Curriculum Vitae
I.
პერსონალური მონაცემები
გვარი:
ცაგარეიშვილი
მამის სახელი:
აბესალომი
პირადი ნომერი:
60001009861
მოქალაქეობა:
საქართველო
მისამართი:
ქუთაისი 4600 დუმბაძის15
ტელეფონის ნომერი:
599107746
ელ.ფოსტა:
tsmedcentre@gmail.com

სახელი:
დაბადების თარიღი:
სქესი:

კონსტანტინე
06.08.1957წ
მამრობითი

II. განათლება
წლები

1985-1987

1981-1983
1975-1981

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

მოსკოვი. კანისა და ვენ.სნეულაბათა
ცენტრალური კვლევითი ინსტიტუტი
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
ინსტიტუტი, კანისა და ვენ. სნეულებათა
კათედრა.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
ინსტიტუტი

ასპირანტურა
კლინიკური
ორდინატურა
სამკურნალო

კვალიფიკაცია

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

დერმატოლოგი
ვენეროლოგი
დერმატოლოგი
ვენეროლოგი
სამკურნალო
საქმე

Г-1№173443

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

1988წ
МД № 031184

სასწავლებლის
დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის დასახელება

კანდიდატი, მოსკოვის
ცენტრალური კანისა
და ვენეროლოგიის
სამეცნიერო–კვლევითი
ინსტიტუტი

დერმატოლოგია,
ვენეროლოგია.

მედიცინის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

დარღვეული ლიპიდური ცვლის
ფარმაკოლოგიური კორექცია
ფსორიაზით და ეგზემით
დაავადებულებში, ალკოჰოლის
ჭარბი მოხმარებით.

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)

2014-დან დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწოფო უნივერსიტეტი მედიცინის
ფაკულტეტი, უმაღლესი სამედიცინო განათლების
ერთსაფეხურიანი პროგრამა. თერაპიის დეპარტამენტი.
(დერმატოლოგია ვენეროლოგია). ინგლისურ ენოვანი
პროგრამა „მედიცინა.“

ასოცირებული
პროფესორი.

2005 -2014წწ.

აკაკი წერეთლის სახელმწოფო უნივერსიტეტი. მიმართულება
სამკურნალო მედიცინა, ქვემიმართულება თერაპია
(დერმატოლოგია ვენეროლოგია).

ასისტენტ პროფესორი.

1999–2005წწ.

აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თერაპიის კათედრის
დოცენტი.
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1993–1999წწ.

ქუთაისის ა.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.

შტატის მასწავლებელი.

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

განყოფილება (სამსახური)

2012-დღემდე.

სს სამედიცინო კორპორაცია „ევექსი“
ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი.

ამბულატორიული
განყოფილება.

2012-დღემდე.

შპს „ცაგარეიშვილის სამედიცინო ცენტრი“

ამბულატორია

1995-2003

სამედიცინო ინსტიტუტი „ქუთაისი“

1988-2012

შპს“ ქუთაისის რეგიონალური კანისა და
ვენსნეულებათა დისპანსერი“

კანისა და
ვენსნეულებათა კათედრა
სტაციონარული
განყოფილება.

პოზიცია

ექიმი ორდინატორი,
დერმატოლოგი
ვენეროლოგი
ექიმი ორდინატორი,
დერმატოლოგი
ვენეროლოგი
კათედრის გამგე
მთავარი ექიმის
მოადგილე

V. სხვა საქმიანობა
წლები

2009-დღემდე
2009-დღემდე
2005-დღემდე

ორგანიზაცია

პოზიცია

საქართველოს ფსორიაზის ასოციაცია „ფსოჯორჯია.“
საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია,
თბილისის დერნატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია, მოწმობა
№0102

გამგეობის წევრი
გამგეობის წევრი
წევრი.

