსასარგებლოდ

უფა სო სა დიაგ ნოს ტი კო სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა პირ ვე ლი ნა ბი ჯი იყო, მაგ რამ შემ

დგო მი მკურ ნა ლო ბა ასე ვე ხელ მი საწ ვდო მი უნ და იყოს. რა დგან სა ქარ თვე ლო ში 

ხში რად დაზ ღვე ვა არ არ სე ბობ და ან არა საკ მა რი სი იყო, ქველ მოქ მე დე ბა ნა წი

ლობ რივ დაეხ მა რე ბო და ამ დე ფი ცი ტის შევ სე ბა ში. სა მი წლის გან მავ ლო ბაში ქალ

ბა ტონ მა სან დრამ შეძ ლო 417 000 ლა რის მო პო ვე ბა საქ ველ მოქ მე დო კონ ცერ ტე

ბის, სა დი ლე ბის, აუქ ციო ნე ბის და სპორ ტუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის მეშ ვეო ბით . შე მო სუ

ლი თან ხე ბის სა შუა ლე ბით 200 ზე მე ტი ქა ლი და ფი ნან სდა სხვა დას ხვა სა ხის კი ბოს 

მკურ ნა ლო ბა ზე.
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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.

ქალ ბა ტო ნი სან დრა თა ვა დაც სარ გებ ლობ და ძუ ძუს კი ბოს ად რეუ ლი დიაგ ნოს ტი

რე ბის პროგ რა მით სა ქარ თვე ლო ში და ამ გვა რად დროუ ლად შეეძ ლო თა ვი სი ჯან

მრთე ლო ბის მი ხედ ვა. ამით პირ ვე ლი ქალ ბა ტო ნი კი დევ ერ თხელ დარ წმუნ და თუ 

რამ დე ნად რთუ ლი გზის გავ ლა უწევთ ამ დიაგ ნო ზის მქო ნე ქა ლებს და დღემ დე 

დგას გა მარ ჯვე ბუ ლი ქალ თა კლუ ბე ბის წევ რე ბის გვერ ით.

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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ძუძუსადასაშვილოსნოსყელისკიბოსპრევენცია:

რეგიონალურითანამშრომლობა

2009 წლიდან ქალ ბა ტონ ი რუ ლოვ სის ინიციატივით წა მოიწ ყო თა ნამ შრომ ლო ბა 

შა ვი ზღვის და კავ კა სიის ქვეყ ნე ბში ძუ ძუ სა და საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბოს პრე

ვენ ციის დარ გში. ის აგ რძე ლებს ამ კოა ლი ციის საორ გა ნი ზა ციო საბ ჭოს თავ მჯდო

მა რეობას. კოა ლი ცია მოი ცავს მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლებს და წამ ყვან ექ სპერ

ტებს შემდეგი ქვეყნებიდან: აზერ ბაი ჯა ნი, ბულ გა რე თი, თურ ქე თი , მოლ და ვე თი , რუ

მი ნე თი , სა ქარ თვე ლო, სომ ხე თი  და უკ რაი ნა. 

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.

პრენატალურისკრინინგისპროგრამა:

ამნიოსინთეზი

ქალ ბა ტო ნი სან დრას ხელ მძღვა ნე ლო ბით კონ ტაქ ტი დამ ყარ და რო ტერ დამ ში მდე

ბა რე ერას მუ სის სა მე დი ცი ნო ცენ ტრთან, სა დაც ქარ თვე ლმა გე ნე ტი კო სე ბმა წარ მა

ტე ბუ ლად გაია რეს სტა ჟი რე ბა ნი დერ ლან დებ ში. შემ დგომ მათ შეძ ლეს აეწ ყოთ პრე

ნა ტა ლუ რი სკრი ნინ გის პროგ რა მა რისკ ჯგუ ფის ორ სუ ლი ქა ლბატონებისათვის სა

ქარ თვე ლო ში. 2007 წელს სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ფარგლებში თბი ლი სის ქალ თა 

სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრებ ის უმეტესობამ დაიწ ყო  სის ხლის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე 

ორ სუ ლი ქა ლე ბის რე ფე რი რე ბა პრე ნა ტა ლურ სა დიაგ ნოს ტი კო ლა ბო რა ტო რია ში.  

თავ და პირ ვე ლად თუ 50 რე ფე რა ლი იყო წე ლი წად ში, ამ ჟა მად უკვე 200ზე მეტი | 
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ქა ლბატონი მი მარ თავს ლა ბო რა ტო რიას ამ ნიო სინ თე ზის თვის. პოს ტნა ტა ლუ რი გე

ნე ტი კუ რი გა მოკ ვლე ვაც უფ რო და უფ რო ხში რად ხდე ბა მშობ ლე ბის გე ნე ტი კუ რი 

მა სა ლის სა ფუძ ველ ზე. 

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, Samtskhe-
Javakheti, South-Ossetia, Ajara, Guria, Samegrelo) 
offering free diagnostics, consultations and medicines 
to local populations. The team consisted of well-
equipped 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.

·  ქალ ბა ტო ნი სან დრა ელი სა ბედ რუ ლოვ სის მიერ დაარ სე ბუ ლი საქველმოქმე

დოჰუ მა ნი ტა რული ფონდი „SOCO”ს (www.soco.ge) საქ მია ნო ბა, დაწყებული 

1998 წლიდან, მი სი მეუღ ლის პრე ზი დენ ტო ბის პე რიოდ ში და დღესაც ფო კუ სი

რე ბუ ლია ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის პროექ ტებ ზე. 

