CV
პირადი ინფორმაცია
სახელი და გვარი: ზაზა ბოხუა
დაბადების თარიღი: 07.08.1964.
დაბადების ადგილი: ქ. სამტრედია;
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განათლება
1987-1988

ქ. ყაზანის ს. კურაშოვის სახელობის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი,

ინტერნატურის კურსი საექიმო სპეციალობით „მეანობა-გინეკოლოგია“;
1981-1987 ქ. ყაზანის ს. კურაშოვის სახელობის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი,
სამკურნალო ფაკულტეტი;
1981 ქ. სამტრედიის რუსული საშუალო სკოლა;

დისერტაცია:
2006

– "სამშობიარო სტაციონარში ახალი პერინატალური ტექნოლოგიების დანერგვის

შეფასება" – დიპლომი #005826; დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში;

სერტიფიცირება
სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობაში “მეანობა-გინეკოლოგია”,
სერია რა 44, #010096; 2006 წლის 28 დეკემბერი(რესერტიფიცირება);

სამუშაო გამოცდილება
02.2020-დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივესიტეტის დიპლომისშემდგომი
სამედიცინო

განათლების

და

უწყვეტი

პროფესიული

განვითარების

ინსტიტუტის

დირექტორი;
09.2019-02.2010 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე;
07.2018-09.2019 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე;
05.2018-07.2018 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
პირველი მოადგილე;
2009 – დან დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის დეპარტამენტის არჩეული ასოცირებული პროფესორი;
2008 – 2018 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივესიტეტის დიპლომისშემდგომი
სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის
დირექტორი;
2012 – “საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება” – პროექტის ხელმძღვანელი;
2007-2010 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის მინისტრის

მრჩეველი;
2007-2010

საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

სამინისტროსთან არსებული დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობასთან ბრძოლის კომისიის
წევრი;
2007

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის სამინისტროს

ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
2006-დან

დღემდე

თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტის

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების
ინსტიტუტი - მოდულზე პასუხისმგებელი პირი საექიმო სპეციალობაში „მეანობა –
გინეკოლოგია“;

2006 - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
2005 - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ჯანმრთელობის

დაცვის

პოლიტიკის

დეპარტამენტის

უფროსის

მოვალეობის

შემსრულებელი;
2004 - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
2004-2006

საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, მეანობა-გინეკოლოგიის #2

კათედრა – ასისტენტი;
2002-2004

უმაღლესი სამედიცინო სკოლა “აიეტი”,

მეანობა-გინეკოლოგიის კათედრა,

პედაგოგი;
2000-დან დღემდე საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის კლინიკური ეფექტურობის
ცენტრის თანამშრომელი;
1994-2001

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია, მეანობა-

გინეკოლოგიის II კათედრა - ასისტენტი;
2016 –დან დღემდე შპს „პირველი სამედიცინო ცენტრი“ – ექიმი მეან-გინეკოლოგი;
2000 – 2016 შპს “მ. შარაშიძის სამედიცინო ცენტრი” – ექიმი მეან-გინეკოლოგი;
1992-2000 ქ. თბილისის #1 სამშობიარო სახლი – ექიმი მეან-გინეკოლოგი;
1992-2004 თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის (2002 წლიდან – საქართველოს
სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია) მეანობა-გინეკოლოგიის #2 კათედრა–უფროსი
ლაბორანტი, სალექციო ასისტენტის სტატუსით;
1988-1992

ქ. ყაზანის სახელმწიფო რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ექიმი

მეან-გინეკოლოგი, მეცნიერ - თანამშრომელი;

პროფესიულ - საზოგადოებრივი აქტივობა
2018

-

დან

დღემდე

თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი;
2017–დან დღემდე „BMJ“ –ის სამუშაო ჯგუფის წევრი;
2017-დან დღემდე

საქართველოს კონტრაცეფციის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის

კავშირი – დამფუძნებელი და საბჭოს წევრი;
2016 –დან დღემდე –საერთაშორისო ჟურნალ „International Journal of Medicine and Medical

Research“ – სარედაქციო საბჭოს წევრი;

2011 - დან დღემდე “საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების”

- საბჭოს

წევრი;
2010 - დან დღემდე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია - ექსპერტი დედათა და ბავშვთა
საკითხებში;
2010 - დან დღემდე

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი;
2009-დან დღემდე

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სადისრეტაციო

საბჭოს წევრი;
2009-2018

თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

უნივერსიტეტის

პროფესიული

განვითარების საბჭოს თანათავჯდომარე;
2018-დან დღემდე

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესიული

განვითარების საბჭოს წევრი;
2003-დან დღემდე საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი;
2006-დან დღემდე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და
კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლი) საბჭოს
წევრი;
2015

“სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგია”

- თსსუ, პროფესიული განვითარების

საბჭო, სხდომის ოქმი #3,02.10.2014. – განმახორციელებელი/ტრენერი, სერტიფიკატი რეგისტრაციის #264, თბილისი;
2013 – დან

დღემდე

საქართველოს გინეკოლოგ–ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია –

დამფუძნებელი და საბჭოს წევრი;
2012 “საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება” – პროექტის “გაიდლაინებისა
და პროტოკოლების ანალიზი” - ხელმძღვანელი;
2010

CDC, ატლანტა, აშშ, CDC, საქართველო, USAID, UNFPA – რეპროდუქციული

ჯანმრთელობის მიმოხილვა საქართველოში – პროექტის ექსპერტი;
2009-დან დღემდე ევროპის კონტრაცეფციის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კავშირი
– საბჭოს წევრი;
2009 - რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ეროვნული საბჭო - წევრი;
2008-დან დღემდე აიპ “ჯანსაღი ცხოვრება“ – დამფუძნებელი და საბჭოს წევრი;
2008 ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, აშშ, SABIT, "სავაჭრო პალატა", ვაშინგტონი სპეციალური სტაჟირების ამერიკული პროგრამა - “ჰოსპიტალური სექტორის მენეჯმენტი”;

2007 კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციებისა (გაიდლაინები) და დაავადებათა
მართვის

სახელმწიფო

სტანდარტების

(პროტოკოლები)

შემუშავების,

შეფასების

და

დანერგვის ეროვნული საბჭო – წევრი;
2005 – 2010

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ქვეყნის კოორდინატორი დედათა და

ბავშვთა საკითხებში;
2005-2006

CDC, ატლანტა, აშშ, CDC, საქართველო, USAID, UNFPA – რეპროდუქციული

ჯანმრთელობის მიმოხილვა საქართველოში – პროექტის ტექნიკური დირექტორი;
2005-2006

გლობალური ფონდი - "დედიდან შვილზე შიდსის ვირუსის გადაცემის

პროფილაქტიკა" - პროგრამის კოორდინატორი;
2004–დან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდი (UNFPA) – ექსპერტი
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით.

საერთაშორისო კონფერენციები, კონგრესები, ფორუმები, ტრეინინგები,
სემინარები

24-27 ნოემბერი, 2019,

ბელგია, ქ. გენტი. კონფერენცია სექსუალურ და

რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
გაეროს მოსახლეობის ფონდი. ბრძანების ნომერი: 01-538/მ; 12.11.2019
10-16 ნოემბერი, 2019, კენია, ქ. ნაირობი. ნაირობის სამიტი, მოსახლეობის
განვითარების საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო გეგმის (Nairobi Summit on
ICPD25: Accelerating the Promise) თაობაზე. გაეროს მოსახლეობის ფონდი. ბრძანების
ნომერი: 01-524/მ; 4.11.2018
15-18 სექტემბერი, 2019 წელი, დანია, ქ. კოპენჰაგენი. ჯანმრთელობის მსოფლიო
ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური კომიტეტის 69-ე სესია. ჯანმრთელობის
მსოფლიო ორგანიზაცია. ბრძანების ნომერი: 01-441/მ; 3.09.2019

8-11 მარტი, 2019 წელი, თურქმენეთი, ქ. აშხაბადი. მაღალი დონის კონფერენცია
არაგადამდებ დაავადებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე: „მდგრადი განვითარების
მიზნების განხორციელება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის
რეგიონში,