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

კითხვა

B2
C1

მოსმენა

B2
C1

მეტყველება

B2
C1

წერა

B2
C1

A1 და A2 - საწყისი საბაზისო მომხმარებელი; B1 და B2 - დამოუკიდებელი მომხმარებელი; C1 და C2 - პროფესიონალური მომხმარებელი

VII. კომპიუტერთან მუშაობის უნარი (აღნიშნეთ  სიმბოლოთი)
საწყისი დონე

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
მიუთითეთ სხვა

საშუალო

კარგი

ძალიან კარგი

√
√
√
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VIII. სამეცნიერო შრომების სია
8.1. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
8.1.1. იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში
№

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ფსორიაზით
ევროპის
დაავადებულთა
დერმატოლოგიის და
ზოგიერთი
ვენეროლოგიის
ეპიდემიოლოგიური
აკადემიის ჟურნალი
მონაცემები
საქართველოში.
აბსტრაქტი
პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

კონსტანტინე
ცაგარეიშვილი
ჩიჯავაძე ნინო
1

8.1.2.
№

ავტორი/ავტორები

კონსტანტინე
ცაგარეიშვილი
ჩიჯავაძე ნინო
2

კონსტანტინე
ცაგარეიშვილი
3

8.1.3.

ევროპული
ბორელიოზის
გამოვლინებები
დასავლეთ
საქართველოში(ქრონიკ
ული ატროფიული
დერმატიტი).
აბსტრაქტი.
ხაზოვანი
დერმატოზების
კლინიკური
დიაგნოსტიკის
კრიტერიუმები.
აბსტრაქტი.

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

წელი

2013

გვერდები

40

27

ტომი

Immunorehabilitation

Volu
me19

Allergology and
Immunology

Volu
me13

International Journal on

სერია,
№

სერია,
№

№1

№3

წელი

გვერდები

2017

59

2012

266

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

№

ავტორი/ავტორები

№

ავტორი/ავტორები

8.1.4.

სტატიის დასახელება

ტომი

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში
სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია
№

წელი

გვერდები

1
8.1.5.
№

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

1
8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

IX.

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
გვერდი 3 / 7

Curriculum Vitae
9.1. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
9.2. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

2
9.3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
9.4. შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამცნიერო ფონდშ წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

2

9.5. აწსუ-ს მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
X. სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

1

XI. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა
11.1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

2019
1
2018
2
2017
3
2017
4

კონფერენციის დასახელება

The International Summer School in
Dermatology With special focus on
psychodermatology
Vi European Congress on
asthma,copd&respiratory allergy. X
Georgian National Congress on
allergy,asthma&immunology
მე-8 ინტერნაციონალური კონგრესი
“ფსორიაზი გენიდან კლინიკამდე“
V ევროპული კონგრესი ასთმა
ფილტვის ქრონიკული
ობსტრუუქციული დაავადებების
შესახებ IX საქართველოს
ნაციონალური კონგრესი ალერგია,
ასთმა და იმუნოლოგიის შესახებ

მოხსენების სათაური

ქვეყანა,
ქალაქი

Psoriatic Erythroderma And Pustular
Psoriasis- Modern Orinciples of
Management
Pustular Psoriasis-modern therapeutic
approaches

Tbilisi, Georgia

ადგილობრივი თერაპიის
ღირებულიბა ფსორიაზით
პაციენტებისათვის საქართველოში.
ხაზოვანი დერმატოზების
კლინიკური დიაგნოსტიკის
კრიტერიუმები.

ლონდონი,
გაერთიანებული
სამეფო.
თბილისი
წყალტუბო

Tbilisi, Georgia
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2016

ფოტოდერმატოლოგიის და კანის
კიბოს მე-2 ინტერნაციონალური
ტრანსკავკასიური კონგრესი
ფსორიაზის საერთაშორისო ქსელის
მე-4 კონგრესი

5
2013
6
2012

ფსორიაზი და ფსორიაზული
ართრიტი მე-3 მსოფლიო
კონფერენცია

7

ალკოჰოლის როლი დერმატოზების
განვითარებასა და მიმდინარეობაზე.

თბილისი,
საქართველო

ფსორიაზით დაავადებულთა
ზოგიერთი ეპიდემიოლოგიური
მონაცემები საქართველოში.
ფსორიაზის სიმწვავის ინდექსის
მნიშვნელობა სამედიცინოსოციალური ექსპერტიზის დროს.

