
  570-10-17-11
მიიღეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, 

თუ როგორ ისარგებლოთ უსაფრთხო 
და ეფექტური ჯანდაცვის უფლებით

ვის შეგიძლია მიმართო, როდესაც გესაჭიროება 
ექიმ-რეპროდუქტოლოგის ანონიმური, უფასო,

 პირადი ან/და ონლაინ კონსულტაცია?

ასოციაცია  ”ჰერა XXI” გთავაზობთ  ექიმ-რეპროდუქტოლოგის  
ანონიმურ, უფასო, ონლაინ  WWW.YOUTH-COUNCELING.GE

და პირად კონსულტაციას დაგვიკავშირდით: 
ტელ: (+995 32) 214 28 53 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
ხარისხიან სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობა - ეს შენი უფლებაა!!! 



რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხარისხიან სერვისებზე 
ხელმისაწვდომობა - ეს შენი უფლებაა!!! 

P არავის აქვს უფლება გაამჟღავნოს ინფორმაცია შენი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის შესახებ, კანონით დაშვებული გამონაკლისი შემთხვევების 
გარდა!

P კონფიდენციალური  ინფორმაციის გამჟღავნება ისჯება კანონით!

P შენ გაქვს უფლება მიიღო ჯანმრთელობის მომსახურება/კონსულტირება 
სრულიად ანონიმურად და კონფიდენციალურად!

P ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები ხელმისაწვდომია ყველასთვის, კანონი 
კრძალავს ყოველგვარ დისკრიმინაციას! (დიაკრიმინაცია - უსამართლო 
ქცევა/ქმედება, შევიწროება და უფლებების დარღვევა)

P ექიმს არ აქვს უფლება უარი გითხრას სამედიცინო მომსახურების 
გაწევაზე, თუ არ არსებობს ამის რეალური საჭიროება და აღნიშნული 
სამედიცინო ქმედება არ გამოიწვევს შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გართულებას!

P შენ გაქვს ინფორმაციის მიღების უფლება!

P შენი პირადი ცხოვრება ხელშეუხებელია და შენ გიცავს კანონი!

იცოდე შენი უფლებები!
დაიცავი შენი ღირსება!

თუ თვლი, რომ დაირღვა შენი, როგორც პაციენტის უფლებები
მიმართე სამართლებრივ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს.

ორგანიზაციები, რომლებიც გაგიწევენ 
სამართლებრივ კონსულტაციას:

ასოციაცია „ჰერა-XXI“

მისამართი: თბილისი, გამსახურდიას გამზ, კვ. II, შენობა 9, ბ2
ტელ: 570-10-17-11
ტელ/ფაქსი: (+995 32) 237 92 23
ელ-ფოსტა : xxi@caucasus.net
ვებ-გვერდი: http://www.hera-youth.ge/

საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი

მისამართი: 0179 თბილისი, ნინო რამიშვილის 6
ტელ: (+995 32) 291 38 14 / 291 38 15 / 291 38 41 / 291 38 42 / 
291 38 43 / 291 38 75 / 291 38 76 / 291 38 77
ფაქსი: (+995 32) 291 38 41
ელ-ფოსტა: info@ombudsman.ge 
ვებ-გვერდი: http://www.ombudsman.ge/

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

მისამართი: 0160 თბილისი, მ. ქანთარიას ქ. 11ა, 
(ყოფილი გაგარინის 2 ჩიხი) III სართული
ტელ: (+995 32) 237 69 50, (+995 32) 245 45 33, (+995 32) 238 46 48
ფაქსი: (+995 32) 238 46 48
ელ-ფოსტა: hridc@hridc.org,  hridc@internet.ge 
ვებ-გვერდი: http://www.hridc.org/ 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია)

მისამართი: თბილისი, უზნაძის ქ. #101
ტელ: (+995 32) 299 50 76 
ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge
ვებ-გვერდი: http://www.gyla.ge/

იდენტობა

მისამართი: თბილისი, 0108, რუსთაველის 37. V სად. ბინა #1 
ტელ: (+995 32) 230 56 14
ელ-ფოსტა: info@identoba.com
ვებ-გვერდი: http://www.identoba.com/

ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი

მისამართი: თბილისი, 0108, ძმები ზუბალაშვილების ქ #52ა
ტელ: (+995 32) 247 75 28
ფაქსი: (+995 32) 293 22 15 
ელ-ფოსტა: contact@hrp.ge
ვებ-გვერდი: http://www.hrp.ge/ 

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

მისამართი: თბილისი,0160,  მ.ქანთარიას ქუჩა №11ა
ტელ: (+995 32) 299 88 56; (+995 32) 272 88 56
ელ-ფოსტა: office@article42.ge
ვებ-გვერდი: http://article42.ge w
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