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1. პირადი ინფორმაცია 
 

სახელი და გვარი: მარინე გოგია 

მისამართი:  ნუცუბიძის 15, 14-ბ. თბილისი, 0171 

ტელ: 
 

(+995 322) 39 14 18 – (სახლი) 

(+995 599) 21 81 23 – (მობ) 

მეილი: 
 

m.gogia@hrn.ge 

marine_gogia@yahoo.com 
                               

დაბადების თარიღი:                               

 

23 ნოემბერი, 1978 

  
 

  

2. განათლება 
თარიღი:        2014-2015 

სასწავლო 

დაწესებულება 

ევროპის აივ/შიდსის ტრენინგ აკადემია, (1 წლიანი პროგრამა) 

EATG Training Academy, EATG STEP-UP program 

თარიღი:        2006-2009 

ხარისხი 

 

აივ/შიდსის ტრენერთა აკადემიის დიპლომი 

 საქართველოს უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სკოლა 

ხარისხი 
 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი– MPH 

თარიღი:        1996-2002 

სასწავლო 

დაწესებულება 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,  

პროფილაქტიკური მედიცინის ფაკულტეტი 

ხარისხი 
 

ექიმი პროფილაქტიკოსი (ლიცენზირებული) 

 

 

 

3. სამუშაო გამოცდილება  
 

ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 

პროექტი: ,,ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის აივ 

პრევენციული სერვისების მიწოდება“, გლობალური ფონდი  

თარიღი:   2011 იანვრიდან - დღემდე 

პოზიცია პროგრამის დირექტორი 

პასუხისმგებლობები  პროექტის საჭიროებებზე დაყდრნობით კვარტალური და 

წლიური სამოქმედო გეგმის შედგენა ადმინისტრაციისა 

და თითოეული სერვის ცენტრის დონეზე (14 სერვის 

ცენტრი) 

 პროექტული აქტივობების (აივ/შიდსი; ჰეპატიტები, 

ტუბერკულოზი, სიფილისი) დაგეგმვა და 

mailto:m.gogia@hrn.ge
mailto:marine_gogia@yahoo.com


ადმინისტრირება; 

 დაავადებებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეების 

ორგანიზება (აივ/შიდსის საერთაშორისო დღე, 

ნარკომანიის პრევენციის საერთაშორისო დღე, 

ზედოზირების საერთაშორისო დღე, ჰეპატიტების 

საერთაშორისო დღე და სხვა) 

 საპროექტო განაცხადების მომზადება  

 შესყიდვების გეგმის მომზადება 

 პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ყველა 

აქტივობის სუპერვიზია და განხორციელება 

 პროექტის სუბ-კონტრაქტორი ორგანიზაციების 

ყოველთვიური საქმიანობის კონტროლი 

 სერვის ცენტრების საქმიანობის მონიტორინგი და 

შეფასება, დასკვნების და რეკომენდაციების მომზადება 

 პროექტის ფარგლებში წარმოქმნილი პრობლემური 

საკითხების მოგვარება და ინტენსიური კომუნიკაცია 

დონორთან 

 თანასწორგანმანათლებლებისთვის ზიანის შემცირების 

საკითხებზე მიზნობრივი ტრენინგ პროგრამების 

მომზადება და ჩატარება;  

 პროექტის მონაცემთა ბაზის ფუნქციონირების 

სუპერვიზია  

 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება  

 ყოველთვიური და წლიური ანგარისების მომზადება  

 მჭიდრო თანამშრომლობა აივ/შიდსის სფეროში ჩართულ 

სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებს შორის 

 თანასწორგანმანათლებელთა პროგრამის მონაცემების 

დამუშავება და ანალიზი 
 

ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 

პროექტი: სასულიერო პირებისთვის ნარკოტიკების ინექციური 

მომხმარებლების აივ ინფექცია/შიდსზე ფსიქოსოციალური 

კონსულტირების, სტიგმის შემცირების და რეფერირების 

საკითხებზე ტრენინგების ჩატარება; ტრენინგის პროგრამის 

ინკორპორირება სასულიერო აკადემიაში სასწავლო პროგრამის 

სახით (დაფინანსებული USAID და RTI) 

თარიღი:   01.03.11 - 31.12.2011 

პოზიცია პროექტის კოორდინატორი 

პასუხისმგებლობები  ტრენინგ პროგრამის შედგენა 

 ტრენინგების ორგანიზება და ჩატარება ქვეყნის 4 რეგიონში 

 ტრენერთა ტექნიკური დახმარება ფოკუს ჯგუფების, 

ტრენინგების და ვორქშოფების ჩატარებისას  

 პროექტის მთლიანი ციკლის მონიტორინგი და შეფასება; 

 ტრენინგების ანგარიშების მომზადება 

 ჩართულობა  თბილისის სასულიერო აკადემიის 

ლექტორთათვის ტრენერთა ტრენინგის პროგრამის შექმნაში  

 