პარიზი,
საფრანგეთი
სტოკჰოლმი,
შვედეთი

11.2. ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

2012
1
2012
2
2011
3

კონფერენციის დასახელება

მეცნიერულ-პრაქტიკული კონფერენცია
„ ვისაუბროთ ფსორიაზზე“ მსოფლიო
ფსორიაზის დღე.
VII ნაციონალური კონგრესი ალერგია,
ასთმა და იმუნოლოგია
ექიმთა XXIX ინტერნეაციონალური
სკოლა -კონფერენცია, თანამედროვე
კლინიკური და ექსპერიმენტული
მედიცინის მიღწევები და ახალი
ტექნოლოგიები.

მოხსენების სათაური

ქვეყანა,
ქალაქი

ფსორიაზის კლინიკური
სიმძიმის შეფასება.

ქუთაისი,
საქართველო

ევროპული ბორელიოზის
გამოვლინებები დასავლეთ
საქართველოში
ფსორიაზით დაავადებულთა
შეზრუდული სტატუსის
დადგენის კრიტერიუმები.

ბათუმი,
საქართველო
თბილისიბაკურიანი.
საქართველო

11.3. საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და
გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

1
11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

1
11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

1
XII.
№

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
ავტორი/ავტორები

დასახელება

გამომცემლობა

წელი

1

XIII.

საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
13.1.

№

წელი

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

1
13.2.
№

წელი

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

1
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13.3.
№

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

1
13.4.
№

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

1
XIV. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დანერგვა-კომერციალიზაცია
№

წელი

პროექტის ავტორები და დასახელება

სად დაინერგა

1
XV. პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა)
№

წლები

საფეხური

პროგრამის დასახელება

1
XVI. სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა
№

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

1
XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№

წელი

1

2014

2013
2
2013
3
2013
4

ტრენინგის დასახელება

დერმატოლოგიური ქირურგიის კურსი.
ფოტოდერმატოლოგიის და კანის კიბოს I
ტრანსკავკასიური ინტერნაციონალური კონგრესი.
თბილისი
სემინარი, უორქშოპი, მასტერკლასი
დერმატოლოგიაში, დერმატოონკოლოგიაში,
დერმატოპათოლოგიასა და დერმატოქირურგიაში
(25სთ) თბილისი
უორქშოპი-სემინარი: „ვიტილიგოს დიაგნოსტიკის
და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები.“
თბილისი
უორქშოპი-სემინარი: დერმატოსკოპიაში
ინტერნაციონალური დერმატოსკოპიული
ასოციციის(IDS) ზედამხედველობით. თბილისი

გრადაცია (ფასილიტატორი,
მონაწილე)

მონაწილე

მონაწილე.

მონაწილე.

მონაწილე

XVIII. სხვა საექსპერტო მომსახურეობა (მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის სტატიის,
საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება)
№

წელი

რეცენზია სახელმძღვანელოზე „დერმატოვენეროლოგია“ და შესაბამის ატლასზე (პროექტი)
ავტორები: ასოც. პროფ. ნინო ცისკარიშვილი, სრული პროფ. ალექსანდრე კაციტაძე თბილისი.
2015 წ.

2014

გაიდლაინი-პროტოკოლი, ავტორები: კონსტანტინე ცაგარეიშვილი, ნინო ჩიჯავაძე.
ფსორიაზის სიმძიმის შეფასების კრიტერიუმები. დამტკიცებულია საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 21 მაისის N01-150/ ო
ბრძანებით

1.

2.

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

2016
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2014
3.

გაიდლაინი-პროტოკოლი, მაია დათუაშვილი, ნინო ჩიჯავაძე, კონსტანტინე ცაგარეიშვილი.
ვულგარული ფსორიაზის ადგილობრივი (ტოპიკური) მკურნალობა. დამტკიცებულია
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 21
მაისის N01-150/ ო ბრძანებით

XIX. სხვა აქტივობები
2012-2013წწ. კვლევა RV2552F2011449 საერთაშორისო, მულტიცენტრული, რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა,
პარალელურ ჯგუფებში მიმდინარე RV2552FRY0479 დამარბილებელი კრემის ეფექტურობის და უსაფრთხოების
შესწავლა შემავსებელ კრემ RV2552FRY0655–თან შედარებით, ატოპიური დერმატიტით დაავადებულ ბავშვებში
წყნარი ფაზის მიმდინარეობისას.
#36 ცენტრის ინვესტიგატორი

გვერდი 7 / 7