არაგადამდები

დაავადებების

პრევენციისა

და

მართვის

გზით“.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. ბრძანების ნომერი: № 01-133/მ; 29.03. 2019

11-14 თებერვალი, 2019 წელი, თურქეთი, ქ. სტამბოლი. მაღალი დონის შეხვედრა
საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის

საფრთხეებზე

მზადყოფნისა

და

რეაგირების

საკითხებზე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. ბრძანების ნომერი: № 01-46/მ;
07.02.2019

21-26 იანვარი, 2019 წელი, ხორვატია ქ. ზაგრები. სასწავლო ვიზიტი ორგანოთა
გადანერგვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ევროკავშირი. ბრძანების ნომერი: 0116/მ; 18.01.2019
29 ნოემბერი – 1 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო. რეპროდუქციული მედიცინის
და გინეკოლოგიის სიახლეები. საქართველოს ენდოსკოპისტთა გაერთიანებული
ასოციაცია.
23-26 ოქტომბერი, 2018 წელი, ყაზახეთის რესპუბლიკა, ქ. ასტანა. პირველადი
ჯანდაცვის გლობალური კონფერენცია, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია.
ბრძანების ნომერი: 01-160/მ; 22.10.2018
8-15 სექტემბერი, 2018 წელი, ავსტრალია, ქ. მელბურნი, საერთაშორისო ფორუმი
თემაზე: „სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და უსაფრთხოება“, ბრიტანეთის
სამედიცინო ჟურნალი BMJ. ბრძანების ნომერი: № 01-65/მ; 3.09.2018
2018 თბილისი, საქართველო, საქართველოს დიალიზის, ნეფროლოგიისა და
თირკმლის

ტრანსპლანტაციის

კავშირის,

თბილისის

სახელმწიფო

ასოციაციის,

დიპლომისშემდგომი
განვითარების

სამედიცინო

ინსტიტუტის

საქართველოს
სამედიცინო

განათლების

ერთობლივი

მეან–გინეკოლოგთა

და

უნივერსიტეტის

უწყვეტი

კონფერენცია

პორფესიული

თემაზე

„მეანი

და

ნეფროლოგი ქალის ჯანმრთელობის სადარაჯოზე“ – მომხსენებელი.
2017 თბილისი, საქართველო

-

UNFRA/EBCOG მასტერკლასები – “სექსუალური და

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა“ - მონაწილე, ტრენერის სერტიფიკატი;
2017

თბილისი, საქართველო – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,

საქართველოს

მეან–გინეკოლოგთა

ასოციაცია,

საქართველოს

მეცნიერებათა

და

სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი – საქართველოს ექიმთა სამეცნიერო –
პრაქტიკული კონფერენცია – „მედიცინის უახლესი მიღწევები

და ტექნოლოგიები –

მომავალი თაობების ჯანმრთელობისათვის“ – საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;
2017

თბილისი,

საქართველო

-

გაეროს

მოსახლეობის

განვითარების

ფონდი,

აღმოსავლეთ ევროპის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ინსტიტუტი, თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი – „ოჯახის დაგეგმვის ინტერაქტიური სასწავლო
პაკეტი“ – ონლაინ პლატფორმის ქართული ვერსიის თანაავტორი, სერტიფიკატი;

2016 თბილისი, საქართველო – ღია სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი – სატელიტური სიმპოზიუმი „სამედიცინო სიმულაციების
ეფექტური გამოყენება“;
2016 – სინგაპური, BMJ და ჯანდაცვის გაუმჯობესების ინსტიტუტი, სინგაპურის სამედიცინო
საბჭო, სინგაპურის ფარმაციული საბჭო და სინგაპურის ექთანთა საბჭო –

ჯანდაცვის

საერთაშორისო ფორუმი „ჯანდაცვის ხარისხი და უსაფრთხოება“ – მონაწილე/მომხსენებელი;
2015

– “სანოფი – ავენტის” ცენტრალური ოფისის მიერ

ბუდაპეშტი, უნგრეთი

ორგანიზებული

22-1

მსოფლიო

კონგრესი

”განსახვავებული

მიდგომები

მეანობა-

გინეკოლოგიაში“ – მონაწილე;
2015

თელ-ავივი,

ისრაელი

-

“ევროპის

კონტრაცეფციის

და

რეპროდუქციული

ჯანმრთელობის საზოგადოების მე-12 სემინარი” - მონაწილე, მომხსენებელი;
2015 ტერნოპილი, უკრაინა – “უმაღლესი განათლების რეალიზაცია სამედიცინო და
ფარმაცევტულ სფეროში” - საერთაშორისო სასწავლო-სამეცნიერო კონფერენცია – მონაწილე,
მომხსენებელი;
2015

თბილისი, საქართველო - “თანამედროვე მედიცინის აქტუალური საკითხები” –

კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - მონაწილე;
2015 თბილისი, საქართველო - “სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები” – ტრენინგი, თსსუ
სამეცნიერო უნარ-ჩვევების ცენტრი, აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი
CRDF GLOBAL,

საქართველოს

სამეცნიერო

ტექნოლოგიების

განვითარების

ფონდი-

მონაწილე;
2014

ქუთაისი,

საქართველო,

კვაკასიის

სოციალური

მარკეტინგის

ასოციაცია,

„რეპროდუქციული ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები“ – მომხსენებელი;
2014

ბათუმი,

საქართველო,

კვაკასიის

სოციალური

მარკეტინგის

ასოციაცია,

„რეპროდუქციული ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები“ – მომხსენებელი;
2014

თელავი

საქართველო,

კვაკასიის

სოციალური

მარკეტინგის

ასოციაცია,

„რეპროდუქციული ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები“ – მომხსენებელი;
2014

გორი,

საქართველო,

კვაკასიის

სოციალური

მარკეტინგის

ასოციაცია,

„რეპროდუქციული ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები“ – მომხსენებელი;
2014 თბილისი, საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის, თსსუ-ის რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის დეპარტამენტის კონფერენცია – “მიფეპრისტონის გამოყენება სამეანოგინეკოლოგიურ პრაქტიკაში” - მომხსენებელი;
2014 ქუთაისი, საქართველო, ა/ო “ჯანსაღი ცხოვრება”, საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა
ასოციაცია “GOGA” – “გადაუდებელი კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდები” –
მომხსენებელი;

2014

ბათუმი, საქართველო, ა/ო “ჯანსაღი ცხოვრება”, საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა

ასოციაცია “GOGA” – “გადაუდებელი კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდები” –
მომხსენებელი;
2014

კაჭრეთი, საქართველო, საქართველოს დარგობრივი ასოციაციების გაერთიანების

კონფერენცია – “დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება და უწყვეტი პროფესიული
განვითარება საქართველოში” – მომხსენებელი;
2014 ტერნოპილი, უკრაინა, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “დიპლომისშემდგომი
განათლება და ექიმების თვითგანვითარება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად” –
“დიპლომისშემდგომი განათლების ძირითადი ასპექტები საქართველოში”-მომხსენებელი;
2014

თბილისი, საქართველო - TEMPUS პროექტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო

უნივერსიტეტი – კონფერენცია (MUMEENA) – “მიღწეული წარმატებები და სამედიცინო
განათლების მომავალი აღმოსავლეთ ევროპაში” – მონაწილე;
2014

ბუქარესტი, რუმინეთი, გაეროს განვითარების ფონდი, აღმოსავლეთ ევროპის

რეპროდუქციული განვითარების ინსტიტუტი – “კონტრაცეფციის მეთოდები, ვირტუალური
სწავლება – თანამედროვე მიდგომები” - მომხსენებელი;
2014 თბილისი, საქართველო – ფარმაცევტული მეცნიერება XXI საუკუნეში, II საერთაშორისო
სამეცნიერო კონგრესი. საქართვლოს ფარმაცევტთა ასოციაცია, თბ ილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი – მონაწილე;
2014– XXI საუკუნის ჟორდანიას ინსტიტუტი – ტექნოლოგიური ინოვაციებიდან
სრულყოფილებამდე, ექიმთა II საერთაშორისო კონგრესი. ჟორდანიას ადამიანის
რეპროდუქციის კვლევითი ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი, დიპლომიშემდგომი სამედიცინო განატლების და უწყვეტი პროფესიული
განვითარების ინსტიტუტი – მონაწილე
2014 თბილისი, საქართველო – საშვილოსნოს ყელის, საშოს და ვულვის კოლპოსკოპიური
დიაგნოსტიკა და მართვის თანამედროვე მიიდგომები. საქართველოს კოლპოსკოპისტთა
ფედერაცია, მონაწილე;
2014 თბილისი, საქართველო - ავერსი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტივახტანგ ბოჭორიშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო
კონფერენცია – მონაწილე;
2014