20042013 წლებ ში SOCOს ფონ დის ძი რი თა დი სა მე დი ცი ნო პროექ ტე ბია:

·	 მო ბი ლუ რი სა მე დი ცი ნო ჯგუ ფე ბის მიერ შა ბათ კვი რას გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ვი ზი

ტე ბი სა ქარ თვე ლოს თით ქმის ყვე ლა რე გიონ ში (ქვე მო ქარ თლი, ში და ქარ თლი,  
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მცხე თა თია ნე თი, იმე რე თი, კა ხე თი, სამ ცხე ჯა ვა ხე თი, სა მა ჩაბ ლო, აჭა რა, გუ

რია, სა მეგ რე ლო) ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის უფა სო დიაგ ნოს ტი კის, კონ

სულ ტი რე ბის და მე დი კა მენ ტე ბის გა ცე მის მიზ ნით. ჯგუ ფის შე მად გენ ლო ბა ში 

შე დიოდ ნენ სა თა ნა დოდ აღ ჭურ ვი ლი შემ დე გი სპე ცია ლი ზა ციის პრო ფე სიო

ნა ლე ბი: მეა ნგი ნე კო ლო გია, კოლ პოს კო პია, ულ ტრაბ გე რი თი დიაგ ნოს ტი

კა, პე დიატ რია, ენ დოკ რი ნო ლო გია, თე რა პია, კარ დიო ლო გია, ნევ რო ლო გია, 

რევ მა ტო ლო გია და ოფ ტალ მო ლო გია. UNFPAს დახ მა რე ბით მზადდებოდა 

საინ ფორ მა ციო მა სა ლა რეპ რო დუქ ტიუ ლი ჯან მრთე ლო ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც 

ყოველთვის მიე წო დე ბო და და მიეწოდება რე გიო ნე ბის მო სახ ლეო ბას, მზად დე

ბო და გაე როს მო სახ ლეო ბის ფონ დის. მო ბი ლუ რი სა მე დი ცი ნო ჯგუ ფის პროექ

ტის სპონ სო რე ბი არიან გერ მა ნიის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია Johanniter 

Unfallhilfe, გაე როს მო სახ ლეო ბის ფონ დი და ქალ თა საერ თა შო რი სო ასო ცია

ცია (IWA). 

 

·	 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 
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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

·	 უფა სო სა მე დი ცი ნო კონ სულ ტა ცია და ანა ლი ზი, მე დი კა მენ ტე ბი, ვი ტა მი ნე ბი, ეტ

ლე ბი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი სათ ვის

·	 2010 წელს ფონდ SOCOს აქ ტი ვო ბე ბის სპექტრს დაე მა ტა საქ მია ნო ბა იშ ვია თი 

დაა ვა დე ბე ბის კუთ ხით. აღ ნიშ ნუ ლი ინი ცია ტი ვის შთა გო ნე ბის წყა რო გერ მა ნიის 

პირ ვე ლი ლე დი ქნი ევა ლუი ზა კეუ ლე რია. ალიან სმა იშ ვია თი დაა ვა დე ბე ბი სათ

ვის დახ მა რე ბა აღ მოუ ჩი ნა მრა ვალ ოჯახს და თვით დახ მა რე ბის ჯგუ ფებს წამ

ლე ბით, საინ ფო რამ ციო სე მი ნა რე ბით, სპე ცი ფიუ რი საკ ვე ბი და ნა მა ტე ბით, ეტ ლე

ბით და სხვა მოწ ყო ბი ლო ბით შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი სათ

ვის, რეა ბი ლი ტა ციის კურ სე ბით და საზ ღვარ გა რეთ ჩა ტა რე ბუ ლი დიაგ ნოს ტი კით. 

SOCOს აქ ტიუ რი ჩარ თუ ლო ბის შე დე გად ბრუ ტო ნის დაა ვა დე ბის სტა ციო ნა რუ ლი 

მომ სა ხუ რე ბა შე ტა ნილ იქ ნა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა ში, ასე ვე 950 000 ლა რამ დე 

გაი ზარ და იშ ვია თი დაა ვა დე ბე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის წლიუ რი ბიუ ჯე ტი.

·	 20072008 წლე ბში. თან და ყო ლი ლი ანო მა ლიე ბის გა მოვ ლე ნის ტრეი ნინ გი 

ექოს კო პის ტე ბი სათ ვის სა მეგ რე ლო ში და ქვე მო ქარ თლში.

·	 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
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·	 SOCOს ძა ლის ხმე ვის შე დე გად, 2012 წელს ქი

რურ გთა ჯგუ ფი ამე რი კის შეერ თე ბულ შტა ტებ ში 

და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ციი დან „Healing the 

Children” ეწ ვია ბა თუმს, სა დაც 40 ბავ შვზე მეტს 

ჩაუ ტარ და ქი რურ გიუ ლი ოპე რა ციე ბი ურო ლო

გიურ, ოტო ლა რინ გო ლო გიურ, სა ხი სა და კის

რის მი და მოს პა თო ლო გიებ ზე.

·	 20072012 წლე ბი. უშ ვი ლო ბის მკურ

ნა ლო ბა ეკო ნო მიუ რად გა ჭირ ვე ბუ

ლი წყვი ლე ბი სათ ვის

 ·	 სა მე დი ცი ნო და ლა ბო რა ტო რიუ ლი 

აღ ჭურ ვი ლო ბა ტუ ბერ კუ ლო ზი სა 

და ფილ ტვის დაა ვა დე ბე ბის ცენ

ტრი სათ ვის, სკრი ნინ გის ეროვ ნუ ლი 

ცენ ტრი სათ ვის, იაშ ვი ლის, ღუ დუ

შაუ რის, რეს პუბ ლი კუ რ საა ვად მყო

ფო ებისთვის და სამ შო ბია რო სახ

ლე ბი სათ ვის და სტო მა ტო ლო გიუ რი 

კლი ნი კე ბის თვის ბა კუ რიან ში, ჭია

თუ რა ში და ბორ ჯომ ში.

