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

კანდელაკი
სახელი:
ალექსანდრე
დაბადების თარიღი:
ქართველი
საქართველო, ქუთაისი, ზ. ჭავჭავაძის ქ. 2/89
(431)293024 +995 599246535
margalita.kandelaki@atsu.edu.ge

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია
ასპირანტი

2002-2005

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი,
საქართველო

მედიცინა - 14.00.09

1993 -2000

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი,
საქართველო

ზოგადი
პროფილის
პედიატრი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების
სასწავლებლის
წელი,
დასახელება
დიპლომის
ნომერი
2005

თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტი,
საქართველო

2014 -დღემდე

2014 -დღემდე
2006 – 2014

TSMU № 500206

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის
დასახელება

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)

მედიცინა 14.00.09

მეცნიერებათა
კანდიდატი
(PhD in
Medicine)

ზოგიერთი
ელექტროლიტისა და
მათი
უჯრედშიგა
ჰომეოსტაზის
მარეგულირებელი
ფაქტორების
როლი
გახანგრძლივებული
და
მორეციდივე
პნევმონიის
დროს
ბავშვთა ასაკში.

№ 004996

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის
ფაკულტეტი, ერთსაფეხურიანი უმაღლესი სამედიცინო
საგამანათლებლო პროგრამა ”მედიცინა + PBL”
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის
ფაკულტეტი, ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი უმაღლესი
სამედიცინო საგამანათლებლო პროგრამა ”MEDICINE”
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის
ფაკულტეტი, სტომატოლოგიისა და ფარმაციის დეპარტამენტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის
ფაკულტეტი, სტომატოლოგიისა და ფარმაციის დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები
ორგანიზაცია
2006 -2012

დიპლომის ნომერი
(სერიის მითითებით)
-

ექიმი

სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები
დაწესებულების დასახელება
2018 - დღემდე

მარგალიტა
28 .03.1976

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო

განყოფილება
(სამსახური)
მედიცინის

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)
მოწვეული სპეციალისტი
(ლექტორ-მასწავლებელი)
მოწვეული სპეციალისტი
(ლექტორ-მასწავლებელი)
ასისტენტ-პროფესორი
მოწვეული სპეციალისტი
(ლექტორ-მასწავლებელი)

პოზიცია
ECTS (ევროპული
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უნივერსიტეტი

ფაკულტეტი

საკრედიტო
სატრანსფერო სისტემა)
კოორდინატორი

სხვა საქმიანობა
წლები
2012-დღემდე

პოზიცია

ორგანიზაცია
ფარმაცევტული კომპანია - შპს “Legion-provisus”

უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა
ინგლისური ენა
რუსული ენა

კვლევითი სექტორის
მეცნიერ-თანამშრომელი

კითხვა
B2
C2

მოსმენა
B2
C2

მეტყველება
B2
C2

წერა
B2
C2

საწყისი დონე

საშუალო

კარგი





ძალიან კარგი

კომპიუტერთან მუშაობის უნარი
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
Internet surfing (MS Internet
Explorer, Opera, Google
Chrom, FireFox, etc).

იმფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში
ავტორი/ავტორები
სტატიის დასახელება
№

1

2

3

4

მ. სამსონია
მ. კანდელაკი
ნ.ბარათაშვილი

მ. სამსონია
მ. კანდელაკი
ქ. სამსონია
ი. ჯოჯუა
მ. სამსონია
ე. ლესიოვსკაია
ო. ღიბრაძე
მ. კანდელაკი
მ. სამსონია
მ. კანდელაკი

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება

ნეიროპროტექტორული
მოქმედების შეფასება მაგნიუმის
სულფატის, ლამოტრიგინის და
აცეტილცისტეინის
კომპლექსური ეფექტის დროს ,
ჰიპოქსიის პირობებში და
მარჯვენა კაროტიდული
არტერიის ლიგებში.
ფატალური დიაგნოზი და
ადამიანის ცხოვრების
ჰორიზონტი (მიმოხილვა).

Georgian

პაკლიტაქსელის
ბიოშეღწევადობის შესწავლა
სუბლინგვალურად შეყვანის
შემდეგ.

Georgian

მაგნიუმის სულფატის, მისი
პროლონგირებული ფორმისა და
კალციუმის ბლოკატორების
ანტიარითმიული და
ანტიჰიპოქსიური ეფექტების
შედარებითი შესწავლა.

