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სამუშაო გამოცდილება
2002-2003
ორგანიზაცია:
თანამდებობა:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო - სახელმწიფო პროგრამების მართვის დეპარტამენტი
წამყვანი სპეციალისტი

2003-2005
ორგანიზაცია:

თანამდებობა:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო - ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების
კოორდინაციის დეპარტამენტი
უფროსი სპეციალისტი

2003-2004
ორგანიზაცია:

თანამდებობა:

საერთაშორისო კვლევებისა და სტრატეგიული განვითარების ფონდი
- საერთაშორისო განათლების კანადური ბიურო
საზოგადოებრივი პოლიტიკის უნარჩვევების განვითარების პროგრამა
მკვლევარი

2005-2007
ორგანიზაცია:

თანამდებობა:

სოციალური და ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი ჯანდაცვის პოლიტიკის ერთეული (მსოფლიო ბანკი - პირველადი
ჯანდაცვის განვითარების პროექტი)
უფროსი ექსპერტი, ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების წარმოების
კოორდინატორი, უწყებათაშორისო საექსპერტო სამუშაო ჯგუფის
ხელმძღვანელი

2006 (მაისი-ივნისი)
ორგანიზაცია:

თანამდებობა:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო - მინისტრის ბრძანებით დაფინანსების პოლიტიკის
სამუშაო ჯგუფი
დაფინანსების პოლიტიკის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი
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2007 (იანვარი - დეკემბერი)
ორგანიზაცია:
თანამდებობა:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
ჯანმრთელობისა
და
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
დეპარტამენტის უფროსი

2007-2010 (აგვისტო)
ორგანიზაცია:
თანამდებობა:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი

2010 – 2012 (მაისი)
ორგანიზაცია:

შპს სადაზღვევო კომპანია “აი სი ჯგუფი”

თანამდებობა:

აღმასრულებელი დირექტორი

2012 – 2015 (აპრილი)
ორგანიზაცია:

სსიპ სამედიცინო მედიაციის სამსახური

თანამდებობა:

სამსახურის უფროსი

2015 მაისიდან დღემდე
ორგანიზაცია:

შპს “ნიუ ჰოსპიტალსი” (პსპ ჯგუფი)

თანამდებობა:

დირექტორი განვითარების მიმართულებით

2015 ივნისიდა დღემდე
ორგანიზაცია:

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტ, ბიზნესის ფაკულტეტი

თანამდებობა:

ასოცირებული პროფესორი
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განათლება
1997 -2000
თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ ტექნიკური
ფაკულტეტი - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების
სპეციალობა, ბაკალავრიატი

2000-2003
თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ ტექნიკური
ფაკულტეტი - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების
სპეციალობა, მაგისტრატურა

2003-2004
კანადის
საერთაშორისო
განათლებისა
სტრატეგიული კვლევისა და სწავლების
პოლიტიკის ცოდნის ქსელი

და
საქართველოს
ცენტრი - საჯარო

2013-2014
სირაკუზის უნივერსიტეტი (აშშ), სახელმწიფო ადმინისტრირების
მაქსველის
სკოლა
სახელმწიფო
ადმინისტრირების
აღმასრულებელი მაგისტრი
სირაკუზის უნივერსიტეტი (აშშ), სახელმწიფო ადმინისტრირების
მაქსველის სკოლა - არასამთავრობო ორგანიზაციების მართვა და
ლიდერობა (სასერტიფიკატო პროგრამა)
სირაკუზის უნივერსიტეტი (აშშ), სახელმწიფო ადმინისტრირების
მაქსველის სკოლა - ჯანდაცვის მართვა (სასერტიფიკატო პროგრამა)
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სხვა დამატებითი საკონსულტაციო საქმიანობები
2008
მასობრივი იმუნიზაციის კამპანია (UNICEF - ექსპერტ/კონსულტანტი)
2008-2009
ლექციები/პრეზენტაციები თემაზე
პოლიტიკა“ (GFSIS)

„საბიუჯეტო სისტემები და ჯანმრთელობის

2008
საკონსულტაციო მომსახურება - ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო საექსპერტო საკონსულტაციო მომსახურება - მოსახლეობისათვის აუცილებელი
ბაზისური სამედიცინო მომსახურების მიწოდების პროცესი - ჯანმრთელობის დაცვის
პოლიტიკა და ეთიკური სტანდარტები. (USAID)
2009
საკონსულტაციო მომსახურება - მტკიცებულებებზე დაფუნებული პოლიტიკის ციკლის
ინსტუციონალიზაციის პროექტი (UNDP)
2009
საკონსულტაციო მომსახურება - მტკიცებულებებზე
შემუშავება (WHO, Soros International Foundation).