თბილისი,

საქართველო

-

დაავადებათა

კონტროლისა

და

საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –
საერთაშორისო სემინარი - “გარემოს პათოგენების მიკრობული ეკოლოგია”- მონაწილე;
2014 თბილისი, საქართველო - სპირომეტრიის ევროპული სკოლა – პროექტის ფარგლებში –
“სპირომეტრიის ევროპული სკოლის” სასწავლო ცენრტის გახსნა – მონაწილე;

2014 თბილისი, საქართველო - მარკეტინგული საქმიანობა საქართველოში – ეთიკის კოდექსი.
საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია – მონაწილე;
2014 თბილისი, საქართველო – რეპროდუქციული დარღვევების დიაგნოსტიკისა და
მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები. III საერთასორისო სამეცნიერო –პრაქტიკული
კონფერენცია. რეპროდუქციული ჯანრთელობის ცენტრი „, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მედცინის ფაკულტეტი), არჩილ ხომასურიძის
სახელობის რეპროდუქციული ჯანრთელობის ასოციაცია , საქართველოს ანდროლოგიის
ასოცაიცია – მონაწილე;
2014

თბილისი, საქართველო

– UNFPA(United Nations Population Fund), WAVE(Women

agains Violence Europe)– სამუშაო შეხვედრა “Workshop on Strengthening Health System
Responses to Gender –based Violence in Eastern Europe and Central Azia” – მონაწილე;
2014

თბილისი, საქართველო

- ევროპის, ხმელთაშუა ზღვის და ახლო აღმოსავლეთის

ენდოსკოპიურ ქირურგთა ასოციაციის მე-14 და საქართველოს მცირე ინვაზიურ ქირურგთა
ასოციაციის მე-2 გაერთიანებული კონგრესი – მონაწილე;
2014

თბილისი, საქართველო

- კლინიკური ონკოლოგიის საქართველოს საზოგადოების

მესამე საერთაშორისო კონფერენცია – მონაწილე;
2014

თბილისი,

საქართველო

-

ქართულ-ინტერნაციონალური

სამედიცინო

და

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია “GIMPHA” და “სამედიცინო კორპორაცია ევექსი”
საერთაშორისო სამედიცინო კონფერენცია – მონაწილე;
2014 გაეროს მოსახლეობის განვითარების ფონდის (UNFPA) მე–15 ყოველწლიური
შეხვედრა–მონაწილე;
2014

თბილისი, საქართველო

- საქართველოს ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო –

სასამართლო ექიმთა VI კონფერენცია – მონაწილე;
2014 ყვარელი, საქართველო – მრგვალი მაგიდა დისკუსიები თემაზე „პრობლემები და
გამოწვევები აბორტის სფეროში, საქართველოში“, ჰერა XXI.
2014

თბილისი, საქართველო

- მსოფლიო ბანკისა და გაეროს ერთობლივი პროგრამის

“გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში” პროექტის ფარგლებში
სამუშაო შეხვდრა თემაზე – “გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევა საქართველოში: კონტექსტი,
მტკიცებულებები, შედეგები და შესაძლო გადაწყვეტილებები”- კვლევების პრეზენტაცია და
განხილვა – მონაწილე;
2014 თბილისი, საქართველო - ს.ს. “თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიები”, ა(ა)იპ
“ფონდი მედინვესტი” – სიმპოზიუმი “პროსტატის კიბოს შორსწასული ფორმების
მკურნალობის თანამედროვე ტენდეციები” – მონაწილე;

2014 სკოპიე, მაკედონია, მსოფლიოს მეან-გინეკოლოგთა ფედერაცია “FIGO” – ცენტრალური
და აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიის რეგიონების სამუშაო შეხვედრა თემაზე
„Prevention of Unsafe Abortion“ - “უსაფრთხო

აბორტის

თანამედროვე

მიდგომები

საქართველოში” - მომხსენებელი
2013 თბილისი, საქართველო - „მედიკამენტური აბორტის პერსპექტივა საქართველოში“,
საერთაშორისო

კონფერენცია,

(FIGO, GOGA,TSMU) „პერინატოლოგიის

აქტუალური

პრობლემები“ - მომხსენებელი;
2013 თბილისი, საქართველო – საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა
ასოციაცია - საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა ასოციაციის V ყრილობა “პრაქტიკული მეანობა – გინეკოლოგიის აქტუალური საკითხები” – მონაწილე;
2013 თბილისი, საქართველო - მეანობა გინეკოლოგიის საერთაშორისო ფედერაცია FIGO,
საქართველოს
უნივერსიტეტი

მეან-გინეკოლოგთა
–

კონფერენცია

ასოციაცია,

თბილისის

“პერინატოლოგიის

სახელმწიფო

აქტუალური

სამედიცინო

პრობლემები”

–

მონაწილე/მომხსენებელი;
2013

თბილისი, საქართველო - მეანობა გინეკოლოგიის საერთაშორისო ფედერაცია FIGO,

სამუშაო შეხვედრა “Prevention of Unsafe Abortion” – მონაწილე/მომხსენებელი;
2013 თბილისი, საქართველო – კოსმეტიკური და ესთეტიკური მედიცინის მე–8
საერთაშორისო კონგრესი – მონაწილე;
2013

თბილისი, საქართველო - საქართველოს ნეიროქირურგთა ასოციაცია – შავი ზღვის

აუზის ნეიროქირურგთა მერვე საეთაშორისო კონგრესი – მონაწილე;
2013 რაბათი, ახალციხე, საქართველო – ჯანმრთელობა და ეკოლოგია მე–5 საერთაშორისო
კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის
სახელობის სამეცნიერო ფონდი, სამედიცნიო ეკოლოგიის საქართველოს ასოციაცია –
მონაწილე.
2012 თბილისი, საქართველო – საქართველო ისრაელის კლინიკა გიდ მედის ყოველწლიური
კონფერენცია – მონაწილე;
2012

დიდი ბრიტანეთი - TEMPUS

პროექტის ფარგლებში ლიდსის უნივერსიტეტის

სამედიცინო განათლების ინსტიტუტში – სამუშაო შეხვედრა – მონაწილე – ტრენერის
სერტიფიკატი;
2012 თბილისი, საქართველო - TEMPUS პროექტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი – კონფერენცია (MUMEENA) – “დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების
მოდერნიზაცია ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლო ქვეყნებში” – მონაწილე;

2012 სტამბული, თურქეთი - GYNUITY health projeqts – “Maximizing the potential of medical
abortion in the transition countries of Eastern Europe and Central Azia”

– სამუშაო შეხვედრა,

მონაწილე/მომხსენებელი;
2012

თბილისი, საქართველო – “Main Strategies of Medical Education in 21st Century” –

სიმპოზიუმი, ლიდსის სამედიცინო განათლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი – მონაწილე;
2012 თბილისი, საქართველო – თანამედროვე ტექნოლოგიები ქირურგიასა და
გინეკოლოგიაში, ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის კვლევითი ინსტიტუტი,
უშვილობასთან ბრძოლის საქველმოქმედო ფონდი, საქართველოს გინეკოლოგ
ენდოსკოპისტთა ასოციაცია – მონაწილე;
2012