Georgian

ტომი

სერია
,№

წელი

გვერდები

N5

278

2018

172-177

Medical News

Georgian

№3

252

2016

37-42

№5

242

2015

59-65

№7-8

220221

2013

59-64

Medical News

Medical News

Medical News
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5

6

მ. სამსონია
ო. ღიბრაძე
მ. კანდელაკი
გ. ჩანქსელიანი დ.
თევდორაძე
Самсония М.Д.,
Лесиовская Е.Е.,
Канделаки М.А.

Georgian

ონკოტროპული ვირუსები და
სიმსივნის საწინააღმდე-გო
აუტოვაქცინები (მიმოხილვა)
Кломифен,

№5

194

2011

(166)

2009

75-84

Medical News

синдром

гиперстимуляции яичников и

Georgian

№1

p. 26-29

Medical News

беременность

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში
№

1

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

მ.კანდელაკი, მ.ყვავაძე,
ა. კანდელაკი, ს.წერეთელი.

ნანოგანზომილებიანი
ოქროს

ნაწილაკები

ფარმაკოქიმიასა

და

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება
საქართველ
ოს ქიმიური
ჟურნალი,
თბილისი

ტომი

სერია,
№

წელი

გვერდები

ტ.16

№1

2016

157-159

საქართველ
ოს ქიმიური
ჟურნალი,
თბილისი

ტ.15

N2

2015

149-150

საქართველ
ოს ქიმიური
ჟურნალი,
თბილისი

ტ.15

N1

2015

98-101

საქართველ
ოს ქიმიური
ჟურნალი,
თბილისი.

ტ.15

N1

2015

123-124

საქართველ
ოს ქიმიური
ჟურნალი,
თბილისი

ტ.15

N2

2015

110-112

რადიოლოგიაში.
2

მ. კანდელაკი, მ. ყვავაძე,
ს. წერეთელი,
ა. კანდელაკი.

ბიოუსაფრთხო
გამხსნელი
მცენარეული
ზეთების
ექსტრაქციისთვის.

3

მ.კანდელაკი, მ. ყვავაძე,
ა. კანდელაკი, ს.წერეთელი.

ქიმიური საღებავები
პროდუქტებში
პრობლემური

-

დანამატები.
4

მ. კანდელაკი, მ. ყვავაძე,
ა. კანდელაკი,
ს. წერეთელი.

კათიონური
ზედაპირულად
აქტიურ
ნივთიერებათა
ტოქსიკურობის
განსაზღვრა ჰაერში.

5

მ. ყვავაძე, მ. კანდელაკი,
ს. წერეთელი,
შ. კანდელაკი.

ჰაერის სისუფთავის
კონტროლი
სპილენძის ძაფების
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ადიდვის პროცესში.
6

7

Канделаки М.А., Квавадзе
М. Г., Канделаки А. Ш.

Микроорганизмы в

Квавадзе М. Г., Канделаки А.
Ш., Канделаки М.А.,

Церетели

маслах.
С.

Биостойкость
синтетических

საქართველოს
ქიმიური
ჟურნალი,
თბილისი
საქართველოს
ქიმიური
ჟურნალი,
თბილისი

ტ.13

№1

2013

144-145

ტ.13

№2

2013

184-185

Georgian
Engineering
News, Tbilisi,
Georgia

№3

2007

88-90

охлаждающих
жидкостей

к

микробному
поражению.
8

Канделаки А. Ш. Квавадзе
М. Г., Канделаки М.А.

О

воздействии

слабых магнитных
полей

на

биологические
системы.

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში
№

ავტორი/ავტორები

Самсония М.Д.,
Канделаки М.А.
1

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

Психологические
аспекты

неадекватного

ტომი

სერია,
№

წელი

გვერდები

Intellect,Tbilisi,
Georgia,

№1

(30)

2008

203-205

Intellect, Tbilisi,
Georgia

№2

(31)

2008

222-224

სამეცნიერო
ჟურნალი „გენი
ქართული“

1

2008

18-20

2007

с. 128-129

поведения онкопациентов
Канделаки М.А.,
Кухианидзе Л.
2

Существенная
возрастного
сфере

роль
фактора

в

педиатрической

фармакологии.

3

ა.კანდელაკი,
მ.კანდელაკი.

Канделаки М.А.

ნარკომანია – საუკუნის
პათოლოგია.
Фармакоэкономический
подход

4

при

Intellect , Tbilisi,
Georgia

№3

(29)

антибактериальной
терапии пневмоний у
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детей.
მ. კანდელაკი,
შ.კანდელაკი.

ეკოლოგიური
კატაკლიზმები

5

და

შესაძლო
ეკოპათოლოგიები.

6

Na+/K+

მ. კანდელაკი, მ.
ყვავაძე, მ.
აბუთიძე, ა.
კანდელაკი.