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 
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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.

ინფექციურიდაავადებები:გლობალურიფონდი

2002 წე ლი ნი შან დობ ლი ვია, მსოფ ლიო მას შტა ბით შიდ სთან, ტუ ბერ კუ ლოზ სა 

და მა ლა რიას თან ბრძო ლის მიზ ნით, გლო ბა ლუ რი ფონ დის დაარ სე ბით. ამა ვე 

წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი ფონ დი დახ მა რე ბას უწევს სა ქარ თვე ლოს, 

ქვე ყა ნას რო მელ შიც ხორ ციელ დე ბა ჯან დაც ვის რე ფორ მე ბი, ქვე ყა ნას რო მელ

მაც გაია რა ტრან სფორ მა ცია და ბა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნი დან და ბალ სა

შუა ლო შე მო სავ ლის კა ტე გო რიის ქვე ყა ნამ დე. 

ქალ ბა ტო ნი სან დრა ელი სა ბედ რუ ლოვ სის ქვეყ ნის სა კოორ დი ნა ციო საბ ჭოს 

ათ წლია ნი ხელ მძღვა ნე ლო ბის პე რიოდ ში (20042014) სა ქარ თვე ლომ გლო ბა

ლურ ფონ დში წარ მა ტე ბით წა რად გი ნა 5 გა ნაც ხა დი. გლო ბა ლუ რი ფონ დის მიერ 

მი ღე ბუ ლი გრან ტე ბი მი მარ თუ ლია ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა მი დაა ვა დე ბის პრე

ვენ ციის, დაა ვა დე ბუ ლი პა ციენ ტე ბის მკურ ნა ლო ბის და მოვ ლის კენ. გრან ტე ბის 

ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბა წარ მოად გენს 101 მი ლიონ ამე რი კულ დო ლარს. ბო ლო 10 

წლის გან მავ ლო ბა ში ფიქ სირ დე ბა ინ ფექ ციუ რი დაა ვა დე ბე ბის პროგ რა მე ბის სა

ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მიერ ფი ნა ნა სუ რი მხარ და ჭე რის და ფლო ბის გა ნუხ რე

ლი ზრდა. 

HIV/AIDS

From the end of the nineties, Ms. Sandra E. Roelofs got involved in anti-
stigma 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-risk-
populations (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.

აივ-ინფექცია/შიდსი

ოთ ხმოც დაა თია ნი წლე ბის ბო ლო დან ქნი სან დრა 

ე. რუ ლოვ სი, მი სი ვე და ფუძ ნე ბუ ლი საქ ველ მოქ მე დო 

ფონდ SOCOს მეშ ვეო ბით, ჩაერ თო აივ ინ ფექ ცია/ 

შიდ სის დარ გში სტიგ მის აღ მოფ ხვრის ინი ცია ტი ვებ

ში და ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის პროგ რა მებ ში. 

ქვეყ ნის სა კოორ დი ნა ციო საბ ჭოს თავ მჯდო მა რეო

ბის პე რიოდ ში ქალ ბა ტო ნი სან დრა კოორ დი ნა ციას 

და ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწევ და დარ გში მო მუ შა ვე 

ძი რი თა დი მხა რეე ბის აქ ტი ვო ბებს (ქვეყ ნის სა კოორ

დი ნა ციო საბ ჭოს ფუნ ქციაა არა მხო ლოდ გლო ბა ლუ რი ფონ დის მიერ და ფი ნან სე

ბუ ლი, არა მედ სხვა დო ნო რი ორ გა ნი ზა ციე ბის დახ მა რე ბით მიმ დი ნა რე და სა ხელ

მწი ფოს მიერ და ფი ნან სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა). ქნი სან დრა ე. 

რუ ლოვ სი ღე ბუ ლობ და მო ნა წი ლეო ბას შიდ სთან ბრძო ლის მსოფ ლიო დღი სად მი 

და შიდ სით გარ დაც ვლილ თა სხოვ ნის საერ თა შო რი სო დღი სად მი მიძ ღვნილ პრეს 

კონ ფე რენ ციებ ში. მას არაერ თგზის გაუ კე თე ბია მოხ სე ნე ბე ბი რო გორც სა ქარ თვე

ლოს ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბულ სიმ პო ზიუ მებ სა და სე მი ნა რებ ზე, ასე ვე საზ ღვარ გა

რეთ გა მარ თულ კონ ფე რენ ციებ სა და გაე როს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლეის სე სიებ ზე. 