თბილისი, საქართველო – აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID,

საქართველოს

მეან-გინეკოლოგთა

და

პერინატოლოგთა

ასოციაცია

–

საქართველოს

პერინატალური მოვლის პროგრამის აკრედიტაცია – მონაწილე;
2012 თბილისი, საქართველო – წმინდა გრიგოლ ფერაძის სახ. საქართველოს პოლონელ
მედიკოსთა კავშირი, საქართველოს სპეციალობების ასოციაცია, პოლონური სამედიცინო
ორგანიზაციების მსოფლიო ფედერაცია, პოლონეთის ექიმთა და სტომატოლოგთა პალატა, ივ.
ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი – III საერთაშორისო ქართულპოლონური კონფერენცია “21-ე საუკუნის მედიცინა: მიღწევები, შესაძლებლობები და
გამოწვევები” - დელეგატი;
2012

თბილისი,

საქართველო

–

საქართველოს

ლაზერული

მედიცინის

ასოციაცია,

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, თსსუ
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების
ინსტიტუტი, სამედიცინო ცენტრი “ლაზერი” – საიუბილეო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია “ლაზერდამოკიდებული მედიცინა – მკურნალობის ახალი სტანდარტები” მონაწილე/მომხსენებელი;
2012 ბათუმი, საქართველო – „მოზარდობიდან ხანშიშესულ ასაკამდე“ მეორე საერთაშორისო
კონფერენცია, თბილისის სახელმწიოფ სამედიცინო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველი
სახელობის სამეცნიერო ფონდი – მონაწილე;
2012 თბილისი, საქართველო – საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა
ასოციაცია - საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა ასოციაციის ყრილობა
“თანამედროვე ასპექტები პერინატოლოგიასა და გინეკოლოგიაში” – მონაწილე;
2012
თბილისი, საქართველო THE OPEN MEDICAL INSTITUTE, THE CHILDRENS
HOSPITAL OF PHILADELPHIA, თსსუ – სატელიტური სიმპოზიული “ სამედიცინო
განათლება” - მონაწილე;
2012

თბილისი,

საქართველო

–

საქართველოს

ჰუმანიტარული

და

სახელოვნებო

მეცნიერებათა აკადემია, თსსუ, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერების აკადემია,

“სოციალური პედიატრიის და ბავშვთა ჯანმრთელობის ფონდი” – IV სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია – ბავშვთა კარდიოლოგია”- მონაწილე;
2012

თბილისი, საქართველო – გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი,

კომპანია “le laboratua servie” – სიმპოზიუმი “მენჯის სისხლსავსეობის სინდრომი”,

-

მონაწილე;
2012 თბილისი, საქართველო – საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია, საქართველოს
ბებიაქალთა ასოციაიცია, ჰოლდინგ ჯეო-ჰოსპიტალის ქსელი, ASTELLAS PHARMA EUROPE
B. V. – კონფერენცია “საკეისრო კვეთის შემცირების გზები საქართველოში, თანამედროვე
მიდგომა” - მონაწილე/მომხსენებელი;
2012

რომი, იტალია - FIGO მსოფლიო მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის XX კონგრესი

საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი-დელეგატი;
2011 კიშინიოვი, მოლდოვა - FIGO - “აბორტის უსაფრთხოება და მისი გართულებების
პრევენცია” – სამუშაო შეხვედრა - მონაწილე/მომხსენებელი;
2011 თბილისი, საქართველო

- SABIT, USA ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, გაუ

თბილისის პიარ სკოლა – “სოციალური მედიის მარკეტინგი” - მონაწილე/მომხსენებელი;
2011 თბილისი, საქართველო, უშვილობასთან ბრძოლის საქველმოქმედო ფონდი, ზურაბ
საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა, დავით ტატიშვილის კლინიკა, საქართველოს
გინეკოლოგ ენდოსკოპისტთა ასოციაცია, თსსუ, საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა
ასოციაცია,

კონფერენცია

“

ენდოსკოპიური

ქირურგიის

და

გინეკოლოგიური

ენდოკრინოლოგიის აქტუალური საკითხები” - მონაწილე;
2011 თბილისი, საქართველო, WORD VISION GEORGIA, სამუშაო შეხვედრა “ დედათა და
ბავშვთა ჯანმრთელობის და კვების ინიციატივა”, დელეგატი;
2011 თბილისი, საქართველო - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური
დაცვის

სამინისტრო,

კონფერენცია

“საქართველოში

ქალთა

რეპროდუქციული

ჯანმრთელობის 2010 წლის კვლევის წინასწარი შედეგების წარდგენა”, დელეგატი;
2011

თბილისი, საქართველო – GeRad, ალიანსი “იშვიათი დაავადებებისთვის“, თსსუ –

“იშვიათი დაავადებების და “ობოლი” წამლების” II სამხრეთ კავკასიის კონფერენცია,
დელეგატი;
2011

თბილისი, საქართველო – ეროვნული სკრინინგ ცენტრი – კონფერენცია “სკრინინგ

პროგრამის განვითარება და ევროპული უროლოგიური კვირეული”- მონაწილე;
2011

თბილისი, საქართველო -

თსსუ, ი. ფაღავას საელობის პედიატრიის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი, ბავშვთა და მოზარდთა ჯანდაცვის ასოციაცია, საქართევლოს
პედიატრთა ასოციაიცია, ფონდი “ სიჯანსაღე” – სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია
“ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინა – IV” - დელეგატი;

2011 თბილისი, საქართველო, საქართველოს არასამთავრობო ასოციაცია ჰერა-XXI, თსსუ, ETC
Crystal – კონფერენცია – “ზრუნვის ხარისხის გაუმჯობესება: ბებიაქალების ცოდნისა და
უნარების განახლება საქართელოში”, დელეგატი;
2010 სტამბული, თურქეთი - FIGO – “აბორტის უსაფრთხოება და მისი გართულებების
პრევენცია” – სამუშაო შეხვედრა - მონაწილე/მომხსენებელი;
2010 კიევი, უკრაინა - რეპროდუქციული არჩევანის აღმოსავლეთ ევროპული ალიანსის
ნაციონალური

ტრენერების

მოსამზადებელი

კურსები:

“კომპლექსური

სამედიცინო

დახმარება არასასურველი აბორტის დროს” – ტრენერის სერტფიკატი;
2010

სტამბული, თურქეთი

- FIGO მსოფლიო მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის სამუშაო

შეხვედრა – საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი, ექსპერტი,
მასტერ ტრენერის სერტიფიკატი;
2010

ჰააგა,

ნიდერლანდები,

ევროპული

საზოგადოების

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის XI კონგერსი –

კონტრაცეპციისა

და

საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა

ასოციაციის გენერალური მდივანი და გენერალური ანსამბლეის დელეგატი;
2010 თბილისი, საქართველო, კავშირი “პარტნიორების ჯანმრთელობისთვის”, ეროვნული
საინფორმციო სასწავლო ცენტრი, თბილისის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –
მობილური ტელემედიცინის პილოტური პროექტის საპრეზენტაციო სემინარი, მონაწილე;
2010 ლისაბონი, პორტუგალია – ISMA International Consortium for Medical Abortion, Gynuity
Health Project - III საერთაშორისო კონფერენცია “გაფართოებული წვდომა მედიკამენტურ
აბორტზე – ორი ათწლეულის გამოცდილება” – მონაწილე/მომხსენებელი;
2010 თბილისი, საქართველო - “ევროპის სამედიცინო განათლების თანამედროვე ხედვა” –
ტრენინგი - მონაწილე;
2010

EEARG, ICMA – “უსაფრთხო აბორტის კონცეფცია” - მონაწილე;

2010 თბილისი, საქართველო, თსსუ, USAID, SUSTAIN, JSI - საექიმო სპეციალობის „მეანობაგინეკოლოგია“

რეზიდენტთა

კონფერენცია

“ეფექტური

პერინატალური

მოვლის

თანამედროვე ასპექტები და უახლესი მიღწევები გინეკოლოგიაში”- მონაწილე;
2009

ქუთაისი, საქართველო - GYNUITY health projeqts ა.შ.შ. _ “უსაფრთხო აბორტი” –

ტრენინგი - ტრენერი;
2009

სტამბული, თურქეთი - FIGO – “აბორტის უსაფრთხოება და მისი გართულებების

პრევენცია” – სამუშაო შეხვედრა - მონაწილე;
2009 კეიპტაუნი, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა - მსოფლიო მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის
XIX კონგრესი - საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი და
FIGO-ს გენერალური ანსამბლეის დელეგატი (ხმის უფლებით);

