Curriculum Vitae
პერსონალური მონაცემები
გვარი:
მამის სახელი:
მოქალაქეობა:
მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ.ფოსტა:

ჩხობაძე
დავითი
საქართველო
ქუთაისი, გ. გველესიანის ქ. №9
599 92 39 66
Guguli.chkhobadze@atsu.edu.ge

სახელი:
დაბადების თარიღი:

გუგული
1945.13.06

განათლება
წლები

1966-1971

სასწავლებლის დასახელება

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტი,
სტომატოლოგიური
ფაკულტეტი

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

ექიმისტომატოლოგი

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

ექიმი-პათოლოგ
ანატომი

Y №000787

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის დასახელება

„ჭიაყელა ნაწლავის იმუნური
ანთების პათომორფოლოგიური
თავისებურებანი
განვითარებული
იმუნოპათოლოგიურ
საფუძველზე“
„საშვილოსნოს
მიომების
პარენქიისა
და
სტრომის
პროლიფერაციული აქტივობის
მაჩვენებლები
შვილოსნობის,
კლიმაქსისა
და
კლიმაქსის
შემდგომ პერიოდში“

1989
КД №014532

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტი

პათოლოგიური
ანატომია

მედიცინის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

2002
№0001149

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტი

პათოლოგიური
ანატომია

მედიცინის
მეცნიერებათა
დოქტორი

სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

2011 წლიდან
დღემდე

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტი, მედიცინის
ფაკულტეტი

პროფესორი

ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

2011

ქუთაისის აკ. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ

წლიდან

საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის

დღემდე

ეროვნული ცენტრი,

განყოფილება (სამსახური)

პათოლოგანატომიური
განყოფილება

პოზიცია

ხელმძღვანელი

უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა
ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

კითხვა
A1
C2
B1

მოსმენა
A1
C2
B1

მეტყველება
A1
C2
B1

წერა
A1
C2
B1

A1 და A2 - საწყისი საბაზისო მომხმარებელი; B1 და B2 - დამოუკიდებელი მომხმარებელი; C1 და C2 - პროფესიონალური მომხმარებელი
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Curriculum Vitae
კომპიუტერთან მუშაობის უნარი (აღნიშნეთ  სიმბოლოთი)
საწყისი დონე

საშუალო

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
ინტერნეტი

კარგი

ძალიან კარგი

X
X
X
X

სამეცნიერო შრომების სია
პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში
№

1

2

3

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

Шавгулидзе К.Б.
Чхобадзе Г.Д.

Изменение
подкожной
и
висцеральной жировой ткани у
пасионтов с ХСH разичных
функсиональных класов

Сердечная
Нкдосьаьочность

L. Gogiashvili, Z.
Tsagareli, M.
Chkhobadze
L. Gogiashvili, Z.
Tsagareli, M.
Chkhobadze

Immunohistochemical features of
hashimoto yhyroiditis
Thyroid gland microcarcinomas:
Histological
and
immunohistochemical significance
in Georgia

ტომი

სერია, №

12

№2 (64)

წელი

გვერდები

2011

79-85

Internationaler
Kongress Fachmesse

2016

26-28

Southeast
European
Medical Forum Eighth
International Medical
Congress

2017

142-148

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში
№

1

ავტორი/ავტორები
თ. გვიანიშვილი,
ლ. გოგიაშვილი, მ.
ჩხობაძე

სტატიის დასახელება
ფარისებრი ჯირკვლის
მოლეკულურ-ბიოლოგიური
პროფილი აუტოიმუნური
დაავადებების - hashimoto-ს და
Riedels თირეოიდიტის დროს

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება
Georgian Medical Nevs

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

5

290

2019

116-120

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში
№

ავტორი/ავტორ
ები

გ. ჩხობაძე

მუცლის ღრუს ორსულობის
იშვიათი შემთხვევა

მ. ჩხობაძე, ბ.
ბერძენიშვილ
ი,
მ. ჩხობაძე, ნ.
არაბიძე, ბ.
ბერძენიშვილ
ი,

სარძევე ჯირკვლის კიბო,
მკურნალობისა და პრევენციის
საკითხები
საშვილოსნოს ყელის
ავთვისებიანი სიმსივნეები,
დიაგნოსტიკა, მკურნალობისა და
პრევენციის მეთოდები