აივ /შიდ სის დარ გში ბო ლო ათი წლის ძი რი თად მიღ წე ვე ბად შეიძ ლე ბა და სა ხელ

დეს ან ტი რეტ რო ვი რუ სულ მკურ ნა ლო ბა ზე უნი ვერ სა ლუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, დე

დი დან ბავ შვზე აივ ინ ფექ ციის გა და ცე მის პრო ფი ლაქ ტი კა, ორ სუ ლე ბის აივ ტეს ტი

რე ბა, პა ლია ტიუ რი მზრუნ ვე ლო ბა, კოინ ფი ცი რე ბუ ლი პა ციენ ტე ბის (ტუ ბერ კუ ლო ზი, 

ჰე პა ტი ტი) პრიო რი ტე ტი ზა ცია. 2008 წელს ქ. სო ხუმ ში გაიხ სნა შიდ სის სამ კურ ნა ლო 

ცენ ტრი. აივ ინ ფექ ციის დარ გში მწვა ვე გა მოწ ვე ვად რჩე ბა ქვე ყა ნა ში სა კა ნონ
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მდებ ლო თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი რთუ ლი გა რე მოს გათ ვა ლის წი ნე ბით მა ღა ლი 

რის კის ქვეშ მყო ფი ჯგუ ფე ბის მოც ვის გაუმ ჯო ბე სე ბა. ზია ნის შემ ცი რე ბის პროგ რა მა, 

რო გო რი ცაა მა გა ლი თად, ოპიოი დე ბით ჩა ნაც ვლე ბი თი თე რა პია ნარ კო ტი კის ინ

ტრა ვე ნუ ლი მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის და ნერ გილ იქ ნა სა მო ქა ლა ქო და პე ნი ტენ ციურ 

სის ტე მებ ში რო გორც გლო ბა ლუ რი ფონ დის, ასე ვე სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რით. 

სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ ში მოქ მე დებს შპრი ცე ბის გაც ვლის პროგ რა მა. ქნი სან დრა ე. 

რუ ლოვ სი სა კუ თა რი სახ სრე ბით უზ რუნ ველ ყოფ და მე თა დო ნით მხარ და ჭე რი თი ჩა

ნაც ვლე ბით პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი რამ დე ნი მე პა ციენ ტის მკურ ნა ლო ბას. 

TUBERCULOSIS

The main issues in the field of Tuberculosis in Georgia between 2004-
2013 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

20042013 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში ტუ ბერ კუ ლო ზის სფე რო ში ძი რი თად მოვ ლე ნე

ბად შეიძ ლე ბა და სა ხელ დეს შემ დე გი: მე დი კა მენ ტე ბი სად მი მულ ტი რე ზის ტენ ტო ბის 

გამოვლინება, აივ /შიდ სთან კოინ ფექ ცია, ტუ ბერ კუ ლო ზის სერ ვი სე ბის მრა ვალ 

პრო ფი ლურ პრი ვა ტი ზი რე ბულ საა ვად მყო ფოებ ში ინ ტეგ რი რე ბა და პე ნი ტენ ციურ 

სის ტე მა ში ტუ ბერ კუ ლო ზის კონ ტრო ლის და მარ თვის დო ნო რი დან (წი თე ლი ჯვრის 

საერ თა შო რი სო კო მი ტე ტი) სა ხელ მწი ფო სათ ვის გა და ცე მა.

ქალ ბა ტონ მა სან დრა ელი სა ბედ რუ ლოვ სმა აგ რეთ ვე დაარ სა პა ტიმ რო ბი სა და თა

ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის სის ტე მა ში ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის რე ფორ მის სა მეთ ვალ ყუ

რეო საბ ჭო (20112012 წ.), რომ ლის აქ ტი ვო ბე ბი მი მარ თუ ლი იყო პე ნი ტენ ციურ სის

ტე მა ში მოქ მე დი სხვა დას ხვა მხა რეებს შო რის კოორ დი ნა ციის გაუმ ჯო ბე სე ბის კენ. 

ასე ვე, 2012 წელს, მისივე ფონდი SOCO-ს მეშ ვეო ბით, ჰო ლან დიი დან საა ვად მყო ფოს  

200მდე მეორადი სპეცსა წო ლი გა დას ცა ქს ნის კო ლო ნიას.

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).

ელჩობისპერიოდი

20062009 წლე ბის პე რიოდ ში ქნი სან დრა ე. რუ ლოვ სი ბრძან დე ბო და პარ ტნიო

რო ბის „შე ვა ჩე როთ ტუ ბერ კუ ლო ზი“ კე თი ლი ნე ბის ელ ჩი. ელ ჩის სტა ტუ სით იგი 

ხში რად მოგ ზაუ რობ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა და ცენ ტრა ლუ რი აზიის რე გიო ნის 

ტუ ბერ კუ ლო ზის მა ღა ლი პრე ვა ლენ ტო ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ში. ქნი სან დრა ჯან დაც

ვის, იუს ტი ციის, ფი ნან სთა მი ნის ტრებ თან და რე გიო ნის სხვა სა ხელ მწი ფო უწ ყე ბებ

თან ლო ბი რე ბას და ად ვო კა ტი რე ბას უწევ და ტუ ბერ კუ ლო ზის პრიო რი ტი ზი რე ბას და 

მი სი კონ ტრო ლის და ფი ნან სე ბის ზრდას (ლა ბო რა ტო რიუ ლი ქსე ლის გაძ ლიე რე ბა, 

უშუა ლო მეთ ვალ ყუ რეო ბით მკურ ნა ლო ბის მოკ ლე კურ სი (DOTS), მულ ტი რე ზის
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ტენ ტუ ლი ტუ ბერ კუ ლო ზის სტრა ტე გია, კოინ ფექ ცია, პე ნი ტენ ციუ რი და სა მო ქა ლა ქო 

სექ ტო რე ბის ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის ინ ტეგ რი რე ბა, საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ ზე 

და ფუძ ნე ბუ ლი წამ ლით უზ რუნ ველ ყო ფის სტრა ტე გია)

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. 