ტუმბოს

მოქმედების

დროს

მემბრანის ზედაპირული
არქიტექტონიკის
შესახებ.

მ. კანდელაკი,
ნ. უბერი,
ჟვანია.

მორეციდივე პნევმონიის
მ.

სიმძიმის
ბავშვებში

7

შეფასება
კლინიკურ-

სიმპტომატური
ალგორითმის
გათვალისწინებით.
მ. კანდელაკი.

8

ზოგიერთი
ელექტროლიტის
დისბალანსი
სისხლის
შრატსა
და
შარდში
გახანგრძლივებული
პნევმონიის
დროს
ბავშვებში.

ქუთაისის
სახელმწიფო
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
შრომები,
გამომცემლობა
“საქართველო”
ქუთაისის
სახელმწიფო
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
შრომები,
გამომცემლობა
“საქართველო”

№1

(16)

2005

№1

(16)

2005

თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
შრომათა
კრებული,
თბილისი,

ტომი
XL

2004

თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
შრომათა
კრებული,
თბილისი

ტომი
XXXIX

2003

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№
წელი
კონფერენციის დასახელება
მოხსენების სათაური
ქვეყანა, ქალაქი
2020
საერთაშორისო სამეცნიერო"საკვები პროდუქტების წარმოების
1
პრაქტიკული კონფერენცია
აქტუალური პრობლემები და
თანამედროვე ტექნოლოგიები"
2020
II საერთაშორისო სამეცნიერო–
თანამედროვე ფარმაცია –
2
პრაქტიკული ინტერნეტმეცნიერება და პრაქტიკა შრომათა
კონფერენცია
კრებული
საერთაშორისო კონფერენცია,
ფიბროსარკომის
მოცილების
ვიტბსკი,
რომელიც ეძღვნება
შემდეგ ავადმყოფის საწინააღმდეგო
ბელორუსის
2019
საგანმანათლებლო დაწესებულების
ვაქცინასა
და
ემბრიონის
რესპუბლიკა,
3
ფარმაცევტული ფაკულტეტის 60
ექსტრაქტის
ერთობლიობის
2019 წლის 31
წლის იუბილეს "ვიტებსკის სახალხო
შესწავლა (რეციდივის სიხშირეზე)
ოქტომბერი, გ. 57სამედიცინო უნივერსიტეტის
58.
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4

2018
2017

5
2015
6

2014

7

მეგობრობის ორდენს"
"ფარმაცევტული მეცნიერებისა და
პრაქტიკის თანამედროვე მიღწევები"
IV პეტერბურგის კიბოს
საერთაშორისო ფორუმი "თეთრი
ღამე 2018",
III პეტერბურგის საერთაშორისო
ონკოლოგიის ფორუმი „თეთრი
ღამეები 2017“
საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი
„თანამედროვე მიმართულებები
ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ფარმაციაში
და ბიოტექნოლოგიაში“
მესამე სრულიად რუსეთის
სამეცნიერო კონფერენცია
საერთაშორისო მონაწილეობით
"მიღწევები სინთეზსა და
კომპლექსწარმოქმნაში“
http://conferencerudn.com/scienceprogra
m

2013
მედიცინაში ახალგაზრდა
მეცნიერთაVII საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია
www.medconf.net E-mail:
info@medconf.net

8

2012
9

2011
10

2011
11

საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია
„ინოვაციური ტექნოლოგიები და
გარემოს დაცვა“
E-mail: atsugamomcemloba@gmail.com
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია „კვების
პროდუქტების წარმოების
ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის
სრულყოფა“ //www.atsu.edu.ge
II საერთაშორისო კონფერენცია
ორგანულ ქიმიაში „მიღწევები
ჰეტეროციკლურ ქიმიაში“
//www.GeoHet-2011.

Sendai ვირუსის და ავტოვაქცინაციის მოქმედება გავლენას
ახდენს ფიბროსარკომის მოცილების
შემდეგ რედუქციის ინციდენტზე
პაკლიტაქსელის სუბლინგვალური
ფორმის
ფარმაკოკინეტიკის
შესწავლა.
პაკლიტაქსელის ფარმაკოკინეტიკის
შესწავლა
სუბლინგვალურად
შეყვანის შემდეგ.

სანქტპეტერბურგი,
რუსეთი
სანქტპეტერბურგი,
რუსეთი
ლვოვი, უკრაინა

პაკლიტაქსელის ბიოშეღწევადობის
შესწავლა
(სუბლინგვალურად
შეყვანის შემდეგ) მაღალეფექტური
აირსითხოვანი
ქტომატოგრაფიის
მეთოდით.

