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პირადი ინფორმაცია 

სახელი  ბესარიონ 

გვარი  ჩახვაძე 

დაბადების თარიღი  14.04.1962 

მოქალაქეობა  საქართველო 

მობილური ტელეფონი (+995) 557 40 04 04 

ელექტრონული ფოსტა Besarion.chakhvadze@mail.ru 

         

           სამეცნიერო ინტერესების სფერო: 

 

1 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ქირურგია 

2 ენდოკრინული ქირურგია 

3 ლაპაროსკოპიული ქირურგია 

         

       განათლება და სამეცნიერო ხარისხი (ზრდადი თანმიმდევრობით) 

 

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება კვალიფიკაცია სპეციალობა 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

ინსტიტუტი 

      ექიმი ზოგადი ქირურრგია 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

ინსტიტუტი 

მედიცინის 

დოქტორი 

ენდოკრინული 

ქირურგია/ქირურგიული 

ონკოლოგია/ლაპაროსკოპიული 

ქირურგია/ თორაკალური ქირურგია 

 

სამუშაო გამოცდილება (ბოლო 6 წელი კლებადი თანმიმდევრობით) 

 

# -დან  -მდე სამუშაო ადგილი და თანამდებობა 

1 2011- დღემდე ქ.ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ქირურგიული 

დეპარტამენტის  უფროსის მოადგილე;  ექიმი-ქირურგი 

2 2005 - 2011 ქ.ბათუმის # 1 კლინიკური საავადმყოფოს ქირურგიული განყოფილების 

ექიმი-ქირურგი 

3 2009 - დღემდე ჯანმრთელობის ცენტრი „მედინა“ ქირურგიული განყოფილების ექიმი-

ქირურგი 

4 2006 - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის 

ფაკულტეტის მოწვეული უფროსი მასწავლებელი 

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები (ბოლო 6 წლის განმავლობაში) 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება 

2014 „ლაპაროსკოპიული ქირურგია“ 

2012 „ქირურგიული ონკოლოგია“ 

2012 „თორაკალური ქირურგია 

2012 „ენდოკრინული ქირურგია 

2012 „კარლ შტორცის აპარატურის და ინსტრუმენტების მუშაობის ტექნიკის, მოპყრობის და 
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ექსპლუატაციის ზოგადი კურსი“ 

2009 ტრენინგ-კურსები: უმაღლეს სკოლაში სასწევლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდი 

      

          

 

             პუბლიკაციები (ბოლო 6 წელი) 

 

1 ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპერპლასტიური დაავადებების დიფერენციული დიაგნოსტიკა და 

ქირურგიული მკურნალობა. 2010.  მონოგრაფია; ISBN 979941-405-90-7/ 

2 Описание случаев ущемленной грыжи запирательного оверстия. Georgian Medical News # 2 (179), 

2010 

3 Грыжа запирательного отверстия. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა, თბილისი, # 3-4. 2009 

4 მუცლის დახურული ტრავმა ელენთის დაზიანებით. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა, 

თბილისი, # 1-2. 2009 

5 Лечение послеоперационных вентральных грыж с полипропиленовыми эндопротезами. Georgian 

Medical News # 6 (171), 2009 

6 პოსტოპერაციული ვენტრალური თიაქრის ქირურგიული მკურნალობა. კარდიოლოგია და 

შინაგანი მედიცინა, თბილისი, # 1-2. 2009 

7 Differential Diagnostics of Nodular Goiter. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. Vol. 3, # 1, 

2009 

 

           

              კონფერენციები (ბოლო 6 წელი, არაუმეტეს 10–ისა) 

 

 ეროვნული კონფერენცია 

1. 
მედიკოსთა XXVIII საერტაშორისო სკოლა-კონფერენცია „თანამედროვე კლინიკური და 

ექსპერიმენტალური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“. თბილისი-ჩაქვი, 2010 

2. 
მედიკოსთა XXVII საერტაშორისო სკოლა-კონფერენცია „თანამედროვე კლინიკური და 

ექსპერიმენტალური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“. თბილისი-ჩაქვი, 2009 

 საერთაშორისო კონფერენცია 

1. XIII Annual Conference of European Society, Tbilisi, Georgia, 2009 

2. International Conference & Exhibition, Batumi, Georgia, 2010 

 ინტერნეტ -კონფერენცია 

1. 
Columbia University, Department of Surgery. Completed the on-line Course Entitled. Innovation in 

Digestive Care, April 25-26, 2013 

 

             ენების ცოდნა   

 

    ენა დონე (მშობლიური, ლექსიკონის დახმარებით, კარგად, ძალიან 

კარგად) 

1 ქართული მშობლიური 

2 რუსული ძალიან კარგად 

3 ინგლისური კარგად 

 

                                                                                                                     თარიღი: 15.01.2015 

 

 

       


