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სქესი დედრ . | დაბადების თარიღი 22.02.1961
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.
განათლება

სამუშაო გამოცდილება

1. 1980-1986წ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,
პედიატრიის ფაკულტეტი სპეციალობა პედიატრია, ექიმი-პედიატრი
დიპლომის ნომერი (სერიის მითითებით) HB N056863.
2. 1987წ.თბილისის ჟვანიას სახელობის ბავშვთა №2 საავადმყოფო ინტერნატურა სპეციალობა პედიატრია,ექიმი-პედიატრი დიპლომის
ნომერი (სერიის მითითებით) ინტერნატურის მოწმობა N524.
3. 1991-1993წ.საქართველოს პედიატრიის სამეცნიერო კვლევითი
ინსტიტუტი სპეციალობა კლინიკური ორდინატორი პედიატრიაში,ექიმიპედიატრი დიპლომის ნომერი (სერიის მითითებით) ორდინატურის
მოწმობა.
4. 2000-2005წ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია სპეციალობა
სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი,მეცნიერებათა კანდიდატი დიპლომის
ნომერი (სერიის მითითებით) N004850.
5. 2008წ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საოჯახო
მედიცინის კათედრა სპეციალობა ოჯახის ექიმი,ოჯახის ექიმთა და
ექთანთა წარმატებული სერთიფიცირებული მასწავლებელი (ტუტორი).
6. 2007წ.საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო სპეციალობა ოჯახის
ექიმი,სერთიფიცირებული ოჯახის ექიმი.
7. 2014წ.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტი, მედიცინის
ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი.
8. 2005წ. N004850 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი
სპეციალობა პედიატრია,პედიატრი. სადისერტაციო თემის დასახელება
„ცენტრალური ნერვული სისტემის პერინატალური ჰიპოქსიურ-იშემიური
დაზიანების როლი მოზარდთა აკადემიურ მოსწრებაზე, ქცევის
დევიაციოზზე“.

 2010 – 2013წ. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტი, მედიცინის
ფაკულტეტი ხელშეკრულებით მოწვეული ლექტორ-მასწავლებელი.
 2014 წლიდან დღემდე აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტი,
მედიცინის ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი.
 1988წ. ქ. ტყიბულის ბავშვთა საავადმყოფო - პოლიკლინიკური
გაერთიანება კარდიო რევმატოლოგი.
 1988 წლის ბოლოდან დღემდე ქ. ქუთაისის №3 ბავშვთა პოლიკლინიკა
ოჯახის ექიმი.
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A1

A2

ინგლისური

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1.

K.Ukleba, I. Pavlenishvili. Frequency of perinatal patology among
drag-abusing teenagers. “Georgian Medical News. სერია, №10 წელი
2002.

2.

ქ.უკლება, დ. ზურაბაშვილი. პერინატალური პათოლოგიის
სიხშირე „დანაშაულის სამყაროსკენ მიდრეკილ
მოზარდებში“.“ექსპერიმენტული და კლინიკური
მედიცინა”სერია №9-10 წელი 2002.

3.

ქ. უკლება; ნ. მანჯავიძე.აკადემიური მოუსრებლობის მიზეზები
პერინატალური პათოლოგიის მქონე
მოზარდებში.„საქართველოს სამედიცინო მოამბე“სერია, № 2
წელი 2002.

4.

Уклеба К., Угрехелидзе З. Чакветадзе Т.. Медицинское
наблюдение за беремениними в системе первичного
дравоохранения. “ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა”.
სერია, № 9-10 წელი 2013.

5.

Уклеба К., Павленишвили И., Зурабашвили Д. Роль
перинатального гипоксически-ищемического поражения
центральной нервной ситемы в Академической неуспеваемости
и в девятном поведении у подросков

6.

„ Georgian Mediqal News“ სერია, №5 წელი 2013.

7.

Уклеба К. Гветадзе Л., Хафава М., Меркиладзе К.
Немедикаментозное управлкные артеряльной гипертензии в
системе первичного дравоохранения. „ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა»

8.

სერია, № 5 წელი 2013.

9.

Уклеба К., Гветадзе Л, Кучава И., Демурия Л Особенности
управления бронхиальной астноы в системе первичного
здароохранения. „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა»
სერია, № 1 წელი 2015.

21.