მოსკოვი, რუსეთი

ურეციდივო
პერიოდის
მოდელირების
თავისებურებები
პლისის ლიმფოსარკომის მქონე
ვირთაგვებში
ავთვისებიანი
ახალწარმონაქმნების ადიუვანტური
მკურნალობის
ეფექტურობის
გამოკვლევის მიზნით.
სინთეზი და გამოკვლევა ვერცხლის
ტეტრათიოარსენატის
(V)
კოორდინაციული
ნაერთისა
დიეთილამინთან.

კურსკი, რუსეთი

სტუდენტთა კვებითი ქცევების,
კვების ხასიათისა და ორგანიზაციის
შესწავლა
(აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
სტუდენტთა მაგალითზე).
სელექტიური ესტროგენული
რეცეპტორების მოდულატორების
ქიმიური სტრუქტურა და
მოქმედების

ქუთაისი,
საქართველო

საქართველო,
ქუთაისი

თბილისი,
საქართველო

ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

1

წელი

2013

კონფერენციის დასახელება
II სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და
სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“
www.CHEMISTRY.GE\CONFERENCES\NSBAC-2013.

მოხსენების
სათაური
პაკლიტაქსელის
ფარმაკოლოკიური
აქტივობა მისი
სუბლინგვალურად

ქვეყანა,
ქალაქი
საქართველო,
თბილისი,
მეცნიერებათა
ეროვნული
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შეყვანის შემდეგ
Samsonia M.D, Kandelaki
2013
2

M.A.

Республиканская конференция «Природные и

აკადემია

Pharmacological

синтетические биологически активные вещества». –

activity of paclitaxel after

//www.CHEMISTRY.GE\CONFERENCES\NSBAC-2013.

sublingual
administration.

2010

Республиканская конференция «Природные и

М.Д.,

Канделаки

М.А.

Специфика технологии

синтетические биологически активные вещества». –

3

Самсония

вакцин

//www.science.org.ge/nsbac

на

основе

аутологичных
опухолевых клеток.

საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№
წელი
კონფერენციის
მოხსენების სათაური
ქვეყანა, ქალაქი
დასახელება
აკაკი წერეთლის
„თუთიის ტეტრათიოარსენატის (V)
საქართველო,
სახელმწიფო
კოორდინაციული ნაერთი დიეთილამინთან“
ქუთაისი
უნივერსიტეტის
2017 სამეცნიერო1
პრაქტიკული
კონფერენცია
„თანამედროვე
ქიმიური
ტექნოლოგიები“

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
№
ავტორი/ავტორები
დასახელება
მ.სამსონია, ე.
Nota Bene! ფარმაკოლოგია
1
ლესიოვსკაია,
(Iნაწილი )
მ.კანდელაკი.
მ. კანდელაკი
ძირითადი ტერმინები
2
მ. სამსონია
სამედიცინო ფარმაკოლოგიაში
(მეთოდური სახელმძღვანელო)

გამომცემლობა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,ქუთაისი(470გვ.)

წელი
2019

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2014

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№
1
2

წელი
2020

2019

ტრენინგის დასახელება
ტრენინგ-მოდული: პრობლემაზე დაფუძნებული
სწავლება -პდს / PBL
შპს „Legion Provisus”–ის მიერ ორგანიზებული
ტრენინგი თემაზე: „სარძევე ჯირკვლის კიბოს

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)
მონაწილე
მონაწილე
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3

2017

4

2016 -2017
2016 -2017

5

ტარგეტული თერაპია“
შპს „Legion Provisus”–ის მიერ ორგანიზებული
ტრენინგი თემაზე: „ევროპული და ქართული
ფარმაცევტული ბიზნესის ანატომია“
A-კატეგორია ინგლისური ენაში, B2 - დონე
(აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
უწყვეტი განათლების ცენტრთან არსებული
ენების შემსწავლელი კურსები)
ინგლისური ენა B2 - დონე (აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენათა შესწავლის
ცენტრი)

მონაწილე

მონაწილე

მონაწილე

სხვა აქტივობები











2000 წ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიის ფაკულტეტი, წარჩინებით
(დიპლომი № 500206)
2000 წ. სახელმწიფო სერტიფიკატი - ზოგადი პროფილის ექიმი-პედიატრი (№ 02680 I ა 01.2)
2006 წ. - სახელმწიფო სერტიფიკატი (№ 000162) - სპეციალისტი, ექიმი - პედიატრი (№ 000162 2ბ 45)
2000-2010 წწ - პედიატრი, №1 ბავშვთა პირველადი დახმარების ცენტრი, ქუთაისი, საქართველო
46 პუბლიკაციის ავტორი
16 საერთაშორისო, ეროვნული და ლოკალური სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე
1-მონოგრაფიის ავტორი
1-სახელმწიფო პატენტის მფლობელი (საქპატენტი, სასარგებლო მოდელიU 653)
მონაწილე - უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამებში
ლიდერი - ფარმაკოთერაპიისა და ფარმაკოლოგიის კურსების