2008 ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, აშშ, SABIT , "სავაჭრო პალატა", ვაშინგტონი სპეციალური სტაჟირების

ამერიკული პროგრამა(19.01-19.02) - “ჰოსპიტალური სექტორის

მენეჯმენტი”- ვაშინგტონი, აშშ, სერტიფიკატი;
2008

DFID/OPM პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობის პროგრამა საქართველოს მეან-

გინეკოლოგთა ასოციაცია, საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაცია

“ანტენატალური

მეთვალყურეობა ფიზიოლოგიური ორსულობის დროს: დაავადებათა მართვის ეროვნული
გზამკვლევები” – ტრენერის სერტიფიკატი;
2008 თბილისი საქართველო,– ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური
ოფისის 58-ე სესია, დელეგატი;
2008 მალტა, სან-ჯულიანი – ჯანმო-ს შეხვედრა, ევროპის რეგიონალური ოფისი, “ოჯახისა და
საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერებით”,
დელეგატი;
2008 იტალია, ფლორენცია – ჯანმო-ს შეხვედრა, ევროპის რეგიონალური ოფისი, “ ბავშვთა და
მოზარდთა ჯანმრთელობისა და განვითარების ევროპული სტრატეგიები”, დელეგატი;
2008 თბილისი, საქართველო, თსსუ სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ბავშვთა და
მოზარდთა მედიცინა” - მონაწილე;
2007 ბათუმი, საქართველო - USAID, JSI
“ზრდასრულთა სწავლება-ფუნდამენტური
პრინციპები და თანამედროვე მიდგომები”, “ანტე და პოსტნატალური მეთვალყურეობის
ტრენინგი ტრენერებისათვის”;
2007 იტალია, ფლორენცია – ჯანმო-ს შეხვედრა, ევროპის რეგიონალური ოფისი, “ბავშვთა და
მოზარდთა ჯანმრთელობისა და განვითარების ევროპული სტრატეგიები”, დელეგატი;
2007 საფრანგეთი, ლიონი – ევროპის ემბრიოლოგთა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
სპეციალისტთა 23 –ე წლიური შეხვედრა, დელეგატი;
2006 თბილისი, საქართველო საავადმყოფო,

აშშ

AIHA, მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთაA ცენტრალური

საერთაშორისო

განვითარების

სააგენტო

კავშირი

“პარტნიორები

ჯანმრთელობისთვის: “ჯანდაცვის მომსახურების მართვა”, სერტიფიკატი-ტრენერი;
2006

თბილისი, საქართველო -

AIHA, USAID – “ჯანდაცვის მომსახურების

მართვა”, ,

სერტიფიკატი;
2006

თბილისი საქართველო - ჯანმო, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და

სოციალური

დაცვის

სამინისტრო,

WHO/EURO ჯანდაცვის

პოლიტიკის

მიმოხილვა

ჰოსპიტალური სექტორის დაგეგმვის სფეროში”- რეგიონალური შეხვედრა, მონაწილე, სერტიფიკატი;
2006 იტალია, ფლორენცია _ გინეკოლოგ-ენდოკრინოლოგთა 12-ე მსოფლიო კონგრესი,
დელეგატი;

2006 თურქეთი, სტამბული _ კონფერენცია თემაზე “ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება
კონტრაცეფციის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურების საშუალებით”,
დელეგატი;
2006 ესპანეთი, მალაგა – ჯანმო-ს შეხვედრა, ევროპის რეგიონალური ოფისი, “ჯანდაცვის
სისტემების გაძლიერება – ოჯახის და საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება”,
დელეგატი;
2006 იტალია, ტრიესტი _ ჯანმო-ს შეხვედრა, ევროპის რეგიონალური ოფისი,

“ბავშვთა და

მოზარდთა ჯანმრთელობისა და განვითარების ევროპული სტრატეგიები”, დელეგატი;
2006 მალაიზია, კუალა-ლუმპური – FIGO XVII მეან-გინეკოლოგთაA მსოფლიო კონგრესი,
დელეგატი;
2006

თბილისი,

რეპროდუქციული

–

I

ჯანმრთელობა

–

საქართველო

საერთაშორისო
პრობლემები

კონფერენცია

და

“ახალგაზრდების

პრიორიტეტები”, დელეგატი,

მომხსენებელი;
2006 თბილისი, საქართველო, რეგიონალური კონფერენცია _ “ქრონიკული დაავადებების საერთაშორისო სა ნაციონალური პერსპექტივები”, დელეგატი;
2005 თბილისი, საქართველო - AIHA - “ქალთა ჯანმრთელობა პირველად ჯანდაცვაში”,
სერტიფიკატი;
2005 რუმინეთი, ბუქარესტი – USAID -ის სამუშაო შეხვედრა, დელეგატი;
2005

დანია, კოპენჰაგენი

– WHO - ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპული

ქვეყნების შეხვედრა, დელეგატი;
2005 თბილისი, საქართველო – კავკასიის რეგიონალური თანამშრომლობის კოფნერენცია,
მონაწილე;
2004 თბილისი, საქართველო - აბორტის საერთაშორისო ფედერაცია (MVA) – “მანუალური
ვაკუუმ-ასპირაცია” - სერტიფიკატი- მასტერ ტრენერი;
2004 თბილისი, საქართველო - ALSO – “გადაუდებელი მდგომარეობების მართვა მეანობაში”
– მონაწილის მოდული, სერტიფიკატი;
2004

თბილისი, საქართველო

- ALSO –

“გადაუდებელი მდგომარეობების მართვა

მეანობაში” – ტრენერის მოდული, მასტერ ტრენერის სერტიფიკატი;
2004 თბილისი, საქართველო - UNFPA, CSMA - “თანასწორ განმანათლებელთა ტრეინინგი”ტრენერის სერტიფიკატი;
2004 ბუდაპეშტი, უნგრეთი - აბორტის საერთაშორისო ფედერაცია (MVA) - ტრეინინგის
კურსი “მანუალური ვაკუუმ-ასპირაციის
პირებისათვის” - ტრენერის სერტიფიკატი;

გამოყენება გინეკოლოგიაში ხელმძღვანელი

2004 ოდესა უკრაინა - AIHA, USAID, - “დედიდან ბავშვზე აივ. ინფექცია/შიდსის გადაცემის
პრევენცია ხელმძღვანელი პირებისათვის” - მასტერ ტრენერის სერტიფიკატი;
2004 თბილისი, საქართველო - საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია, საქართველოს
ჯანმრთელობის და სოციალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი, ს/ს ინფექციური
პატოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი. “დედიდან შვილზე შიდსის
გადაცემის პრევენცია” - მასტერ ტრენერის სერტიფიკატი;
2004 ანტალია, თურქეთი – ჯანმო-ს შეხვედრა, ევროპის რეგიონალური ოფისი, “დედათა და
ბავშვთა აქტუალური საკითხების განხილვა”, დელეგატი;
2004 ჰერფორდი, გერმანია – ჰუმანას წარმომადგენლებთან შეხვედრა, დელეგატი;
2003 თბილისი, საქართველო საქართველოს ექიმთა კონგრესი – “მტკიცებებზე დაფუძნებული
მედიცინის პრინციპები დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში“სერტიფიკატი;
2002

თბილისი, საქართველო -

ტრეინინგის კურსი,

MSH, CIF, “კურაციო” ინტერნაციონალური ფონდი

-

“ანტენატალური და პოსტნატალური მეთვალყურეობის კურსი”.

