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პირადი ინფორმაცია

ბორისი ჩაკვეტაძე

ბორისი ჩაკვეტაძე
ქუთაისი, გ. ჭანტურიას ქ. №7
+0431 24 70 70

+995599 40 18 48

სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 14.08.1952

განათლება

 1967-1975წ.წ. - მოსკოვის I სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო საქმის
ფაკულტეტიმ მკურნალის სპეციალობით;
 1975-1977წ.წ. - მოსკოვის I სამედიცინო ინსტიტუტი, კლინიკური
ორდინატურა,
 1993-1995წ.წ. - მოსკოვის ი.მ. სეჩენოვის სახელობის სამედიცინო აკადემია,
მედ. მეცნ. კანდიდატი, თემა „განივი კოლინჯის კიბოს გართულებული
ფორმის კლინიკა, დიაგნოსტიკა და ქირურგიული მკურნალობა“;
 2002წ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედ. მეცნ.
დოქტორი, თემა: ალიმენტურ-კონსტიტუციური სიმსუქნით ავადმყოფთა
ქირურგიული მკურნალობა.

სამუშაო გამოცდილება

 1975-1977წ.წ. კლინიკური ორდინატურა;
 1993-1995 მოსკოვის ი.მ საცენოვის სახ. I სამედიცინო ინსტიტუტი,
დოქტურატურა;
 2008 წლიდან დღემდე - ს.წმ. ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული
ცენტრის ხელმძღვანელი;
 2006 წლიდან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტის
მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი;
 1996-2008წ.წ. - 8 სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის
ქირურგიული განყოფილების გამგე;
 1990-1996წ.წ. - ავტოქარხნის საავადმყოფოს ქირურგიული განყოფილების
გამგე;
 1979-1980წ.წ. - ქუთაისის ავტოქარხნის რაიონის სამკურნალოპროფილაქტიკური სექტორის ხელმძღვანელი;
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ენობრივი
კომპეტენციები

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

სამეცნიერო
პუბლიკაციები

1. 208წ. „ღია ლაპარასკოპიული ქოლეცისტექტომია, შჱდეგები და
პერსპექტივები, საქართველოს მცირეინვაზიურ ქირურგთა
ასოციაციის I კონგრესი;
2. 2009წ. „მსხვილი ნაწლავის კიბოს გართულებული ფორმების
ქირურგიული მკურნალობის ტაქტიკა“;
3. 2009წ. “ნაღველ-კენჭოვანი დაავადებით ავადმყოფთა
მინილაპაროტომიული ქოლეცისტექტომია და პაციენტთა
რეაბილიტაცია”;
4. 2009წ. „ჭადრაკული“მინი ლაპაროსტომია ჩირქობამი
პერიტონიტის და რეტროპერიტონეალური სივრცის ჩირქოვან
ნეკროზული ცვლილებების პროგრამულ ქირურგიულ
მკურნალობაში;
5. 2009წ. რექტოსკოპიისა და კოლონოსკოპიის მნიშვნელობა
არასპეციფიური წყლულობანი კოლიტის დროს;
6. 2012წ. ფარისებრი ჯირკვლის ადენომების კლინიკის,
დიაგნოსტიკის და ქირურგიული მკურნალობის საკითხები.

სამეცნიერო
კონფერენციები

1. 2007 – “New Horizons of Scientific-Practical Relations”;
2. 2012 – Repeated Reconstructive Operations After Bariatric
Interventions;
3. 2012 – სამეცნიერო კონფერენცია - აკ. წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

ტრენინგები / სემინარები

1. „მსხვილი ნაწლავის სიმსივნის გართულებული
ფორმების ქირურგიული მკურნალობის ტაქტიკა“ ;
2. 2012 – Has attended Full HD Live Surgery Workshop of Colon
& Rectum held in Tbilisi – Batumi, Georgia;
3. 2006 წ. სახელმწიფო სერთიფიკატი „ონკოლოგია“-ში.
4. 2011 წ. სახელმწიფო სერთიფიკატი „პროქტოლოგია“-ში.
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5. სახ. სერთიფიკატი „ზოგადი ქირურგიაში“
6. სახ. სერთიფიკატი ენდოკრინოლოგიურ ქირურგიაში
7. სახ. სერთიფიკატი ლაპარასკოპიულ ქირურგიაში
8. სახ. სერთიფიკატი ონკოგინეკოლოგიაში

პროექტები / გრანტები

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

1. ჟურნალ „ ქირურგიული მაცნეს“ სარედაქციო საბჭოს
წევრი
2. გ. მუხაძის საქართველოს ქირურგიული საზოგადოების
დამფუძნებელი

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
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