პროფესიული ავტობიოგრაფია (CV)
სახელი: სოფიო
გვარი: ბახტაძე
პოზიცია: თსსუ-ის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი
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განათლება:

1983- 1994

თბილისის 161-ე საშ.სკოლა

1994-2001

თბილისის სახ. სამედიცინო

უნივერსიტეტი
ხარისხი

ზოგადი პროფილის ექიმი-მკურნალი

1999-2002

თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი

ხარისხი:

ექიმი-მთარგმნელი

2008-2011

თბილისის სახ.სამედიცინო უნივერსიტეტი

პოზიცია:

დოქტორანტი

2007-2011

თბილისის სახ.სამედიცინო უნივერსიტეტის
კლინიკური ნევროლოგიის მიმართულების
უფროსი ლაბორანტი

2010-2011

შპს ს.ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო
კლინიკის ექიმი-ნევროლოგი.

2011

მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი

2011-დღემდე

თსსუ გ. ჟვანიას სახ. პედიატრიის
აკადემიური კლინიკა, ექიმი-ნევროლოგი.

2014-2017

თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი
ასისტენტ-პროფესორი

2017-დღემდე

თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი
ასოცირებული პროფესორი

საგანმანათლებლო აქტივობა:
1.

ეპილეფსიასთან მებრძოლი საერთაშორისო ლიგის (ILAE) სასწავლო კურსი

“ეპილეფსიის მკურნალობა”. 1 ნოემბერი 2013 - 27 აპრილი 2014.
2.

სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდის XXXXII-III საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 1 ივნისი, 2014, თბილისი, საქართველო.
3.

ეპილეფსიასთან მებრძოლი საერთაშორისო ლიგის

სასწავლო კურსი “ეპილეფსიების მკურნალობა: თანამედროვე კურსი”. 01. 11. 201327. 04. 2014

4.

ევროპის პედიატრიული ნევროლოგიური საზოგადოების (EPNS) I

კავკასიური სასწავლო კურსი: “ჩვილობის და ბავშვთა ასაკის ნევროლოგია”, 9-10
ოქტომბერი, 2014. ორგანიზატორი, ზეპირი მოხსენება.
5.

ბრიტანეთის პედიატრიული ნევროლოგიური ასოციაციის (BPNA)

სასწავლო კურსი. “შესავალი ნაწილი”, 16. 02. 2015.
6.

ბრიტანეთის პედიატრიული ნევროლოგიური ასოციაციის (BPNA)

სასწავლო კურსი. “ეპილეფსია და პაროქსიზმული დარღვევები”, 19. 10. 2015.
7.

ბრიტანეთის პედიატრიული ნევროლოგიური ასოციაციის (BPNA)

სასწავლო კურსი. “განვითარება და დასწავლა”, 11. 04. 2016.
8.

ბრიტანეთის პედიატრიული ნევროლოგიური ასოციაციის (BPNA)

სასწავლო კურსი. “ცნს-ის ანთებითი და ინფექციური დაავადებები”, 22. 08. 2016
9.

საერთაშორისო ბავშვთა ნევროლოგიური ასოციაციის მე-14 კონგრესი, 1-5

მაისი, 2016, ამსტერდამი, ჰოლანდია
10.

ევროპის პედიატრიული ნევროლოგიური საზოგადოების (EPNS) მიერ

ორგანიზებული II კავკასიური საერთაშორისო კურსი ბავშვთა ნევროლოგიაში 30
სექტემბერი-1 ოქტომბერი, 2016, ორგანიზატორი, ზეპირი მოხსენება
11.

ეპილეფსიასთან მებრძოლი საერთაშორისო ლიგის ვიდეო ეეგ კურსი, 24-16

ნოემბერი, 2016
12.

ბრიტანეთის პედიატრიული ნევროლოგიური ასოციაციის (BPNA)

სასწავლო კურსი. “ნეონატალური ნევროლოგია”, 19. 09. 2016.
13.

ევროპის პედიატრიული ნევროლოგიის საზოგადოების (EPNS) პროექტის

“მოიწვიე ექსპერტი” ორგანიზატორი. ჩატარდა სასწავლო პრაქტიკული კურსი
“კეტოგენური დიეტის გამოყენება ეპილეფსიების დროს” 2017
14.

ევროპის პედიატრიული ნევროლოგიური საზოგადოების (EPNS) მიერ

ორგანიზებული III კავკასიური საერთაშორისო კურსი ბავშვთა ნევროლოგიაში 03
ოქტომებრი-4 ოქტომბერი, 2018, ორგანიზატორი, ზეპირი მოხსენება
15.

ბრიტანეთის პედიატრიული ნევროლოგიური ასოციაციის (BPNA)

სასწავლო კურსი. “თავის ტკივილი”, 08. 01. 2019.
16.

საერთაშორისო კონფერენცია 26 მულტიდისციპლინური საერთაშორისო

კონფერენცია ნეირომეცნიერებასა და ბიოლოგიურ ფსიქიატრიაში “სტრესი და
ქცევა” 18-19 მაისი, 2019. სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი

17.

პედიატრიის აკადემიის მე-2 საერთაშორისო კონგრესი. მოხსენება

“პროინფლამატორული ციტოკინების როლი ეპილეფსიის დროს”, ზეპირი
მოხსენება, 23-24 მაისი, 2019
18.

ევროპის პედიატრიული ნევროლოგიური საზოგადოების მე-13 კონგრესი,

17-21 სექტემბერი, 2019, ათენი, საბერძნეთი. პოსტერული სხდომის მოდერატორი.
19.