პარ ტნიო რო ბის „შე ვარ ჩე როთ ტუ ბერ კუ ლო ზი“ ელ ჩო ბის შემ დეგ, ქალ ბა ტო ნი სან

დრა დაი ნიშ ნა ჯან მრთე ლო ბის 

დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ციის 

ევ რო პის რე გიო ნის კე თი ლი ნე ბის 

ელ ჩად ათას წლეუ ლის გან ვი თა რე

ბის მიზ ნე ბის ჯან დაც ვის სა კით ხე ბის 

დარ გში (20102014 წ.). აღ ნიშ ნულ 

პე რიოდ ში, ქნმა სან დრამ მომ ხსე

ნებ ლის სტა ტუ სით მო ნა წი ლეო ბა 

მიი ღო დე და თა და ბავ შვთა ჯან

მრთე ლო ბის, საექ თნო და ბე ბია ქა

ლის საქ მის, ინ ფექ ციუ რი დაა ვა დე

ბე ბის სა კით ხე ბი სად მი მიძ ღვნილ 

ევ რო პის მრა ვალ კონ ფე რენ ცია ში.
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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.

პალიატიურიმზრუნველობა

ქალ ბა ტო ნი სან დრა ჩარ თუ ლი იყო სა ქარ თვე ლო ში პა ლია ტიუ რი მზრუნ ვე ლო ბის 

გან ვი თა რე ბის და პო პუ ლა რი ზა ციის სა კით ხში, რო გორც ჰოს პი სის ასე ვე ბი ნა ზე 

პა ლია ტიუ რი მზრუნ ვე ლო ბის მხარ და ჭე რის კუთ ხით. მას ჩა მოჰ ყავ და და მას პინ

ძლობ და უც ხოელ ექ სპერ ტებს, ლო ბი რებ და საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციებ თან 

პროექ ტე ბის და ფი ნან სე ბა ზე; სამ თავ რო ბო, არა სამ თავ რო ბო და აკა დე მიუ რი სექ

ტო რე ბის ძა ლე ბის გაერ თია ნე ბას. ასევე უკე თე სი კოორ დი ნა ციის სტი მუ ლა ციას 

ეწეო და და მხარს უჭერ და რო გორც, ეროვ ნულ დო ნე ზე სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის 

სრულ ყო ფას პა ციენ ტთა უფ ლე ბე ბის გან სამ ტკი ცებ ლად, ასე ვე ოპიოი დურ ანალ

გე ზიურ პრე პა რა ტებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდის სა კითხს. 2005 წელს SOCOს 

ფონ დმა დაა ფი ნან სა ბი ნა ზე პა ლია ტიუ რი მზრუნ ვე ლო ბის მომ სა ხუ რეო ბის პი

ლო ტუ რი პროექ ტი, რო მე ლიც შემ დგომ ში სა ხელ მწი ფოს მიერ გა ფარ თოე ბუ ლი 
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იქ ნა ქვეყ ნის რე გიო ნებ ში. ასე ვე, ის მო ნა წი ლეობ და სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მებ ში 

და ვი დეო გზავ ნი ლებ ში, სა დაც ახ სნი ლი იყო ტერ მი ნა ლურ პა ციენ ტებ ზე პრო ფე

სიო ნა ლუ რი პა ლია ტიუ რი მზრუნ ვე ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა, ტკი ვი ლის მარ თვი სა და 

სიმ პტო მე ბის კონ ტრო ლის ჩათ ვლით. 

პირ ველ მა ლე დიმ, რო გორც გლო ბა ლუ რი ფონ დის ქვეყ ნის სა კოორ დი ნა ციო საბ

ჭოს ხელ მძღვა ნელ მა, ხე ლი შეუწ ყო შიდ სით დაა ვა დე ბულ თათ ვის პა ლია ტიუ რი 

მზრუნ ვე ლო ბის გრან ტის მო პო ვე ბას. 

2008 წელს ქალბატონმა სან დრამ, რო გორც ექ თან მა პა ლია ტიუ რი მზრუნ ვე ლო ბის 

დარ გში, გაია რა კლი ნი კუ რი პრაქ ტი კა თბი ლი სის ჰოს პის ში; ის დღესაც აგრძელებს 

ურ თიერ თო ბას ოჯა ხებ თან, რომ ლებ საც დაე ღუ პათ ახ ლობ ლე ბი, რო მელ თა მზრუნ

ვე ლო ბა შიც სან დრა თა ვი სი სტა ჟი რე ბის პე რიოდ ში იყო ჩარ თუ ლი. ასე ვე მი სი ფონ

დი SOCO-ს მეშ ვეო ბით, ჰო ლან დიი დან საა ვად მყო ფოს მეორადი სპეცსა წო ლე ბი 

გა დაე ცა ჰოს პისს.
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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 second-
hand 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 სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი ლე დის მოწ ვე ვით სა ქარ თვე ლო ში ვი ზი ტით იმ

ყო ფე ბოდ ნენ ჰო ლან დიე ლი პათ ა ნა ტო მის ტე ბი რომ ლებ მაც დახ მა რე ბა შეს თა ვა

ზეს ქარ თველ კო ლე გებს. 
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ქალ ბა ტო ნი სან დრა რუ ლოვ სის ფონ დმა SOCOმ ჰო ლან დიელ პარ ტნიო რებ თან 

ერ თად დი დი წვლი ლი შეი ტა ნა ამ დარ გში პო ზი ტიუ რი ნა ბი ჯე ბის გა და სად გმე ლად, 

რაც გა მოი ხა ტა სპე ცია ლის ტე ბის მომ ზა დე ბაში (ჰო ლან დიის სხვა დას ხვა ლა ბო რა

ტო რია ში) და აგ რეთ ვე სა ჭი რო აპა რა ტუ რით უზ რუნ ველ ყო ფაში.

