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         სამეცნიერო ინტერესების სფერო: 

1 ანესთეზიოლოგია 

2 კრიტიკული მედიცინა 

3 ინტენსიური თერაპია 

         

        განათლება და სამეცნიერო ხარისხი (ზრდადი თანმიმდევრობით) 

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება კვალიფიკაცია სპეციალობა 

ვოროშილოვგრადის სახ. სამედეცინო 

ინსტიტუტი. 
(ამჟამად ლუგანსკის სახ. სამედიცინო 

უნივერსიტეტი) 

მკურნალი ექიმი მედიცინა 
ანესთეზიოლოგია 

კრიტიკული მედიცინა, 
ინტენსიური თერაპია.

ვოროშილოვგრადის სახ. სამედეცინო 

ინსტიტუტი. 
(ამჟამად ლუგანსკის სახ. სამედიცინო 

უნივერსიტეტი)თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო ინსტიტუტი 

მედიცინის მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

ანესთეზიოლოგია, 

რეანიმატოლოგია 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

ინსტიტუტი 
მედიცინის დოქტორი ანესთეზიოლოგია, 

რეანიმატოლოგია 

 

სამუშაო გამოცდილება (ბოლო 6 წელი კლებადი თანმიმდევრობით) 

# -დან  -მდე სამუშაო ადგილი და თანამდებობა 

1 2006 – დრემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ჯანდაცვის

ფაკულტეტის კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტის პროფესორი

2 2009– დრემდე ჯანმრთელობის ცენტრი “მედინა“, ანესტეზია–რეანომატოლოგიის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

    

           პუბლიკაციები (ბოლო 6 წელი) 

1 რეგიონული გაუტკივარება. ნაკაშიძე ი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1–170 გვ. ISBN 973-9941-434-07-5. 2013 წ.

2 Протокол ИВЛ у пациентов с респираторным дистресс-синдромом при тяжелом сепсисе и 
септическом шоке. Накашидзе И., Цинцадзе Н., Кобаладзе Н., Поцхишвили Ш. Аллергология 
и Иммунология. Том 13, №3. 252-254ст. ISSN 1562-3637. 2012 г 

3 Протокол ведения больных тяжелим сепсисом и септическим шоком (обзор). Накашидзе И.,
Цинцадзе Н., Поцхишвили Ш. Georgian Medical News. № 11(212), 40-45 ст. Ежемесячный 
научный журнал Тбилиси-Нью-Йорк www.geomednews.org. 2012 г.  

4 Клиническое течение и интенсивная терапия гриппа А (H1N1). Накашидзе И., Цинцадзе Н., 
Джибладзе К., Поцхишвили Ш.Georgian Medical News. № 1(202). 36-42 ст. Ежемесячный 
научный журнал Тбилиси-Нью-Йорк www.geomednews.org. 2012 г.

5 Состояние окислительно-антиокислительного баланса ткани почки и надпочечника при 
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экспериментальном травматическом шоке и эффективность влияния плаферона ЛБ. Накашидзе
И.М., Саникидзе Т.В., Чиковани Т.И., Цинцадзе Н. Georgian Medical News. № 6. стр.68-72 (171). 
www.geomednews.org. 2009 

6 Влияние атиоксидантной терапии на течение травматической болезни при политравмах. 
Накашидзе И. , Чиковани Т., Саникидзе Т. , Цинцадзе Н., Датунашвили И. Georgian Medical 
News. № 6(171). 72- 75 ст. Ежемесячный научный журнал Тбилиси-Нью-Йорк ; www.geomednews.org. 2009 

7 Изменение содержания TNF-α, оксида азота и FeS-NO в крови больных с травматическим шоком
под влиянием плаферона ЛБ. Накашидзе И.Georgian Medical News. № 6.(171) стр.76-78. 
www.geomednews.org. 2009. 

8 ALI/ARDS Острое повреждение (ОПЛ) и его крайнее проявление острый респираторный 
дистресс синдром (ОРДС). -Накашидзе И., Поцхишвили Ш. საქართველოს რესპირაციული 
ჟურნალი, გვ. 95-100, ტომი 9, #3, 2012.

9 Интенсивная терапия больных с тяжелым течениемпандемического гриппа А(H1N1). 
Накашидзе И., Цинцадзе Н., Поцхишвили Ш. საქართველოს რესპირაციული ჟურნალი, გვ. 
69–71, ტომი 6,დამატება 1, 2010წ. 

10 Рестриктивное поражение легких - Накашидзе И. საქართველოს რესპირაციული 
ჟურნალი, გვ. 51-57, ტომი 5, #2, 2009წ.

 

               კონფერენციები (ბოლო 6 წელი, არაუმეტეს 10–ისა; ელექტრონული მისამართის მითითებით) 

 ეროვნული კონფერენცია 

1 საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია. კლინიკური 
პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები. მე–2 პოლიპროფილური სამედიცინო 
კონფერენცია. 13–21 ივლისი, 2013 

2 საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონგრესი. – Интенсивная
терапия больных с тяжелым течением пандемического гриппа А (H1N1). ბათუმი, 
საქართველო. 10-12 ივნისი, 2010 წ. 

3 Georgian Association of Allergology and Clinical Immunology. VI Georgian Congress of 
Allergology and Immunology, IV international Congress ,,Health and Drugs” – Acute RDS in 
ICU. Tskhaltubo - Batumi, Georgia. 1-3 October, 2010

 საერთაშორისო კონფერენცია 

1 

34–ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია “ჩაქვი-2013“. ,,თანამედროვე კლინიკური 
მედიცინა მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები” – ,,ინტრაოპერაციული სისხლის 
დანაკარგის კორექცია სელ-სეივერის საშუალებით“. ჩაქვი, საქართველო. 21-28 ივლისი, 
2013 წელი. 

2 
IV International Congress of the Georgian Respiratory Association, Batumi, Georgia, June 19- 
21, 2014. 

3 
მე–2 საერთაშორისო კონფერენცია ,,სიმწიფიდან სიბერემდე“ – ,,ტკივილის აღქმის გენდერ

– სპეციფიკური თავისებურებანი“. ბათუმი, საქართველო. 27-29 აგვისტო, 2012 

4 Georgian Association of Allergology and Clinical Immunology. VII Georgian Congress of Allergology
and Immunology, V international Congress ,,Health and Drugs” – Acute RDS in ICU. Tskhaltubo - 
Batumi, Georgia. 5-8 October, 2012.

5 
XXXII საერთაშორისო სკოლა კონფერენცია “თანამედროვე კლინიკური მედიცინა 
მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები” – „ტემპერატურის კონტროლის მნიშვნელობა 

6 
3 rd International Congress of of the Georgian Respiratory Association, 1 st Joint Meeting of 
    the Georgian Respiratory Association and Turkish Academic Respiratory. Batumi, Georgia, 
    June 6-8, 2013.

           

         უცხო ენების ცოდნა   

    ენა დონე (მშობლიური, ლექსიკონის დახმარებით, კარგად, ძალიან 

კარგად) 

1 ქართული მშობლოური 

2 რუსული ძალიან კარგად 

3 ინგლისური კარგად 
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