-

მასტერ ტრენერის სერტიფიკატი;
2002

თბილისი, საქართველო - ჯონს ჰოპკინსის საკომუნიკაციო პროგრამების ცენტრი -

ტრეინინგის კურსი, “მომსახურების მარკეტინგი ჯანდაცვაში” -

მასტერ ტრენერის

სერტიფიკატი;
2002 თბილისი, საქართველო - UNFPA, ი. ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, “რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სასწავლო კურსი”მოწმობა/ტრენერი;
2002 თბილისი, საქართველო - CTC - “ჯანდაცვის მენეჯმენტი” - ტრენერის სერტიფიკატი;
2002 თბილისი, საქართველო – ნეონატოლოგთა კონფერენცია, “ახალშობილთა რეანიმაცია
და უხშირეს დაავადებათა მართვა”, დელეგატი;
2001 თბილისი, საქართველო - UNFPA, WHO - მტკიცებებზე დაფუძნებული მედიცინის
პრინციპები დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობაში - თბილისი, საქართველოს ექიმთა
პირველი კონგრესი

“სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები” -

მასტერ ტრენერის

სერტიფიკატი;
2001

თბილისი, საქართველო

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური

დაცვის სამინისტროს, შ.პ.ს. “სამედიცინო სტატისტიკის და ინფორმაციის ცენტრი” “სამეანო
დახმარების ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეგროვებისა და მონაცემთა კომპიუტერული
ბაზის შექმნა” თბილისი, საქართველო – სერტიფიკატი;

2001 მოსკოვი, რუსეთი - მეან-გინეკოლოგიისა და პერინატალური სამეცნიერო ცენტრი,
შერინგის

კონტრაცეფციის

საკონსულტაციო-საინფორმაციო

ცენტრი,

“კონტრაცეფციის

თანამედროვე მეთოდები” დიპლომი;
2001 რუსეთი, მოსკოვი – რეგიონალური კონფერენცია, “რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება”, დელეგატი;
2001 თბილისი, საქართველო -

გაეროს ბავშვთა ფონდი, შიდსის და კლინიკური

იმუნოლოგიის ცენტრი, “ორსულთა პათოლოგიის გამომწვევი ინფექციური დაავადებები” სერტიფიკატი;
2000 თბილისი, საქართველო - ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ტრეინინგის კურსი JHPIEGO,
“კლინიკური უნარ-ჩვევები ოჯახის დაგეგმვასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში.”
მასტერ ტრენერის სერტიფიკატი;
2000 თბილისი, საქართველო

- ტრანს-კავკასიური ჯანდაცვის საინფორმაციო პროექტი,

კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, კანადის ჯანდაცვის საერთაშორისო
საზოგადოება, “ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემები” - სერტიფიკატი;
1999 თბილისი, საქართველო -

ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ტრეინინგის კურსი,

“კლინიკური უნარ-ჩვევები ოჯახის დაგეგმვასა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში.”

–

მასტერ ტრენერის სერტიფიკატი;

პროექტების ავტორობა/მონაწილეობა
2017–2018 გაეროს მოსახლეობის განვითარების ფონდი, უწყვეტი სამედიცინო განათლების
ელექტრონული ონლაინ სასწავლო პლატფორმის დანერგვა – პროექტის ხელმძღვანელი
2016–2017 გაეროს მოსახლეობის განვითარების ფონდი, დიპლომისშემდგომ სამედიცინო
განათლებაში

(პროფესიული

მზადება)

„პორთფოლიოს“

დანერგვა

–

პროექტის

ხელმძღვანელი
2017 გაეროს მოსახლეობის განვითარების ფონდი, აღმოსავლეთ ევროპის რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის

ინსტიტუტი

–

ოჯახის

დაგეგმვის

ინტერაქტიული

სასწავლო

პაკეტი/ “virtualuri konsultireba kontracepciaSi“ – პროექტის განმახორციელებელი;
2017 გაეროს მოსახლეობის განვითარების ფონდი, აღმოსავლეთ ევროპის რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის ინსტიტუტი – უწყვეტი სამედიცინო განათლების ხარისხის გაუმჯობესების
მხარადასაჭერი პროგრამა – პროექტის განმახორციელებელი;
2012 – 2015

“საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება” – პროექტის

“გაიდლაინებისა და პროტოკოლების ანალიზი” - ხელმძღვანელი;

2010 - ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში 2005წ. – ექსპერტი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი, შრომის,
ჯანმრთელობის
ეროვნული

და

სოციალური

სამსახური(თბილისი,

დაცვის

სამინისტრო,

საქართველოში),

საქართველოს

რეპროდუქციული

სტატისტიკის
ჯანმრტელობის

გამყოფილება, დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (DRH/CDC), ატლანტა,
ჯორჯია, აშშ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდი (UNFPA),
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID);
2006 აბორტის საერთაშორისო ფედერაცია (MVA) - “მანუალური ვაკუუმ-ასპირაციის
დანერგვა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, ყოფილ საბჭოთა კავშირში” - პროექტის
კოორდინატორი;
2005-2006 CDC, ატლანტა, აშშ, CDC, საქართველო, USAID, UNFPA – რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის მიმოხილვა საქართველოში – პროექტის ტექნიკური დირექტორი;
2005-2007

გლობალური ფონდი - "დედიდან შვილზე შიდსის ვირუსის გადაცემის

პროფილაქტიკა" - პროგრამის კოორდინატორი;
2005 - დან დღემდე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ქვეყნის კოორდინატორი დედათა
და ბავშვთა საკითხებში;
2005 - ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში 2005წ. – ტექნიკური
დირექტორი - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული
ცენტრი, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს
სტატისტიკის

ეროვნული

სამსახური(თბილისი,

საქართველოში),

რეპროდუქციული

ჯანმრთელობის გამყოფილება, დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები
(DRH/CDC), ატლანტა, ჯორჯია, აშშ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის
ფონდი (UNFPA), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო(
UNFPA);
2004 ჯონს სნოუს კვლევისა და სწავლების ინსტიტუტი - "ქალთა ჯანმრთელობის პროგრამა
საქართველოში - მასტერ-ტრენერი;
2004 გლობალური ფონდი - "დედიდან შვილზე შიდსის ვირუსის გადაცემის პროფილაქტიკა"
- მასტერ-ტრენერი;
2004

CHF, USAID სერბია, ჩერნოგორია, "ტრენერთაA მომზადება ოჯახის დაგეგმვის

საკითხებში" - მასტერ ტრენერი;
2002 მართვის სისტემები ჯანდაცვისათვის (MSH) და ინტერნაციონალური ფონდი
"კურაციო" - მასტერ-ტრენერი "ანტენატალური და პოსტნატალური მეთვალყურეობის
კურსში";
2002

C.I.F., MSH, ინტერნაციონალური ფონდი "კურაციო" – “საქართველოს უსაფრთხო

დედობის ინიციატივა” – მასტერ-ტრენერი;

1999-2002 ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის და JHPIEGO – ტრენერი და სუბკოორდინატორი,
თბილისი საქართველო;

უწყვეტი სამედიცინო განათლება:
პროგრამის ხელმძღვანელი/განმახორციელებელი


















ონლაინ სასწავლო კურსი „ანტენატალური მეთვალყურეობა“ (აკრ. N0011);
ონლაინ სასწავლო კურსი „ანტენატალური მეთვალყურეობა (კლინიკური
შემთხვევა)“ (აკრ. N0012);
“თანამედროვე მართვის პრინციპები სამშობიარო ბლოკში მაღალტექნოლოგიური
მანეკენებისა და სიმულატორების გამოყენებით " – მპ.2013-24
“სოციალური მარკეტინგი უკეთესი რეპროდუქციული ჯანმრთელობისათვის” –
მპ.2014-07
" ზრდასრულთა ეფექტური სწავლება _ თანამედროვე მიდგომები" - მპ.2014-08
“ორსულთა ჰიპერტენზიული სინდრომი ” – მპ.2014-09
“ანტე და პოსტნატალური დაკვირვების კურსი – მტკიცებულებების განხილვა” –
მპ.2014-10
“მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის პრინციპები დედათა და
ახალშობილთა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში” – მპ.2014-11
“ოჯახის დაგეგმვა” – მპ.2014-12
“აივ ინფექციის დედიდან ბავშვზე გადაცემის პროფილაქტიკა” – მპ.2014-13
“თანამედროვე მენეჯმენტი სამშობიარო ბლოკში” – მპ.2014-14
“მედიკამენტური აბორტი” – მპ.2014-15
“ხელდახმარებით ვაკუუმ-ასპირაცია ორსულობის პირველი ტრიმესტრის
ხელოვნურად შეწყვეტისათვის” – მპ.2014-16
“პარტოგრამა – მშობიარობის გრაფიკული წარმოსახვა” – მპ.2014-17
“ფანტომური კურსი _ ოპერაციული საშოსმხრივი მშობიარობა” – მპ.2014-18
“კონსულტირება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და ოჯახის დაგეგმვის
საკითხებზე” – მპ.2014-20 (რს-262)
კომუნიკაცია და კონსულტირების სერვისები ზოგად სამედიცინო პრაქტიკაში მპ.2014-21 (რს-263)