10. Уклеба К., Павленишвили И., Зурабашвили Д. Перинатальное
гипоксически-ищемического поражение центральной нервной
ситемы и когнитическая сфера подросково. „ექსპერიმენტული
და კლინიკური მედიცინა» სერია, №4 წელი 2016.
11. K.Ukleba, I. Pavlenishvili. Frequency of perinatal patology among
drag-abusing teenagers. “Georgian Medical News სერია, № 10 წელი
2002.
12. Уклеба К., Павленишвили И., Зурабашвили Д. Роль
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перинатального гипоксически-ищемического поражения
центральной нервной ситемы в академической неуспеваемости и
в девятном поведении у подросков სერია, № 5 წელი 2013.
13. ქ.უკლება, დ. ზურაბაშვილი.პერინატალური პათოლოგიის
სიხშირე „დანაშაულის სამყაროსკენ მიდრეკილ
მოზარდებში“.“ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა”
სერია, № 9-10 წელი 2002.
14. ქ. უკლება; მ. მანჯავიძე.აკადემიური მოუსრებლობის მიზეზები
პერინატალური პათოლოგიის მქონე
მოზარდებში.„საქართველოს სამედიცინო მოამბე“სერია, №2
წელი 2002.
15. Уклеба К., Угрехелидзе З. Чакветадзе Т. Медицинское
наблюдение за беремениними в системе первичного
дравоохранения. “ექსპერიმენტული და კლინიკური
მედიცინა”.სერია, № 9 -10 წელი 2013.
16. Уклеба К. Гветадзе Л., Хафава М., Меркиладзе К.
Немедикаментозное управлкные артеряльной гипертензии в
системе первичного дравоохранения. „ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა». სერია №5 წელი 2013.
17. Уклеба К., Гветадзе Л, Кучава И., Демурия Л. Особенности
управления бронхиальной астноы в системе первичного
здароохранения. „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა»
სერია №1 წელი 2015.
18. Уклеба К., Павленишвили И., Зурабашвили Д . Перинатальное
гипоксически-ищемического поражение центральной нервной
ситемы и когнитическая сфера подросково. „ექსპერიმენტული
და კლინიკური მედიცინა» სერია №4 წელი 2016.
19. K.Ukleba., L. Gvetadze. Henoch-Schonlein Disease and modern
approach to its investigation and treatment. Final Program V European
congress on asthma and copd IX Georgian national congress on allergy
asthma and immunology.წელი 2017.
20. K.Ukleba, L. Gvetadze. Henoch-Schonlein Disease and modern
approach to its investigation and treatment. „ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა» წელი 2017.

სამეცნიერო
კონფერენციები

1.

2017წ. V European congress on asthma and copd. Henoch-Schonlein
Disease and modern approach to its investigation and treatment.
Georgia, Tbilisi.

2.

2015წ.10th GSSA International Medical Conference.ძირითად,
ქრონიკულ დაავადებათა მართვის საკითხები პირველად
ჯანდაცვაში. Kemer, Turkey.
2017წ. XIII გაერთიანებული პოლიპროფილური სამედიცინო
კონფერენცია.შონლაინ-ჰენოხის დაავადების მართვის ადა
მკურნალობის მეთოდები თანამედროვე
მედიცინაში.საქართველო, ჩაქვი.
2015წ. სტუდენტთა მე-4 რესპუბლიკური სამედიცინო
სამეცნიერო კონფერენცია.„ქრონიკული ხველა“საქართველო,
ქუთაისი.
2017წ.21-ე საუკუნის მედიცინის თანამედროვე
მიღწევები,„კაპილაროტოქსიკოზის კვლევისა და მკურნალობის

3.

4.

5.
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თანამედროვე მეთოდები“საქართველო, ქუთაისი.
ტრენინგები / სემინარები

1.

2006-2007წ.ოჯახის ექიმთა ბრიტანული პროგრამით
გადამზადების ექვსთვიანი ტრენინგი მონაწილე.

2.

2008წ.ოჯახის ექიმთა და ექთანთა მასწავლებლის (ტუტორის)
გადამზადების ათდღიანი ტრენინგი მონაწილე.

3.

2007წ.საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო ტრენინგი
„კარდიოლოგიაში“; მონაწილე.

4.

2008წ.საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო ტრენინგი
„ბავშვთა დაავადებების მართვაში“. მონაწილე.

5.

2009წ.საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო ტრენინგი
„მწვავე რესპირატიულ დაავადებათა მართვაში“;

6.

2010წ.საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო ტრენინგი
„ორსულ ქალთა მეთვალყურეობაში“; მონაწილე

7.

2015წ.კონფერენცია 10th GSSA International Medical
Conference,მონაწილე

8.

2015წ.ქალანის მეთოდის მე-8 საფეხურის შესაბამისი ენათა
ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციებით განსაზღვრული
„ბ1“ დონე მონაწილე,სერთიფიცირებული

9.

2013წ.მწვავე რესპირატორული ასოციაციის მე-3 საერთაშორისო
კონგრესი,მონაწილე

17.

10. 2014წ.საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის მე-4
ინტერნაციონალური კონგრესი,მონაწილე
11. 2016წ.საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის მე-5
საერთაშორისო კონგრესი,მონაწილე
12. 2016წ.საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის კონფერენცია
„სიცოცხლის პირველი 1000 დღე“,მონაწილე
13. 2017წ.საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის კონფერენცია
„ნეონატოლოგიისა და პედიატრიის აქტუალური საკითხები“
მონაწილე
14. 2017წ.ასთმისა და ფქოდის მე-5 ევროპული კონგრესი,მონაწილე
15. 2017წ.საქართველოს ექიმთა პოსტიპლომური ასოციაციის
კონფერენცია,მონაწილე
16. 2017წ.საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის კონფერენცია
„დღენაკლთა საერთაშორისო დღე 17 ნოემბერი“

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

ქ.უკლება. ძირითადად, გავრცელებულ ქრონიკულ დავადებათა
მართვა პირველად ჯანდაცვაში. წელი 2017.
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