ორგანიზაცია საერთაშორისო ფონდი კურაციო   

პროექტი: გლობალური ფონდის პროექტი – აივ-შიდსის პრევენციის, 

მკურნალობის, მოვლისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების 

გაფართოვება“, ლოტი I, „აივ ინფექცია/შიდსის ეროვნული 



პროგრამების განხორციელებისათვის მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული ბაზის შექმნა ქვეყანაში აივ ინფექცია/შიდსზე 

ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაძლიერების გზით“ 

 

თარიღი:   2008–2010 

პოზიცია პროექტის კოორდინატორი 

პასუხისმგებლობები  აივ/შიდსის ეპიდზედამხედველობის სისტემის შეფასებაში 

მონაწილეობა; 

 აივ/შიდსის ეპიდზედამხედველობის ეროვნული გეგმის 

შემუშავებასა და შემდგომში მის რევიზიაში მონაწილეობა; 

 აივ/შიდსის ეპიდზედამხედველობის რუტინული და 

სენტინელური ზედამხედველობის მეთოდური 

სახელმძღვანელოს შემუშავებაში მონაწილეობა; 

 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

შიდსის ეპიდზედამხედველობის განყოფილების 

თანამშრომლებისათვის სისტემატიური ტექნიკური 

დახმარების გაწევა; 

 პროექტის კონსულტანტების და კონტრაქტირებული ნკტ 

სპეციალისტების საქმიანობის კონტროლი, მონიტორინგი და 

შეფასება; 

 აივ–შიდსის ეპიდზედამხედველობის კომპიუტარული ბაზის 

წარმოება, აივ ინფიცირებულთა შესახებ სრული ეპიდ 

ინფორმაციის შეტანა, შემდგომში ოპერატორის მიერ 

სააღრიცხვო/სარეგისტრაციოს ფორმების შეტანაზე 

კონტროლი და მონიტორინგი; ბაზის პრობლემური 

მხარეების შესახებ ტექნიკური დოკუმენტების მომზადება; 

 პროექტის ფარგლებში შექმნილი მეთოდური 

სახელმძღვანელოს დანერგვის მიზნით სამედიცინო 

პერსონალის (ლაბორანტების და ნკტ სპეციალისტების) 

ტრეინინგი ქვეყნის მასშტაბით; 

 ქვეყნის მასშტაბით დატრეინინგებულ სამედიცინო 

დაწესებულებებში მონიტორინგის განხორციელება; 

 ყოველთვიურად პროექტის კონსულტანტების მიერ 

განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების ანალიზი და 

ყოველვიური მონიტორინგის გეგმის შედგენა; 

 შესაბამისი ლიტერატურის მოძიება ინტერნეტით (CDC, 

UNAIDS, WHO) და დამუშავება;  

 კონტრაქტების მომზადება და გაფორმება სამუშაო ჯგუფის 

წევრებთან; 

 ტექნიკური დოკუმენტების (TOR, MEMO), ბრძანებების და 

შეხვედრის ოქმების მომზადება პროექტის საჭიროებებიდან 

გამომდინარე; 

 პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს ამსახველი 

ტექნიკური (თვიური, კვარტალური და წლიური) 

ანგარიშების წარმოება ქართულ და ინგლისურ ენაზე; 

 

ორგანიზაცია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო  
პროექტი: სამედიცინო–საკარანტინო ინსპექცია 

თარიღი:   2003–2006 

პოზიცია ეპიდემიოლოგი, მთავარი სპეციალისტი 



პასუხისმგებლობები  საზღვრის გამტარ პუნქტებსა და საზედამხედველო 

ობიექტებზე ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა; 

 ინტერნეტით მსოფლიოში არსებული სოციალურად საშიში 

ინფექციური დაავადებების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, 

მეთოდოლოგიური წერილების მომზადება და ტრეინინგების 

ჩატარება ინსპეციის თანამშრომლებისათვის; 

 ინფექციური დაავადებების ყოველთვიური, კვარტალური და 

წლიური მონიტორინგი და ანგარიშების მომზადება. 

 

 
სათაური თარიღი 

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა უსაფრთხო ქცევის 

შეფასება, მ.გოგია 

2015 

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ ინტერვენციაში 

მონაწილე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა  უსაფრთხო ქცევის 

შეფასება 

2013 

სასულიერო პირებისთვის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები 

საივ ინფექცია/შიდსზე ფსიქოსოციალური კონსულტირების, სტიგმის 

შემცირების და რეფერირების საკითხებზე ტრენინგების ჩატარება; 

2011 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასება 

საქართველოს კანონის ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

შესახებ“ ანალიზის გზით (სამაგისტრო დისერტაცია) 

2009 

აივ ინექცია/შიდსი - სოციალურად საშიში დაავადება და მისი მართვის 

სტრატეგიები საქართველოში (სამაგსიტრო ნაშრომი) 

2007 

 

 

დიპლომის შემდგომი განათლება 

 
 EUPATI - ევროპის აკადემია პაციენტთა ინოვაციური განათლებისთვის, 2017-2018 

 სისხლის გზით გადამდები დაავადებების ტრენინგ პროგრამა BBV training programme, 

Gilead, ნოემბერი, 2015;  