პროგრამის განმახორციელებელი





“აბორტის სერვისის ხარისხი, სწრაფი შეფასების პროცესი და ინსტრუმენტი.” –
მპ.2014-22
„ასთმის მართვა კლინიკურ პრაქტიკაში“ მპ.2015–01
“ანტენატალური დაკვირვება – მტკიცებულებების განხილვა” აკრ. N0006 ;
“ მშობიარობის შემდგომი სისხლისდენა - პროფილაქტიკა და მკურნალობა” აკრ.
N0007;



“ნაყოფის გულისცემის მონიტორინგი” აკრ. N0008;

კვალიფიკაციის 2 თვიანი პროგრამა – “ნუტრიციოლოგია”;
საერთაშორისო კონფერენცია “ჯანმრთელი ქალი”;
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინა";

სამეცნიერო საქმიანობა
სახელმძღვანელო /კრებული / წიგნი /რეცენზია/ექსპერტიზა


„კლინიკურ–ფარმაკოლოგიური

2017

ცნობარი

რეპროდუქტოლოგებისა

და

მეან–გინეკოლოგებისათვის“ - თბილისი, აიპ „ჯანსაღი ცხოვრება“;


ცნობარი “ვიდალი” სამკურნალო პრეპარატები საქართველოში -

2017/2018

ფარმინფორმი;

2016
„კლინიკურ – ფარმაკოლოგიური ცნობარი რეპროდუქტოლოგებისა და
მეან–გინეკოლოგებისათვის“ - თბილისი, აიპ „ჯანსაღი ცხოვრება“;


ცნობარი “ვიდალი” სამკურნალო პრეპარატები საქართველოში -

2015/2016

ფარმინფორმი;
•

“კლინიკურ–ფარმაკოლოგიური

2015

ცნობარი

რეპროდუქტოლოგებისა

და

მეან–გინეკოლოგებისათვის“
•

ცნობარი “ვიდალი” სამკურნალო პრეპარატები საქართველოში -

2014/2015

ფარმინფორმი;
•

2014

ექსპერტი სადოქტორო პროგრამაზე – “ტროფობლასტური პათოლოგიების

თავისებურებანი თვითნებური აბორტების დროს”.
•

2014 ექსპერტი სადოქტორო პროგრამაზე – “ოქსიდაციური სტრესის როლი ღვიძლის

არაალკოჰოლური

ცხიმოვანი

დაავადების

პათოგენეზში

პოსტმენოპაუზური

ასაკის

ქალებში”.
•

2014

ექსპერტი სადოქტორო პროგრამაზე – “ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური

მდგომარეობა გესტაციური ტროფობლასტური დაავადებია დროს”.
•

2014

საკეისრო კვეთა – გაიდლაინი/პროტოკოლები –, საქართველოს შრომის,

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გაეროს მოსახლეობის ფონდი UNFPA;
•

2014

„კლინიკურ–ფარმაკოლოგიური

ცნობარი

რეპროდუქტოლოგებისა

მეან–გინეკოლოგებისათვის“ - თბილისი, აიპ „ჯანსაღი ცხოვრება“;

და

•

2013

ექსპერტი სადოქტორო პროგრამაზე - “ლოგინობის ხანის მწვავე ინფექციების

ეტიოლოგიური ფაქტორები და მათი კლინიკური მიმდინარეობის თავისებურებები
რეპროდუქციული ასაკის ქალებში”.
•

2013 ექსპერტი სადოქტორო პროგრამაზე – “კალციტონინის გენთან დაკავშირებული

პეპტიდის როლი მაკე ვირთაგვებში არტერიული წნევის რეგულაციის, ნაყოფის ზრდის და
გადარჩენის პროცესში”.
•

2013

რეცენზენტი

სადოქტორო

პროგრამაზე

–

“საკვერცხეების

ნორმოგონადოტროპული უკმარისობის დროს არომატაზის ინჰიბიტორის ლეტროზოლის
გამოყენება”.
•

2013

ექსპერტი სადოქტორო პროგრამაზე – “მემკვიდრული თრომბოფილიის

მოლეკულურ-გენეტიკური ასპექტები და მათი როლი ქართული პოპულაციაში ორსულთა
პათოლოგიების განვითარებაში”.
•

2013

ექსპერტი სადოქტორო პროგრამაზე – “ათეროსკლეროზით გამოწვეული

კარდიო-ვასკულარული დაავადებების რისკის მარკერები რეპროდუქციული და მენოპაუზის
ასაკის ქალებში”.
•

2013

კონტრაცეფციის მეთოდების სახელმძღვანელო – თბილისი, აიპ “ჯანსაღი

ცხოვრება”
•

2013

კლინიკურ–ფარმაკოლოგიური

ცნობარი

რეპროდუქტოლოგებისა

და

მეან–გინეკოლოგებისათვის“ - 2013, თბილისი, აიპ „ჯანსაღი ცხოვრება“;
•

2013/2014

ცნობარი “ვიდალი” სამკურნალო პრეპარატები საქართველოში -

ფარმინფორმი;
•

2012

ექსპერტი სადოქტორო პროგრამაზე - “უტეროპლაცენტარული სისხლის

მიმოქცევის დარღვევის როლი ორსულობის გართულების პათოგენეზში”.
•

2011

რეცენზენტი სადოქტორო პროგრამაზე - “იმუნოკომპეტენტური უჯრედების

ფუნქციური აქტივობა და ლატენტურად მიმდინარე ქლამიდიური ინფექცია მოსალოდნელი
ნაადრევი მშობიარობის დროს”.
•

2011

კლინიკურ ფარმაკოლოგიური ცნობარი რეპოდუქტოლოგებისა და მეან-

გინეკოლოგებისთვის –აიპ „ჯანსაღი ცხოვრება“;
•

2010

კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ცნობარი რეპოდუქტოლოგებისა და მეან-

გინეკოლოგებისთვის, აიპ „ჯანსაღი ცხოვრება“;
•

2010

ჯანსაღი კვება-სპორტსმენთა სწორი კვების ძირითადი პრონციპები –

კონსულტანტი;
•

2008 დიაბეტი და ორსულობა

•

2007

ეროვნული გაიდლაინებისა და პროტოკოლების დანერგვა პირველად

ჯანდაცვაში. საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია, OPM;
•

2007

ეროვნული გაიდლაინებისა და პროტოკოლების დანერგვა მენობა –

გინეკოლოგიაში.საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია, UNICEF;
•

2007

ანტენატალური მეთვალყურეობა ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის

დროს კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია -

2007; UNICEF, საქართველოს

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ავტორები: თ. ასათიანი, ზ.
ბოხუა, ბ.ბროლაძე, ი. კურდღელაიძე;
•
დროს

2007 ანტენატალური მეთვალყურეობა ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის
კლინიკური

მდგომარეობის

მართვის

სახელმწიფო

-

სტანდარტი

UNICEF,

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ავტორები: თ.
ასათიანი, ზ. ბოხუა, ბ.ბროლაძე, ი. კურდღელაიძე;
•

2007

რეპროდუქციული

ჯანმრთელობის

საკომუნიკაციო

გზავნილები-

სახელმძღვანელო კრებული საქართველოსათვის, ავტორები: ზ. ბოხუა, თ. სირბილაძე, ვ.
ცერცვაძე;
•

2007

პირველი ნაბიჯი დედა-შვილის ჯანმრთელობისაკენ –სახელმძღვანელო

კრებული, ავტორები: ზ. ბოხუა, თ. მანჯავიძე, მ. ხერხეულიძე;
•

2007

ორსულობა და აივ ინფექცია/შიდსი-რეკომენდაციები ორსულთათვის - ზ.