სა ქარ თვე ლოს შრო მის ჯან მრთე ლო ბის და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს თან 

კონ სტრუქ ციუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის წყა ლო ბით მომ ზად და პროექ ტი რომ ლის შე

დე გად დაიწ ყო ლა ბო რა ტო რიის მშე ნებ ლო ბა. 

ჰო ლან დია ში მოღ ვა წე პათ ა ნა ტო მის ტი ალექ სი ბაი დოშ ვი ლი არის პრო ფე სიო ნა

ლი, რო მელ საც აქვს ხედ ვა თუ რო გორ უნ და მოხ დეს სა ქარ თვე ლო ში ამ დარ გის 

გან ვი თა რე ბა.
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”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 high-
ranking 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”:ქართულისამედიცინოდიასპორის

პროფესიულირეინტეგრაცია

- 2010 წელს, ქალ ბა ტო ნი სან დრა ელი სა ბედ რუ ლოვ სი გახ ლდათ ერ თი ერ თი 

ინი ცია ტო რი და ორ გა ნი ზა ტო რი ახა ლი მი მარ თუ ლე ბი სა  და სავ ლე თის ქვე ნებ

ში ჯან დაც ვის სფე რო ში მო მუ შა ვე ქარ თვე ლი პრო ფე სიო ნა ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა 

სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბის ხელ შეწ ყო ბა ში. აღ ნიშ ნულ მა ინი ცია

ტი ვამ სა ფუძ ვე ლი ჩაუ ყა რა ვა შინ გტონ ში ჩა ტა რე ბულ პირ ველ საერ თა შო რი სო 

კონ ფე რენ ციას, რო მე ლიც ქალ ბა ტონ მა სან დრამ მო ნათ ლა რო გორც „მე დეა 

2011” და რო მელ საც 150 მო ნა წი ლე ზე მე ტი დაეს წრო, კერ ძოდ კი აშშ მოღ ვა წე 

ქარ თვე ლი ექი მე ბი და სა ზო გა დოებ რი ვი ჯან დაც ვის სპე ცია ლის ტე ბი, ჯან დაც ვის 

სა მი ნის ტროს თა ნამ შრომ ლე ბი, ჯან დაც ვის სექ ტო რის კერ ძო ინ ვეს ტო რე ბი და 
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სა ქარ თვე ლოს / საერ თა შო რი სო (ა რა სამ თავ რო ბო) ორ გა ნი ზა ციე ბი. ღო ნის ძიე

ბა ში მო ნა წი ლეო ბა ასე ვე მიი ღო Health and Human Services Secretary კათ ლინ 

სე ბე ლიუს მა და სხვა მა ღა ლი რან გის ოფი ცია ლურ მა პი რებ მა.

- კონ ფე რენ ციის მთა ვა რი შე დე გი იყო ჯან დაც ვის სფე რო ში მო მუ შა ვე ქარ თვე ლი 

პრო ფე სიო ნა ლე ბის რეინ ტეგ რა ციის ინ სტი ტუ ციუ რი მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნა. 

- „მე დეა“მ ყო ველ წლიუ რი ტრა დი ცია დაიმ კვიდ რა და მომ დევ ნო კონ ფე რენ

ციე ბი ბა თუმ ში (2012 წ.) და თბი ლის ში გაი მარ თა (20132014 წ.). 

- „მე დეა“ს კონ ფე რენ ციამ დე, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი იქ ნა ქარ თულამე რი კუ ლი სა

მე დი ცი ნო და სა ზო გა დოებ რი ვი ჯან დაც ვის ასო ცია ცია (GAMPHA), ხო ლო რამ

დე ნი მე წლის შემ დეგ მას ქარ თულევ რო პუ ლი ასო ცია ცია შეუერ თდა (GIMPHA). 

ორი ვე ასო ცია ცია ძა ლის ხმე ვას არ იშუ რებს სა ქარ თვე ლო ში მო მუ შა ვე კო ლე

გე ბის თვის გა ნახ ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბის თვის სე მი ნა რე ბის, გაც

ვლითი პროგ რა მე ბის და სტა ჟი რე ბის მეშ ვეო ბით.

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 
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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.

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.

ექთნისპროფესიისპოპულარიზაცია

2005 წელს, რო დე საც თბი ლი სის ერ თერთ საა ვად მყო ფო ში, სა ქარ თვე ლოს პირ

ველ მა ლე დიმ გაა ჩი ნა მეო რე ვა ჟი, მას ექ თნის პრო ფე სია შეუყ ვარ და. საექ თნო სას

წავ ლბელ #2ში გაიარა სრული კურსი და მიიღო ექთნის დიპლომი რაც შემ დგომ ში 

დაეხ მა რა მას ჯან დაც ვის პო ლი ტი კი სა და ად ვო კა ტი რე ბის სა კით ხე ბის გაძ ლიე რე

ბა ში.  სხვა დას ხვა საა ვად მყო ფო ში დადიოდა სტა ჟი რე ბაზე ქი რურ გიის, მეა ნო ბის და 
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პა ლია ტიუ რი მზრუნ ვე ლო ბის დარ გში.  2012 წელს ქალ ბა ტონ მა სან დრამ გაია რა და

მა ტე ბი თი კვა ლი ფი კა ციის ასა მაღ ლე ბე ლი 5 კვი რია ნი კურ სი ექ თნე ბი სათ ვის არ ჩილ 

კო ბა ლა ძის სა ხე ლო ბის ცენ ტრში, რო მე ლიც ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის საერ

თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის საა გენ ტოს პროექ ტის ფარ გლებ ში იყო ორ გა ნი ზე ბუ ლი. 