1

2

3

4

სტატიის დასახელება

მ. ჩხობაძე, ნ.
არაბიძე, ბ.
ბერძენიშვილ
ი,

აკაკი წერეთლის სახ.
უნივერისტეტის
მოამბე
აკაკი წერეთლის სახ.
უნივერისტეტის
მოამბე
აკაკი წერეთლის სახ.

№1(3)

2014

146-151

№1(5)

2015

137-142

№2(8)

2016

184-187

უნივერისტეტის
მოამბე
აკაკი წერეთლის სახ.

2016

უნივერისტეტის
მოამბე
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Curriculum Vitae
ატიპიური ხალები, მელანომები,
კვლევისა და მკურნალობის
მეთოდები

აკაკი წერეთლის სახ.

5

მ. ჩხობაძე, ნ.
არაბიძე, ბ.
ბერძენიშვილ
ი,

ლიმფური სისტემის
ავთვისებიანი სიმსივნეები

აკაკი წერეთლის სახ.

6

მ. ჩხობაძე, ნ.
არაბიძე, ბ.
ბერძენიშვილ
ი
მ. ჩხობაძე, ნ.
არაბიძე, ბ.
ბერძენიშვილი

ფილტვის ავთვისებიანი
სიმსივნეები, კვლევისა და
მკუნალობის თანამედროვე
მეთოდები

7

№1(9)

2017

272-279

უნივერისტეტის
მოამბე
1

11

2018

243-250

1

13

2019

140-144

უნივერისტეტის
მოამბე
აკაკი წერეთლის სახ.
უნივერისტეტის
მოამბე

საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

1
2
3
4

წელი

2013
2013
2013
2013
2013

5
2013

სტუდენტთა II რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია

2013

სტუდენტთა II რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია
სტუდენტთა II რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია

6

7

2013
8
2014
9

2014
10

11

კონფერენციის დასახელება

სტუდენტთა II რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია
სტუდენტთა II რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია
სტუდენტთა II რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია
სტუდენტთა II რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია
სტუდენტთა II რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია

2014

ივ. თარხნიშვილის სახელობის
სტუდენტთა
სამეცმიერო
საზოგადოება
თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერისტეტი
ივ. თარხნიშვილის სახელობის
სტუდენტთა
სამეცმიერო
საზოგადოება
თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერისტეტი
სტუდენტთა III რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია

მოხსენების სათაური

სარძევე ჯირკვლის კიბოს დიაგნოსტიკის,
მკურნალობისა და პრევენციის მეთოდები
საშვილოსნოს ყელის კიბო
ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების
პრობლემა დასავლეთ საქართველოში
ჰიპოფიზის ადენომა
საკვერცხის პათოლოგიების ოპერაციული
მკურნალობის
თანამედროვე
ლაპარასკოპიული მეთოდიკა
გულის
გვირგვინოვანი
არტერიების
სტენტირება,
გულის
იშემიური
დაავადებებისა და მიოკარდიუმის მწვავე
ინფარქტის დროს
აორტო - კორონალური შულტირება
გულის იშემიური დაავადებების დროს
საძილე
არტერიის
ათეროსკლეროზი
(კვლევის მეთოდები და ოპერაციული
მკურნალობა)
სარძევე ჯირკვლის კიბო

ქვეყანა, ქალაქი

საქართველო,
ქუთაისი
საქართველო,
ქუთაისი
საქართველო,
ქუთაისი
საქართველო,
ქუთაისი
საქართველო,
ქუთაისი
საქართველო,
ქუთაისი