ბოხუა, თ. მანჯავიძე;
•

2007

„ოჯახის

რეკომენდაცია(გაიდლაინი)

-

დაგეგმვა“

და

კლინიკური

კლინიკური

პრაქტიკის

ეროვნული

მდგომარეობების

მართვის

სახელმწიფო

სტანდარტები(პროტოკოლები) "გადაუდებელი კონტრაცეფცია," - UNFPA- გაერთიანებული
ერების მოსახლეობის ფონდი, ექსპერტი;
•

2007

„ოჯახის

რეკომენდაცია(გაიდლაინი)

დაგეგმვა“
და

სტანდარტები(პროტოკოლები)

-

კლინიკური
"ქალის

კლინიკური

ეროვნული

მართვის

სახელმწიფო

მდგომარეობების

ქირურგიული

გაერთიანებული ერების მოსახლეობის ფონდი,

პრაქტიკის

კონტრაცეფცია"

-

UNFPA-

ავტორები: ზ. ბოხუა, ა.ხომასურიძე, ა.

გვენეტაძე;
•

2007

„ოჯახის

რეკომენდაცია(გაიდლაინი)

დაგეგმვა“
და

სტანდარტები(პროტოკოლები)

-

კლინიკური

კლინიკური

პრაქტიკის

ეროვნული

მართვის

სახელმწიფო

მდგომარეობების

"საშვილოსნოსშიგა

საშუალებები"

-

2007,

UNFPA-

გაერთიანებული ერების მოსახლეობის ფონდი, ავტორები: ზ. ბოხუა, ა. ხომასურიძე, გ.
ცერცვაძე;
•

2005

„ანტე და პოსტნატალური დახმარების კურსი“ - სახელმძღვანელო

ამბულატორიის ექიმებისთვის, თბილისი,

•

2005

რეპროდუქციული

ჯანმრთელობის

საკომუნიკაციო

გზავნილების

სახელმძღვანელო,
•

2004

„ანტე და პოსტნატალური დახმარების კურსი“ - სახელმძღვანელო მეან-

გინეკოლოგებისათვის, თბილისი. მეორე გამოცემა;
•

2002

„ანტე- და პოსტნატალური დახმარების კურსი“

- სახელმძღვანელო ბებია-

ქალებისა და მედდებისთვისს, თბილისი;
•

2002

„ანტე

და

პოსტნატალური

დახმარების

-

კურსი“

სახელმძღვანელო

ტრენერებისათვის, თბილისი;
•

2002

„ანტე- და პოსტნატალური დახმარების კურსი“ - სახელმძღვანელო მეან-

გინეკოლოგებისათვის, თბილისი;

პუბლიკაცია:


2016 – 200 მგ მიფეპრისტონის შემდეგ 400 მკგ მისოპროსტოლის მიღება და

მიზანშეწონილობა,

ადრეული

აბორტისათვის

საქართველოში,

კონტრაცეფციის

და

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ევროპული ჟურნალი, ISSN: 1362-5187 (Print) 1473-0782
(Online) Journal homepage:

http://www.tandfonline.com/loi/iejc20, To link to this article:

http://dx.doi.org/10.1080/13625187.2016.1211632;

2013 საკეისრო კვეთის რაოდენობა საქართველოში: კლიენტების და პროვაიდერების
პერსპექტივა. პერინატალური მედიცინის XI მსოფლიო კონგრესი, მოსკოვის კონგრესის
მასალები, გ27;
•

2013 ექიმების დამოკიდებულება ოჯახის დაგეგმვის საკითხებისადმი;

•

2012 “ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასების ანგარიში 2012 – საქართველოს

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ექსპერტი;
•

2012 კლიენტისა და პროვაიდერის პოზიციები საკეისროს კვეთასთან დაკავშირებით:

საქართველოში საკეისრო კვეთების მაღალი მაჩვენებლის ოპერაციული კვლევა
•

2010

ექიმების

დამოკიდებულება

ოჯახის

დაგეგმვის

საკითხებისადმი

-

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდი(UNFPA), აიპ „ჯანსაღი
ცხოვრება“;
•

2010

-

ქალთა

რეპროდუქციული

ჯანმრთელობის

კვლევა

საქართველოში

–

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი, შრომის,
ჯანმრთელობის
ეროვნული

და

სოციალური

სამსახური(თბილისი,

დაცვის

სამინისტრო,

საქართველოში),

საქართველოს

რეპროდუქციული

სტატისტიკის
ჯანმრტელობის

განყოფილება, დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (DRH/CDC), ატლანტა,

ჯორჯია, აშშ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდი (UNFPA),
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID);
•

2008 ინოვაციები აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ევროპაში

უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მისაღწევად;
•

2007 ბავშვთა გადარჩენა და ჯანდაცვითი პროგრამები ქვემო ქართლში და იმერეთში,

შუალდური ანგარიში;
•

2007

აივ/შიდსის

დედიდან

ბავშვზე

გადაცემის

პრევენცია,

საქართველოს

გამოცდილება „ცენტრალური ევროპის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჟურნალი“ #3. ტ. 16.
2008
•

2006 ქცევის კვლევა და აივ/შიდსის გავრცელება ორსულ ქალებში საქართველოში.

მეანობის და გინეკოლოგიის XVII მსოფლიო კონგრესი (FIGO), კულა–ლუმპური, მალაიზია
2006;
•

2006 ზ. ბოხუა, თ. ასათიანი მაგნიტურ რეზოდენანსული კვლევის გამოყენება

ზოგიერთი

სამეანო

და

პერინატალური

პატოლოგიის

დიაგნოსტიკაში.

სამედიცინო

ბიოლოგიური კვლევის და განატლების ანალების, ტ 6, #1 2006, 84–85;
•

2006 ზ. ბოხუა, ქ. ებრალიძე, თ. ასათიანი. ორსულთა მშობიარობამდე მომზადება,

როგორც „უსაფრთხო დედობის“ სტრატეგიის ელემენტი. ექსპერიმენტული და კლინიკური
მედიცინა. #3 (28) 2006: 42–44;
•

2006 ზ. ბოხუა. ორსულობის შემდგომი პერიოდის მიმდინარეობა მელოგინეებში

„ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი კლინიკის“ პირობებში. ექსპერიმენტული და კლინიკური
მედიცინა. #5 (30) 2006: 69–72;
•

2006 ზ. ბოხუა, თ. მანჯავიძე, მ. ხერხეულიძე. ახალშობილთა ადაპტაციის

თავისებურებები „ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი კლინიკის“ პირობებში. ექსპერიმენტული
და კლინიკური მედიცინა. #2 (28) 2006: 42–44;
•

2005

კონტრაცეპტივების

ხეკმისაწვდომობის

შეფასება:

საბოლოო

ანგარიში,

საქართველო;
•

2005 - ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში 2005წ. –

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი, შრომის,
ჯანმრთელობის
ეროვნული

და

სოციალური

სამსახური(თბილისი,

დაცვის

სამინისტრო,

საქართველოში),

საქართველოს

რეპროდუქციული

სტატისტიკის
ჯანმრტელობის

გამყოფილება, დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (DRH/CDC) ატლანტა,
ჯორჯია, აშშ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდი(UNFPA),
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID);

•

1998 ჯანმოს მეორე შეხვედრა ევროპის რეგიონში ქალთა და ბავშვთა

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ყურადსაღება საკითხებზე, კოპენჰაგენი, დანია
•

1997 - ზ. დ. ბოხუა, ა. ო. პაპუკაშვილი., მშობიარობის შემდგომი სისხლდენის

კონსერვატიული მკურნალობის მეთოდები. საქართველოს სამედიცინო მოამბე, #4-5,გვ.32-37;

ენები:
1.

ქართული ------ მშობლიური;

2.

რუსული;

3.

ინგლისური

კომპიუტერულ პროგრამები:
ოპერაციული სისტემა: Windows
ტექსტური რედაქტორი: MS Word of Windows
ტექსტური რედაქტორი: MS Excel of Windows
Eგრაფიკული პროგრამა: Power Point; Adobe PhotoShop, PageMaker
ინტერნეტი, ელექტრონული ფოსტა;