ამ წლებ ში, რო დე საც ის იღებ და წე რი ლებს უმუ შე ვა რი ექ თნე ბი სა გან, ქალბატონი 

სან დრა აძ ლევ და მათ სა შუა ლე ბას რომ გაევლოთ ეს კურ სები, რო გორც თბი ლის ში 

ასე ვე რე გიო ნებ ში. 

ქალბატონი სან დრა დღესაც აგ რძე ლებს მო ხა ლი სე ექ თნად მუ შაო ბას. ის ვიწ

როდ თა ნამ შრომ ლობს სა ქარ თვე ლოს ექ თან თა ასო ცია ციას თან, თუმ ცა შრო მის, 

ჯანმრთელობისა და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს თან არ სე ბუ ლი საექ თნო 

საქ მია ნო ბის გან ვი თა რე ბის ეროვ ნულ მა საბ ჭომ, რო მელ საც ის ხელ მძღვა ნე ლობ

და, იარ სე ბა მხო ლოდ 20112013 წლებ ში. სწო რედ ამ საბ ჭო ში დაი ბა და იდეა ამ 

პრო ფე სიის პო პუ ლა რი ზა ციის კამ პა ნიისა ქვეყ ნის მას შტა ბით და ეროვ ნულ სა ტე

ლე ვი ზიო არ ხებ ზე გა დიო და სა რეკ ლა მო რგო ლე ბი. ასე ვე, დაი ბეჭ და 2013 წლის 

კა ლენ და რი სა დაც მუ შაო ბის პრო ცეს ში მყო ფი ექ თნე ბი სა და ბე ბია ქა ლე ბის 

ფოტოები იყო ასახული.

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

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

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

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

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

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

§	 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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§	 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.
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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.

პირ ვე ლი ლე დის ცხოვ რე ბის ჯან საღი წე სის ინი ცია ტი ვა სა ხელ წო დე ბით „Don’t 

Worry be healthy!“ წა მოწ ყე ბუ ლი იყო 2011 წელს.

ამ ინი ცია ტი ვის მთა ვა რი ამო ცა ნა იყო სა ზო გა

დოე ბის ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა ჯან სა ღი ცხოვ

რე ბის წე სის შე სა ხებ:

§	 ჯან სა ღი კვე ბა

§	 ჰი გიე ნა

§	 ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბა

§	 უსაფ რთხო ღვე დე ბის გა მო ყე ნე ბის პო პუ ლა

რი ზა ცია

§	 მო წე ვა და ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა პა სიუ რი 

მო წე ვის ზია ნის შე სა ხებ

§	 სა ჭეს თან ფხიზ ლად

§	 ტო ლე რან ტუ ლო ბა
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მრა ვა ვალ ფე რო ვა ნი მე დია კამ პა ნია იყო წარმოებული: სა ტე ლე ვი ზიო კლი პე ბი, 

რა დიო გზავ ნი ლე ბი, ბრო შუ რე ბი, ბა ნე რე ბი, სპორ ტუ ლსაგანმანათლებლო ღო ნის

ძიე ბე ბი სკო ლებსა და ბა ნა კებ ში.

ასევე შეიქმნა გმირები ნი კა და  ნუ ცა, რომლის თოჯინები  ცხოვ რე ბის ჯან საღ წესს 

ავ რცე ლებ დნენ მოსახლეობაში.  

ფი გუ რუ ლი სრია ლის შე ჯიბ რი გაი მარ თა შემდეგ ქალაქებში: ბა თუმ ი, ზუგ დიდ ი, ქუ

თაი სი და თბი ლის ი. ღონისძიება მიმდიინარეობდა ფ. შო პე ნის მუ სი კის თან ხლე ბით, 

პო ლო ნე თის პირ ვე ლი ლე დის ქალბატონი მა რია კა ჩინ სკას ხსოვნის პატივსაცემად.

ამ პროექტისთვის ევ რო კავ შირ მა დაა ჯილ დო ვა სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი ლე დი 

საუკეთესო კო მუ ნი კა ციის პრიზით „DEVCO 2012“. 

2012 წლის მაის ში იყო ორგანიზებული ველოტუ რი სა ხელ წო დე ბით “Tour de 

Georgie”,  რომელშიც ჩართული იყო 42 ქარ თვე ლი და უც ხოე ლი ვე ლომრ ბო ლე

ლი, რომლებმაც გაიარეს 600 კილომეტრი ერთი კვირის განმავლობაში შემდეგი 

მარშრუტით: ქუ თაი სი, ფო თი, ბა თუ მი, ხუ ლო, ახალ ცი ხე ახალ ქა ლა ქი, წალ კა და 

და სას რუ ლი თბი ლის ში. ამ ღო ნის ძიე ბის მი ზა ნი იყო ფი ზი კუ რი აქ ტო ვო ბის და ცხოვ

რე ბის ჯან სა ღი წე სის გავ რცე ლე ბა. 

2013 წელს ქალ ბა ტონ მა სან დრამ პროექტს „ა ნა ფრან კი   მა შინ და დღეს“ ჩაე ყა რა 

სა ფუძ ვე ლი. პროექტის ფარგლებში ჩამოიტანა ორი გა მო ფე ნა ჰო ლან დიი დან.  ანა 

ფრან კის დღიუ რი ნი დერ ლან დუ რი ენი დან ქარ თულ ენა ზე ითარგმნა და და რი

გდა სკო ლის მოსწავლეებსა და ახალ გაზ რდულ კლუ ბებ ში მთელი სა ქარ თვე ლოს 

მასშტაბით. მო ბი ლუ რი გა მო ფე ნის და ახალ გაზ რდთა მწე რალ თა კონ კურ სის თე მე

ბი იყო: ანა ფრან კის პი რა დი ის ტო რია, ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა და ტო

ლე რან ტუ ლო ბა. 2013 წლის ოქ ტომ ბერ ში ქალ ბა ტონ მა სან დრამ გამარჯვებულ სამ 

მოზარდს ამ სტერ დამ ში ანა ფრანკის მუზეუმში უმას პინ ძლა.