დაფუნებული

2010
სალექციო კურსი ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა და სისტემები.
International Foundation)

პოლიტიკის

(GIPA- Soros

2011
საკონსულტაციო მომსახურება - ტექნიკური დოკუმენტი -ბიუჯეტირების პროცესი და
ტექნიკური რეგლამენტი (Curatio – NCDC)
2012
საკონსულტაციო მომსახურება - ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო - პალიატიური
მომსახურების განფასება

2015
საკონსულტაციო მომსახურება - საერთაშორისო ფონდი კურაციო - C ჰეპატიტის
ელიმინაციის პროგრამის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემები
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პუბლიკაციები
არაგადამდები დავადებების პრევენცია და CINDI გაწევრიანების საკითხები
(Towards prevention of non-communicable diseases in Georgia: policy requirement for
joining CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention))
საქართველოს ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები (ყოველწიური პუბლიკაციები
2001-2008 წლები)

მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის
მოხსენება (ყოველწლიური პუბლიკაციები 2007-2008)

შესახებ

ეროვნული

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემების ეფექტურობის შეფასება (მსოფლიო ბანკი,
ევრო კავშირი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინსიტროს ერთობლივი პროექტი)
ჯანმრთელობაზე
კატასტროფული
დანახარჯების
შესახებ
(საერთაშორისო ფონდი კურაციო, სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი,
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წევრობა - ასოციაციები, ორგანიზაციები, კომისიები
12.10.2007

14.11.2007
13.02.2007

16.03.2007

04.04.2007

05.04.2007

18.06.2007
10.05.2007
30.01.2009
16.02.2009
14.04.2009

19.03.2010
14.04.2010
15.03.2008
2004 - დღემდე

საქართველოს
ეროვნული
ანტოკორუფციული
სტრატეგიის
განხორციელების
საქმოქმედო გეგმის შესრულების უწყებათაშორისო
კომისია
ანტინარკოტიკული პოლიტიკის სემუშავებისა და იმპლემენტაციის
უწყებათაშორისო საბჭო
განსაკუთრებულ პირობებში ჰუმანიტარული მიზნით ან გადაუდებელი
სახელმწიფო ინტერესის არსებობის შემთხვევაში არარეგისტრირებული
სამკურნალო საშუალებების ქვეყნის ტერიტორიაზე
შემოტანის და
გამოყენების კომისია
კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციებისა (გაიდლაინები)და
დაავადებათა მართვის სახელწმიფო სტანდარტების
(პროტოკოლები)
შემუშავების, შეფასებისა და დანერგვის ეროვნული საბჭო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალრუი დაცვის სისტემის
რეგიონალური მოწყობის ოპტიმალური მოდელის განსაზღვრისა და მისი
დანერგვის ხელშემწყობი კომისია
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში გადაუდებელი
სამედიცინო დახმარების პერსონალის, მენეჯერებისა და პირველადი
ჯანდაცვის ცენტრებისათვის ოჯახის ექიმებისა და ზოგადი პრაქტიკის
ექთნებად გადამზადების კონტიგენტის შერჩევისა და მზადების კომისია
ტუბერკულოზთან ბრძოლის ეროვნული კომისიის პროგრამის შექმნის
უწყებათაშორისი კომისია
საქართველოში ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების მომზადების მიზნით
უწყებათაშორისო სამუშაო ჯგუფი
პირველადი ჯანდაცვის საკოორდინაციო საბჭო
სადაზღვევო-ტექნიკური საკითხების განმხილველი საბჭო
სოფლის
მოსახლეობისათვის
ამბულატორიული
მომსახურების
მისაწოდებლად ექიმებისა და ექთნების სიების განსაზღვრის მიზნით
შექმნილი კომისია
პროფესიული განვიტარების ეროვნული საბჭო
პროგრამული
ბიუჯეტისა
და
საშუალოვადიანი
დაბიუჯეტების
უწყებათაშორისო კომისია
ჰოსპიტალური
სექტორის
განვითარების
მაკოორდინირებელი
უწყებათაშორისო საბჭო
ჯანდაცვის ეკონომისტთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი

სოფიო ლებანიძე CV	
  

Page	
  7

	
  

სერტიფიკატები
2010
Certificate of Completion Executive Health Claim Management
USAID - Health Care system Strengthening Project
2010
Certificate of recognition, with gratitude for support and collaboration
USAID – Co -Reform Project
2010
Certificate of Attendance
European Conference of Health Economics
2009
Certificate of Attendance – Strengthening Mental Health System
World Health Organization
2009
Certificate of Successful Completed Training Course on Medical Care
Arab Republic of Egypt – Ministry of Health
2008
Certificate of Attendance
European Conference of Health Economics
2007
Certification of Participation – Health Policy, Financing and Account
Open Society Georgia Foundation
2006
Award Certificate of Having Participation – Regional Advanced Flagship Course on Efficiency,
Quality and Health System
World Bank Institute, World Bank, Health Service management Training Centre

2006
Certificate of Accomplishment - National health Accounts Development for Middle and Low
Income Countries
USAID, WB, WHO
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2005
Certificate of Accomplishment – National health Accounts Development for Middle and Low
Income Countries
USAID, PHR-Plus, SIDA, UNAIDS, Co-reform Project
2005
Certificate of Participation – Health Sector Reform and Sustainable Financing – Modules on
Health Sector Financing and Health System Performance
World Bank and World Health Organization
2004
Certificate of Participation in the Public Policy Knowledge Network Program
Canadian Bureau for International Education and Georgian Foundation for Strategic and
International Studies
2002-2004
Certificate of Successful Completion of the Health Information Systems Course
Ministry of Labor Health and Social Affairs of Georgia, Canadian International Development
Agency (CIDA) and Canadian Society for International Health (CSIH)
2003
Certificate of Attendance and Completion of Intensive Training Course on National Health
Accounts
USAID, SIDA, WB, WHO
2003
Certificate of Successfully Completed a Training Course in Macroeconomics, Public Financing
and Econometrics
European Union

2002
Certificate of Achievement - Appreciation and Recognition as a participant in the Consultancy
Skills Training for Health Professionals and Faculty
The University of Scranton, National Health Managements Centre

სოფიო ლებანიძე CV	
  

Page	
  9

