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გადაუდებელი საჭიროება: მკურნალობაზე ფოკუსირება



შექმნას და მობილიზაცია გაუწიოს ჯანდაცვის
პროფესიონალებისა და ორგანიზციების

გლობალურ ქსელს, რომელიც მიმართულია
თაბაქოზე დამოკიდებულების მკურნალობის

ეფექტური მეთოდების დასანერგად და
თამბაქოს კონტროლის ეფექტური პოლიტიკის

ადვოკატირებისათვის

შევავსოთ მკურნალობაში არსებული სხვაობა

გლობალური ხიდის (Global Bridges) მისია



Global Bridges მიზნები:

ქსელის აშენება
ქსელის წევრებს შორისა და მათი რეგიონების ირგვლივ შესაძლებობების შექმნა
მკურნალობის გაზიარებისა და ადვოკატირების ექსპერტიზაში

ტრეინინგების ჩატარება
მტკიცებულებებზე დამყარებული ტრაინინგები თამბაქოზე დაოკიდებულების
მკურნალობასა და ადვოკატირებაში

მე-14 მუხლის იმპლემენტაცია
ყოველ ღონისძიებაში კონვენციის მე-14 მუხლის განხორციელების
ფასილიტაცია

მისიის მდგრადობა
ინიციატივის გრძელვადიანი მდგრადიდაფინანსების უზრუნველყოფა

მკურნალობის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა



Global Bridges მიღწევები
2010 - 2014

 ჯანმოს 4 რეგიონში შეიქმნა აქტიური რეგიონული პარტნიორობა

 შეიქმნა სასწავლო პროგრამა და დატრენინგდა 63 ქვეყნის 3500-ზე მეტი
ჯანდაცვის პროფესიონალი

 დარეგისტრირდა 1600-ზე მეტი ქსელი წევრი

• კლინიცისტები, ტრენერები, მკვლევარები, ადვოკატები

 შეიქმნა და 7 ენაზე ხელმისაწვდომი გახდა ვებ გვერდი: globalbridges.org

 შეიქმნა და ონ-ლაინ პილოტირება გაიარა არაბულდა ესპანურენოვანმა
მოდულებმა

 ცნობიერების ასამაღლებლად ითანამშლეს ჯანმოსთან, თამბაქოს
მოხმარებისა და დამოკიდებულების მკურნალობის ასოციაციასთან, 
თამბაქოსა და ნიკოტინის კვლევის საზოგადოებასთან, ექთნების
საერთაშორისო კავშირი თამბაქოს კონტროლისათვის, თამბაქოს
მოწინააღმდეგე ქალების საერშაშორისო ქსელი და სხვ. 



Global Bridges და Pfizer IGLC*
(*დამოუკიდებელი გრანტები სწავლებისა და ცვლილებებისათვის)

 ახალი სტრუქტურა: გაიხსნა წინადადებების მიღება და
შემფასებელი ექსპერტების ჯგუფი

 $2.3 მილიონის ახალი დაფინანსება დაბალი და საშუალო
შემოსავლების ქვეყნებისათვის

• ჯანდაცვის პროფესიონალების ტრეინინგ პროგრამა

• ჯანდაცვის პროფესიონალების ადვოკატირება

 აშშ-ში გაიცა 39 გრანტი, რომელიც ეფუძნებოდა IGLC-ს
წარმატებულ პროგრამასა და მოწევის შეწყვეტის ლიდერთა
ცენტრის (SCLC) გამოცდილებას

 Global Bridges ორგანიზებას უწევს ექსპერტების შეფასებას და
აწარმოებს ძირითად ტექნიკურ დახმარებას

• მრავალენოვანი ვებ გვერდი
• ქსელის ფასილიტაცია

 პროექტები დაიწყო 2014 წლის მეოთხე კავრტლიდან და
დასრულდება 2016 წლის ბოლოს
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19 პროექტი მუშაობს 23 ქვეყანაში



წინადადებების/პროექტების განაწილება



მანდატი წარმატების მდგრადობისათვის

მე-2 რაუნდის მიზნები:

 ცნობიერების გაზრდა ქსელის გაფართოებით

14,000 დატრენინგებული → 2.6 მლნ
პაციენტისათვის ხელმისაწვდომი სერვისი

 ღრმა შეფასება – Moore Level 5-6

 სწავლება: რომელი ასპექტი შესაძლებელია რომ
სტანდარტიზირებულ იქნება და რომელი
მოითხოვს მოქნილ მიდგომას

 გაზრდილი და გახანგრზლივებული
დაფინანსება



Global Bridges მკურნალობის სამმიტი
22-24 May 2016 at Mayo Clinic

 მიზანი: მკურნალობის ახალი და ეფექტური მეთოდების
გამოკვეთა, რომელიც მოიცავს:

• შესაძლებლობების განვითარებას

• სოციალური მედია/ტექსტ მესიჯები

• დისტანციური სწავლება

 აუდიტორია: თამბაქოზე დამოკიდებულების
მკურნალობით დაინტერესებული ჯანდაცვის
პროფესიონალები, მათ შორის Global Bridges და SCLC 
გრანტიორები

 ფორმატი: პლენარული და ინტერაქტიული ვორქშოპები
and interactive workshops

 23-24 მაისი, 2016 როჩესტერში, მინეპოლისი
• საერთაშორისო გრანტიორების პრე- სესია 22 მაისს
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