სპონ სო რე ბი და პარ ტნიო რე ბი: აშშ საელ ჩო სა ქარ თვე ლო ში, ნა ტახ ტა რი, GPI 

Holding, Toyota Caucasus LLC, “Bloomberg Philanthropy”, საერ თაშ რი სო გაერ თია

ნე ბა ტუ ბერ კუ ლიო ზის წი ნააღ მდეგ, დაა ვა დე ბა თა კონ ტრო ლის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრი, 

ანა ფრან კის ფონ დი ამ სტერ დამ ში, გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ასო ცია ცია სა ქარ თვე

ლო ში და ნი დერ ლან დე ბის სა მე ფოს საელ ჩო სა ქარ თვე ლო ში.
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LINKS to video clips

ვიდეომასალა:

Healthy Lifestyle / ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის 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 / ფხიზ ლად 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 / უსაფ რთხოე ბის 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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MARIA KACZYNSKA
მარია კაჩინსკა
1942-2010, First Lady of Poland

TENGIZ GVASALIA
თენგიზ გვასალია

1948-2012, TB Children Department 

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

IN MEMORIAM
THOSE THAT HAVE PASSED AWAY AND WHO WERE INVOLVED IN HEALTH PROJECTS OF 
THE FIRST LADY

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

JAN MAAT 
იან მაატი
1944-2013, Tour de Georgie’s participant

ZURAB DANELIA 
ზურაბ დანელია
1958-2013,  NGO Tanadgoma
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Epilogueandanewdecade

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.
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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 distance-
learning 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



38

ეპილოგიდაახალიათწლეული

20042014 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მე მხვდა წი ლად ბედ ნიე რე ბა და ამავ დროუ ლად 

გა მოწ ვე ვა ჯან დაც ვის სხვა დას ხვა მი ნის ტრთან მუ შაო ბი სა. თი თოეულ მათ განს 

ჰქონდა თავისებური მიდ გო მა და სა ხულ პროექტებში.  მო ცე მუ ლი სწო რი შე საძ ლებ

ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბის და რე ფორ მე ბის კენ სწრაფ ვის წყა ლო ბით შევ ძე ლით ჯან

დაც ვის ინ დი კა ტო რე ბის მდგრა დი გაუმ ჯო ბე სე ბა, თუმ ცა ჯან დაც ვის სფე რო ში კვლავ 

რჩე ვა არაერ თი გა მოწ ვე ვა, რო მე ლიც რეა გი რე ბას მოით ხოვს.

ჩემ თვის შემ დე გი ლო გი კუ რი ნა ბი ჯი იყო სწავ ლის გაგ რძე ლე ბა ჯან დავ ცის პო ლი ტი

კის სფე რო ში: 2012 წელს London School of Hygiene and Tropical Medicineს სა მა გის

ტრო პროგ რა მა ავირ ჩიე  გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის პო ლი ტი კა. ჩე მი დი სერ ტა ციის 

თემა იქნება გლო ბა ლუ რი ჯან დაც ვის დიპ ლო მა ტია. 

2014 წლის მაი სი დან გლო ბა ლუ რი ფონ დის გამ გეო ბა ში სრუ ლუფ ლე ბია ნი წევ რის 

სტა ტუ სით წარ მო ვად გენ  აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის და ცენ ტრა ლუ რი აზიის რე გიო ნის 

22 ქვე ყა ნას.

საქ ველ მოქ მე დო მოღ ვა წეო ბა კვლავ წარ მოად გენს პრიო რი ტეტს ფონდ SOCOს 

საქ მია ნო ბა ში. მიმ დი ნა რე წლის შე მოდ გო მა ზე და გეგ მი ლია გა დამ ზა დე ბის და და

საქ მე ბის პროგ რა მა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი სათ ვის.

დიდ ბრი ტა ნეთ ში არ სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცია „Little Wings Foundationთან თა ნამ

შრობ ლო ბის შე დე გად ჩვენ  ვუ მას პინ ძლებთ ბავ შვთა ორ თო პე დიულ პა თო ლო

გიებ ში სპე ცია ლი ზი რე ბულ ქი რურ გე ბის ჯგუფს.

სან დრა ელი სა ბედ რუ ლოვ სი

სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი ლე დი,  

2004 წლის იან ვა რი  2013 წლის ოქ ტომ ბე რი

 



For the supply of information and visual material, special thanks to:  
Maka M, Lika, Misha D, Levan J, Nino S, Tengiz, Levan S, Eka I, Eka L, Dimitri, Inga, 
Giorgi L. Nino M. and Alexi B.

თვალ სა ჩი ნო მა სა ლის და ინ ფორ მა ციის მო წო დე ბი სათ ვის მად ლო ბას ვუხ დი:

მა კას მს, მა კას დს, ლი კას, მი ხეილ დს, ლე ვან ჯს, ნი ნო სს, თენ გიზს, ლე ვან შს, 

ეკა ის, ეკა ლს., დი მიტ რის, ინ გას, გიორგი ლს, ნი ნო მს,  ალექ სის  და ნა თიას.  

Publishing of this booklet has been made possible by USAID and HERA, June 2014
ბუკლეტი გამოიცა USAID და HERAს დაფინანსებით, 2014 წელი, ივნისი
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