 ანტირეტროვისული მედიკამენტები, მკურნალობის ძირითადი მიმართულებები, 

რეზისტენტობა და მისი მართვა, ევროპის შიდსის მკურნალობის აკადემია (EATG Training 

Academy), 2014; 

 მონაცემთა ანალიზი  RDS (RDS-A) პროგრამით, ზაგრები, ხორვატია 17-21 მარტი, 2014 

 აივ/შიდსის პროგრამული მონიტორინგის და შეფასების საკითხები, უკრაინის აივ/შიდსის 

ალიანსი, 17-21 თებერვალი, 2014 

 ნარკოპოლიტიკა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ივლისი, 2013, ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

 მაღალი რისკ ჯგუფების მობილიზაციის თავისებურებები მათი ხელმისაწვდომობის 

გასაზრდელად სამედიცინო და სოციალურ სერვისებზე, 2013 წელი, თბილისი 

 ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენა და მართვა, USAID, URC, 2012 წელი, თბილისი 

 აივ ინფექციის ზედამხედველობა მაღალ რისკ ჯგუფებში, ნოემბერი 2012, ზაგრები, 

ხორვატია 

 ქალ ნარკომომხმარებლებზე ორიენტირებული ზიანის შემცირების სერვისების 

განვითარების თავისებურებები, ბათუმი 2012 

 ცოდნისა და გამოლდილების გაცვლა და გაზიარება ზიანის შემცირების სერვისის 

მიმწოდებლებთან. ქართულ–რუმინული არასამთავრობო ორგანიზაციების 

თანამშრომლობა. თბილისი, 2011 

 PR ტექნოლოგიების მნიშვნელობა თანამედროვე ორგანიზაციის მართვისათვის, 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, 2008;  



 ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვა, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, 

2007;  

 ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის ძირითადი პრინციპები, თბილისი, Civic Education 

Project, 2004; 
 

 

ტრენინგების ჩატარების გამოცდილება (2011-2017 წლები) 
 თანასწორთა განათლების პროგრამა (Peer Driven Intervention, PDI) ნიმ-ებში, მსმ-სა და სექს-

მუშაკებში, ბაქო, სექტემბერი, 2017 

 ეფექტური აუთრიჩ მუშაობა სხვადასხვა რისკ ჯგუფებში, ბაქო, სექტემბერი, 2017 

 ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანი და მისი შემცირება 

 ზიანის შემცირება და პროგრამები 

 თანასწორგანმანათლებელთა პროგრამა ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში 

აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით  

 ზედოზირების პრევენცია და მართვა  

 სოციალური და აუთრიჩ მუშაობის თავისებურებები ნარკოტიკების ინექციურ 

მომხმარებლებში 

 აივ ინფექციის, ჰეპატიტების და სხვა გადამდები დაავადებების პრევენცია  

 უსაფრთხო ინექცია 

 უსაფრთხო სქესობრივი პრაქტიკა 

 

საერთაშორისო კონფერენციებში სპიკერად მონაწილეობა 
 IAS International HIV/AIDs Conference; პარიზი, საფრანგეთი, ივლისი, 2017; 

 Harm Reduction International Conference; მონრეალი, კანადა, მაისი, 2017;  

 Harm Reduction Conference at EECA countries;  ვილნიური, ლიტვა, აპრილიl, 2017; 

 Drug Therapy, გლაზგო, დიდი ბრიტანეთი, ოქტომბერი, 2016, (ფასილიტატორი); 

 The International Naloxone Conference - ThINC ბერგენი, ნორვეგია, აგვისტო, 2015. 

წარდგინება გაკეთდა თემაზე:   ,,Increasing accessibility to Naloxone and medical care through 

community based interventions“; 

 1st central and eastern European meeting on viral hepatitis and co-infection with HIV, ვარშავა, 
პოლონეთი, ივნისი, 2015; წარდგინება გაკეთდა თემაზე: ,,Solutions to realise the potential of 
DAA therapy: A case study for Georgia“;   

 

საერთაშორისო კონფერენციებში  მონაწილეობა 
 Эффективные подходы в работе с подростками, которые имеют опыт употребления 

психоактивных веществ», Киев, Украина, ноябрь 2015; 

 15th European AIDS conference, Barcelona, Spain, October, 2015 

 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Seattle, USA, February, 2015 

 HIV Drug Therapy, Glasgow, UK, November, 2014 

 Increasing capacities, Achieving Novelty (iCAN): Pan-European Conference on Community 

Empowerment and Sustainable Response to HIV/AIDS. Warsaw, Poland, October, 2014 

 20th International AIDS conference, Melbourne, Australia, July, 2014 

 International Harm Reduction Conference, Vilnius, Lithuania, June, 2013 

 19th International AIDS conference, Washington, USA, July, 2012 

 6th IAS conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, Roma, Italy, 2011 

 
ენები  
ინგლისური  

რუსული 

 

კომპიუტერული პროგრამები 
 



MS Office, Power Point, Project Management, Outlook, Vision, Epi-info, SPSS, RDSAT 

 

 


