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    სამეცნიერო ინტერესების სფერო: 

 

1 პედიატრია 

2 რესპირაციული მედიცინა 

3 რესპირაციული ინფექციები 

4 ასთმა და ალერგია 

          

     განათლება და სამეცნიერო ხარისხი (ზრდადი თანმიმდევრობით) 

 

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება კვალიფიკაცია სპეციალობა 
Tbilisis saxelmwifo samedicino 
universitetis bavSvTa 
sneulebaTa 
propedevtikis kaTedra, 
klinikuri 
ordinatura; 

                    ექიმი პედიატრია 

Tbilisis saxelmwifo samedicino 
universitetis bavSvTa 
sneulebaTa 
propedevtikis kaTedra, 
aspirantura 

 მედიცინის მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

პედიატრია 

kvalifikacia leningradis 
pediatriis 
institutSi; 

მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი 

პედიატრია 

 

სამუშაო გამოცდილება (ბოლო 6 წელი კლებადი თანმიმდევრობით)   

 

# -დან  -მდე სამუშაო ადგილი და თანამდებობა 

1 2012-dan 
dRemde 

m.iaSvilis sax. bavSvTa centraluri საავადმყოფოს მთავარი ექიმი 

2 2007-2012 m. iaSvilis sax. bavSvTa centraluri saavadmyofos generaluri 
direqtoris moadgile 

3 2006-2011 Tssu medicinis fakultetis xarisxisuzrunvelyofis samsaxuris 
ufrosi 

4 2002-2005 Tbilisis mix.guramiSvilis sax.pediatriuli klinikis sameTvalyureo 
sabWos Tavmjdomaris moadgile. 

5 1998-2007 Tbilisis mix.guramiSvilis sax.pediatriuli klinikis direqtoris 
moadgile samkurnalo dargSi; 
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კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები (ბოლო 6 წლის განმავლობაში) 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება 

2004–

2005 

profesor-maswavlebelTa kvalifikaciis 
amaRlebis sauniversiteto kursebi, Tssu 

2008 eqimTa msoflio asociaciis kursi Leadership 

Development Program, fonteneblo, safrangeTi 

2010 Workshop “Modern trends in Medical Education”, 
Tbilisi 

2011 Comprehensive approach for successful introduction of 
rotavirus vaccine (WHO), erevani 

2014 
New Vaccine Introduction: Experience and Issues in the European Region (WHO),  izmiri, 
Turqe samedicino ganaTlebis meTodologia, 

      

       პუბლიკაციები (ბოლო 6 წელი) 

1 Preliminary data on diagnosis of chronic respiratory diseases at primary health care level in two regions of 
Georgia 
Savi zRvis auzis qveynebis medikos studentTa da profesor-maswavlebelTa SromaTa 
krebuli, baTumi, 2009, gv. 41-47 

2 Chronic respiratory diseases at primary health care level in Georgia: the results of the pilot study 
Monaldi Archives for Chest Diseases - Pulmonary Series , 2009 - Volume 71, Issue 4, 141-146 

3 Assessment of the effectiveness and safety of the 3-day course of azithromycin in acute infection of the upper 
and lower respiratory tract   
Здравохранение – журнал Mинздрава Республики Армения, №3 (288), 2010, с. 14-18 

4 alergiuli rinitis gavrcelebis da misi simZimis Sefaseba Tbilisis mozardebSi 
Tssu samecniero SromaTa krebuli, tomi XLV, gv.129-132, 2011 weli 

5 Prevalence of COPD among smokers in patients of the primary healt care facilities in Georgia 
International Journal of Immunorahabilitation, vol.15, no.2. 2013, p.74-76 

6 Prevalence of and factors influencing smoking among medical and non-medical students in Tbilisi, Georgia 
Jornal Brasileiro de Pneumologia,2013;39 (5):579-584 

 

          კონფერენციები (ბოლო 6 წელი, არაუმეტეს 10–ისა) 

 ეროვნული კონფერენცია 

1. 

saerTaSoriso pulmonologiuri skolakonferencia, 
vilniusi, litva (sesiis 

Tavmjdomare); 2008 

 საერთაშორისო კონფერენცია 

1. 
bulgareTis respiraciuli sazogadoebis 

meore kongresi, plovdivi, bulgareTi (verbal presentation, miwveuli spikeri), 2008 

2. 

janmrTelobis msoflio organizaciis 
qronikul respiraciuli daavadebebTan 
brZolis globaluri aliansis (GARD) 

generaluri Sexvedra, romi, italia (Verbal presentation), 2008 

3. 
International Swine Flu Conference, Llondoni, 
didi britaneTi, 2010 

4. 

saqarTvelos alergologTa da klinikur 
imunologTa asociaciis me-6 saerTaSoriso 

kongresi, (Verbal presentation), 2010 

5. 
asTmisa da fqod-is IV msoflio kongresi, 
parizi, safrangeTi (diplomi saukeTeso 
posteruli moxsenebisaTvis). 

6. 
pediatrTa saerTaSoriso kongresi, madridi, 
espaneTi, 2012 

7. 
asTmisa da fqod-is V msoflio kongresi, 
mowveuli spikeri, dubai, arabeTis 
gaerTianebuli emiratebi, 2013 

8. 
pirveli evraziuli respiraciuli samiti, 
mowveuli spikeri, stambuli, TurqeTi, 2014 
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         საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა ბოლო 6 წლის განმავლობაში 
 

№ 
განხორციე-

ლების წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების № 
პროექტის დასახელება 

როლი 

პროექტში 
1 2009-2011 „საქართველოს ჯანმრთელობის 

და სოციალური დაცვის 

პროექტების 

განმახორციელებელი ცენტრი“, 
#EU/ST/31 

ევროკავშირის გრანტით 

დაფინანსებული 

„პირველადი ჯანდაცვის 

რეფორმის ხელშეწყობის 

პროექტი“ 

პროექტის 

განმახორციელე-

ბელი 

2 2010 „საქართველოს ჯანმრთელობის 

და სოციალური დაცვის 

პროექტების 

განმახორციელებელი ცენტრი“, 
#1.2/LTA/193 

მსოფლიო ბანკის მიერ 

დაფინასებული პროექტი: 
Training of FM Doctors in 
National Clinical Guidelines and 
Treatment Protocols (Guidelines) 
developed 
for Respiratory Diseases 

პროექტის 

განმახორციელე-

ბელი 

 

           უცხო ენების ცოდნა   

    ენა დონე (მშობლიური, ლექსიკონის დახმარებით, კარგად, ძალიან 

კარგად) 

1 ქართული მშობლიური 

2 რუსულო ძალიან კარგად 

3 ინგლისური კარგად 

      

 

 

       