დამატებითი ინფორმაცია








ც ი ტ ი რ ე ბ ა საერთაშორისო მნიშვნელობის შემდეგ მონოგრაფიებში:
FERTILITY PROBLEMS – THE CLINICAL EVIDENCE (OCTOBER 2009)
Siladitya Bhattacharya, Neil Johnson, Hammed Akanji Tijani, Roger James Hart, Shilpi Pandey, and Ahmed Fathy
Gibreel .
REFERENCES:
103. Samsonia MD, Lesnovskaia EE, Kandelaki MA, et al. Clomiphene, ovarian hyperstimulation syndrome and
pregnancy. Georgian Med News 2009;26–29. [In Russian][PubMed]
HIGH RISK PREGNANCY: MANAGEMENT OPTIONS (EXPERT CONSULT - ONLINE AND PRINT), (FEBRUARY
2012)
David K. James MA MD FRCOG DCH, Philip J. Steer BS MD FRCOG FCOGSA, Carl P. Weiner MD MBA FACOG,
Bernard Gonik MD FACOG.
REFERENCES:
Charter 57. Samsonia MD, Lesnovskaia EE, Kandelaki MA, et al. Clomiphene, ovarian hyperstimulation syndrome and
pregnancy. Georgian Med News 2009;26–29. [In Russian][PubMed]
ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, VOL 16, 2015 (IMPACT FACTOR 2.5)
Xulong Zhang1 , Agula Bo2 , Baofeng Chi2 , Yuan Xia2 , Xiong Su2 , Juan Sun2 *
Magnesium Sulfate Induced Toxicity in Vitro in AGS Gastric Adenocarcinoma Cells and in Vivo in Mouse Gastric
Mucosa
REFERENCES:
Samsonia MD, Kandelaki MA (2013). A comparative study of antiarrhythmic and antihypoxic effects of magnesium
sulfate, its prolonged form and blockers of calcium channels. Georgian Med News, 220-1, p. 56-58.
BULLETIN ON ADVERSE DRUG REACTIONS. 2015; 5 (1) P. 25.
Advanced Ovarian Cancer Surgery - Quality Indicators - Description of Quality Indicators - Rating 1_v1
guidelines.esgo.org | esgo-guidelines@esgomail.org
REFERENCES:
Samsonia MD, Lesnovskaia EE, Kandelaki MA, et al. Clomiphene, ovarian hyperstimulation syndrome and pregnancy.
Georgian Med News 2009; 26–29. [In Russian][PubMed]
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CLINICAL PRACTICE GUIDLINE
Year: 2015 / Volume: 2/ Issue: 2/ Page: 107-132
Good clinical practice recommendations on management of infertility in patients from India with polycystic ovary
syndrome
Sonia Malik1, Sohani Verma2, Kuldeep Jain2, Pankaj Talwar2, Bharati Dhorepatil2, Gouri Devi2, Umesh Jindal2, Sudha
Prasad2, Kanad Dev Nayar2, Neena Malhotra2, Neeta Singh2, Geeta Radhakrishnan2, Rashmi Sharma2, Leena
Wadhwa2, Nomita
Chandhiok2, Gita
Khanna2, Sushma
Sinha2, Pondicherry
Marudachalam
Gopinath2
1 Past president, Indian Fertility Society, FS Secretariat, Department of Obstetrics & Gynecology, MAMC, Lok Nayak
Hospital,
Jawahar
Lal
Nehru
Marg,
New
Delhi-110002,
India
2 PCOS Working Group- Indian Fertility Society, Jawahar Lal Nehru Marg, New Delhi-110002, India
References:
98. Samsonia MD, Lesnovskaia EE, Kandelaki MA. [Clomiphene, ovarian hyperstimulation syndrome and pregnancy].
Georgian Med News 2009; 26-9.
 Advanced Ovarian Cancer Surgery - Quality Indicators - Description of Quality Indicators - Rating 1_v1
guidelines.esgo.org | esgo-guidelines@esgomail.org
Published October 2016 by European Society of Gynaecological Oncology
Copyrights: © European Society of Gynaecological Oncology
References:
Samsonia MD, Lesnovskaia EE, Kandelaki MA, et al. Clomiphene, ovarian hyperstimulation
syndrome and pregnancy. Georgian Med News 2009;26–29. [In Russian][PubMed] p. 213
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