საქართველო,
ქუთაისი
საქართველო,
ქუთაისი
საქართველო,
თბილისი

სარძევე ყელის კიბო

საქართველო,
თბილისი

პანკრეასის თავის კიბო

საქართველო,
ქუთაისი

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
№

1

ავტორი/ავტორები

გ. ჩხობაძე, ბ.
ბერძენიშვილი

დასახელება

ტოპოგრაფიული ანატომია

გამომცემლობა

წელი

ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახ.
უნივერისტეტი

2015
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Curriculum Vitae
პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა)
№

წლები

საფეხური

1

2010-2011
2011-2017

ერთსაფეხურიანი
ერთსაფეხურიანი

2011-2017
2011-2016
2016-2017
2018-2019

ერთსაფეხურიანი
ერთსაფეხურიანი
ერთსაფეხურიანი
ერთსაფეხურიანი

ექიმის მოღვაწეობის იურიდიული საფუძვლები
სამკურნალო საქმე - ტოპოგრაფიული ანატომია,
სტომატოლოგია - პირის ღრუს, თავის, კისრის ტოპოგრაფიული ანატომია
სექციის კურსი
სასამართლო მედიცინა
სამკურნალო საქმე + ” PBL” პათოლოგიური ანატომია
სამკურნალო საქმე - ტოპოგრაფიული ანატომია,

2018-2019
2018-2019
2018-2019

ერთსაფეხურიანი
ერთსაფეხურიანი
ერთსაფეხურიანი

სტომატოლოგია - პირის ღრუს, თავის, კისრის ტოპოგრაფიული ანატომია
სექციის კურსი
სამკურნალო საქმე + ” PBL” პათოლოგიური ანატომია

2
3
4
5
6
7
8
9

პროგრამის დასახელება

სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა
№

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

ნინო ძნელაშვილი

სისხლის შრატში ეპიდერმული ზრდის ფაქტორისა და ენდომეტრიუმში
ეპიდერმული
ზრდის
ფაქტორის
რეცეპტორის
მნიშვნელობა
ენდომეტრიული ჰიპერპლაზიის დროს

ოპონენტი

1

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№

წელი

1

2011

“Sciemtific-practical relation in medicine – reality and prospects”

2

2011

გინეკოლოგიური და ძუძუს პათოლოგია

მონაწილე

3

2012

უროლოგიური პათოლოგიის აქტუალური საკითხები

მონაწილე

2013

დერმატოლოგია, დერმატოონკოლოგია, დერმატოპათოლოგია და
დერმატოქირურგია

მონაწილე

5

2013

ენდოკრინოლოგიური პათოლოგია და ნეიროპათოლოგია

მონაწილე

6

2015

Scientific-practical Semminar on Diagnostic Topics

7

2015

Health international conference

მონაწილე

8

2016
2017

აქტუალური საკითხები პათოლოგიურ ანატომიაში
ნეიროონკოლოგიისა და ზოგადი ონკოლოგიის დიაგნოსტიკის
აქტუალური საკითხები
წვრილნემსიანი ასპირაციის გამოყენება ფარისებრი ჯირკვლის
პათოლოგიების დიაგნოსტიკაში
Georgian international medical and public health association
მულტიდისციპლინარული მართვა კუჭისა და ძუძუს კიბოს
მკურნალობაში
სემინარი ჰემატო-ონკოლოგიაში
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია უროლოგიურ
დაავადებათა კვლევისა და მკურნალობის საკითხებში
ჯანდაცვის საერთაშორისო კონფერენცია: I - ფარისებრი
ჯირკვლის სიმსივნეთა დიაგნოსტიკა და მკუნალობა IIგამოწვევები თანამედროვე პათოლოგიაში.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ონკოუროლოგიაში

მონაწილე
მონაწილე

4

9
10
11
12
13
14

2017
2017
2018
2018
2018
2019

15
16

2019

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია
(ფასილიტატორი, მონაწილე)
მონაწილე

მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე

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

1
2

წელი

2017
2019

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

რეცენზია ქ.უკლებას ნაშრომზე - „ძირითად,გავრცელებულ დაავადებათა მართვა პირველად
ჯანდაცვაში“
რეცენზია ქ.უკლებას ნაშრომზე - `შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა I ნაწილი~
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