საქართველოს ივანე ბერიტაშვილი ფიზიოლოგთა საზოგადოების IV

საერთაშორისო ყრილობა, 23-25 სექტემბერი, თბილისი, საქართველო. მოხსენება
“ინტერნეტდამოკიდებულება და მისი ნეიროგენური სუბსტრატი ბავშვებში”.
ზეპირი მოხსენება.
20.

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის მე-5

საერთაშორისო კონფერენცია “ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა:
თანამედროვე მიდგომები” 28. 09-29. 09. 2019, თბილისი, საქართველო. მიენიჭა 10
ევროპული უსგ ქულა.
21.

ბრიტანეთის პედიატრიული ნევროლოგიური ასოციაციის (BPNA)

სასწავლო კურსი. “ცენტრალური მოტორული დეფიციტი: თანდაყოლილი და
შეძენილი ზურგის ტვინის დარღვევები”, 15. 09. 2019.
22.

ეპილეფსიასთან მებრძოლი საერთაშორისო ლიგის მიერ ორგანიზებული

კლინიკური ეპილეპტოლოგიის მე-9 კავკასიური ზაფხულის სკოლა, 11-13
ოქტომბერი, 2019, თბილისი, საქართველო
23.

ეპილეფსიასთან მებრძოლი საერთაშორისო ლიგის რუმინეთის

განყოფილების მიერ ორგანიზებული კურსი კლინიკურ ეპილეპტოლოგიაში. 14-16
ნოემბერი, 2019, ბუქარესტი, რუმინეთი. ზეპირი მოხსენება “ანთება და
ეპილეფსია”
24.

Hორიზონ 2020-ის მიერ ორგანიზებული კურსი “Proposal writing camp”. 18-

20 ნოემბერი, 2019, თბილისი, საქართველო

1. მ. ჯანელიძის სახელმძღვანელოს ”კლინიკური ნევროლოგია” შემდეგი თავების
თანაავტორი:
ა) თავის და ზურგის ტვინის ნეიროგანვითარებითი დარღვევები

ბ) თავის და ზურგის ტვინის სიმსივნეები
გ) ცენტრალური ნერვული სისტემის ინფექციები.
დ) კუნთების დაავადებები, ნერვ-კუნთოვანი სინაფსის პათოლოგია.

2. კოლინ კენედის სახელმძღვანელო “ჩვილობის ასაკის ბავშვთა ნევროლოგია”
მთავარი რედაქტორი, რომელიც განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის.

საერთაშორისო საზოგადოებების წევრობა:

1.

ევროპის პედიატრიული ნევროლოგიის საზოგადოების (EPNS) საბჭოს

წევრი
2.

ევროსაბჭოს ეპილეფსიის და კლინიკური ნეირომეცნიერების კლინიკური

საბჭოს წევრი
3.

ევროპის ტვინის საბჭოს (European Brain Council-EBC) მკურნალობის

მნიშვნელობა (Value of treatment) სამუშაო ჯგუფის წევრი
4.

ევროპის ნევროლოგიური საზოგადოებების აკადემიის (EANS)

5.

ADHD-ის მსოფლიო ფედერაციის

6.

ეპილეფსიასთან მებრძოლი საერთაშორისო ლიგის (ILAE) წევრი

7.

ამერიკის ფსიქიატრთა და ფსიქოლოგთა ასოციაციის ოფიციალური

ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრი (EC Psychology and Psychiatry)
8.

ჟურნალის Acta Psychopathologica- ს სარედაქციო საბჭოს წევრი

9.

საქართველოს ნევროლოგთა კავშირის წევრი

10.

საქართველოს ბავშვთა ნევროლოგიის და ქცევითი დარღვევების

ასოციაციის გენერალური მდივანი

მონაწილეობა საერთაშორისო კვლევებში:
1.

105-MS-301 მულტიცენტრული საერთაშორისო კვლევა: “პეგილირებული

ინტერფერონი – 1 ბეტა (Avonex)--ის კლინიკური კვლევა გაფანტული
სკლეროზის მქონე პაციენტებში- ADVANCE. დაფინანსების წყარო-BIOGEN
პოზიცია-თანამკვლევარი
2.

TEVA-LAQ-MS-305. მულტიცენტრული საერთაშორისო კვლევა:

“ტაბლეტირებული ლაქვინომიდის კლინიკური კვლევა გაფანტული სკლეროზის
მქონე პაციენტებში”. დაფინანსების წყარო- Synthon. პოზიცია-თანამკვლევარი
3.

GTR-001. მულტიცენტრული საერთაშორისო კვლევა: ”გლატიმერატის

აცეტატის ეფექტურობა და უსაფრთხოება კოპაქსონთან შედარებით გაფანტული
სკლეროზის მქონე პაციენტებში” დაფინასების წყარო- Synthon. პოზიციათანამკვლევარი
4.

პროსპექტული, რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა, პლაცებოთი

კონტროლირებული, პარალელურ ჯგუფებიანი, მულტიცენტრული კვლევა ღია
ეტიკეტიანი გახანგრძლივებული პერიოდით NT201-ის ეფექტურობის და
უსაფრთხოების დასადგენად ნევროლოგიურ დარღვევებთან და/ან
ინტელექტუალურ უნარშეზღუდულობასთან ასოცირებული ქრონიკული
შემაწუხებელი სიალორეის მქონე ბავშვებსა და მოზარდებში (2-17 წელი)”
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