Curriculum Vitae

ხათუნა თოდაძე
დაბადების თარიღი: 30.09.1966
დაბადებისადგილი: ქ. თბილისი
საკონტაქტოინფორმაცია:
tel:+995 599 103009
E-mail: khatunatod3009@gmail.com

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 33ა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი
განათლება:
1983-1989 – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
1989-1990 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ფსიქიატრიის
კათედრა, სპეციალიზაცია ფსიქიატრიაში
სამეცნიერო ხარისხი:
1999 - მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
2006 – მედიცინის აკადემიური დოქტორი
სპეციალობა:
ნარკოლოგია - 2001წ - სერტიფიკატი№018546
მოზრდილთა ფსიქიატრია – 2002წ. - სერტიფიკატი №28038
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის ორგანიზაცია -2001წ. სერტიფიკატი №017800
სამუშაო და პედაგოგიური გამოცდილება:
2015 წლიდან დღემდე – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცე–
რექტორი
2013 - დან დღემდე - თსსუ, ფსიქიატრიისა და ნარკოლოგიის მიმართულების
ნარკოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
2011-2013 თსსუ, ფსიქიატრიისა და ნარკოლოგიის დეპარტამენტის ნარკოლოგიის
მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
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2009-2011 – თსსუ, ფსიქიატრიისა და ნარკოლოგიის დეპარტამენტის ნარკოლოგიის
მიმართულების მოწვეული პედაგოგი
2006 წლიდან – თსსუ, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და პროფესიული
განვითარების
ინსტიტუტის
ნარკოლოგიის
მიმართულების
სარეზიდენტო
პროგრამების ლექტორი
2002 -2006 - საქართველოს სამედიცინო აკადემიის ნარკოლოგიის კათედრის დოცენტი
1999 - 2002 - საქართველოს სამედიცინო აკადემიის ნარკოლოგიის კათედრა, ლექტორი
სხვა სამუშაო გამოცდილება
2016 აპრილიდან – შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე ნარკოლოგიის მიმართულებით
2014-2016, აპრილი- შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრის“ მ. ასათიანის სახელობის სამეცნიერო პრაქტიკული საბჭოს ნარკოლოგიის
მიმართულების ხელმძღვანელი
2005-2017 – აივ-შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური
ფონდის” მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამების კოორდინატორი
საქართველოში
2012-2014 - შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრის” ნარკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი
2008-2012 – ნარკოლოგიისს/კინსტიტუტის გენერალური დირექტორის მოადგილე
პროგრამების მართვის დარგში
2008-2009 – UNDP-ის სამხრეთ-კავკასიის ანტინარკოტიკული პროგრამის ნაციონალური
ექსპერტი მკურნალობა-რეაბილიტაციის დარგში
2001-2008 - ნარკოლოგიისს/კინსტიტუტი, დირექტორი სამეცნიერო დარგში
2000-2001 – ნარკოლოგიის ინსტიტუტი, დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
1993-2000 – ნარკოლოგიისს/კინსტიტუტი, მეცნიერ-თანამშრომელი, ნარკოლოგიფსიქიატრი
1990-1993 – თბილისის ქალაქის ფსიქიატრიული საავადმყოფო, ფსიქიატრი
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პროექტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა
 2005–30.06.2017 - "აივ-შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის
გლობალური ფონდის" პროგრამის „საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის
მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით
დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და
მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით“ ფარგლებში მიმდინარე პროექტის
„ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული
სერვისის მიწოდება: აივ/შიდსისა და C ჰეპატიტის პრევენციის მიზნით
მეტადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელება“, დირექტორი;
 2014–2015 – აივ-ის და HCV ინფექციის პრევენციისათვის შექმნილი
ინტერვენციული პაკეტების მოდელირება და ხარჯების-ეფექტიანობის კვლევა
ნივთიერების ინექციურად მომხმარებელ (IDU) პოპულაციაში, აღმოსავლეთ
ევროპის და ცენტრალური აზიის შერჩეულ ქვეყნებში (UNAIDS), მთავარი
მკვლევარი;
 2009-2011 - “შემთხვევის მართვა ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებლებში”
– ღია საზოგადოების ინსტიტუტისა და კანადის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს გრანტი - პროექტის დირექტორი;
 2008-2009 - სამხრეთ კავკასიის ანტინარკოტიკული პროგრამის ნაციონალური
ექსპერტი
ნარკომანიით
დაავადებულ
პირთა
მკურნალობასა
და
რეაბილიტაციაში, UNDP;
 2008 - “წამალდამოკიდებულების მკურნალობის შეფასება საქართველოში” ღია
საზოგადოების ინსტიტუტისა და კანადის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს გრანტი, პროექტის დირექტორი;
 2002, 2004, 2006, 2007 - ქვევითი და ბიომარკერული მონაცემების კვლევა
ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელ პირებში - USAID, ნარკოლოგიის
ინსტიტუტის საიტზე მიმდინარე კვლევის კოორდინატორი;
 2001-2006 - აივ-ის პრევენციის პროექტი,
Save the Children, USAID;
ნარკოლოგიის/კინსტიტუტის სუბ-გრანტის კოორდინატორი;
 2002-2006 - ნაციონალური ფოკალპოინტი ნარკოტიკების მოწოდების შემცირებაში
- SCAD, UNDP;
 2005-2006 - "ნარკოტიკების მოხმარების პრევენცია ბავშვებსა და ახალგაზრდებში",
UN, პროექტის მთავარი ექსპერტი;
 2004-2005 - სამეცნიერო - კვლევითი პროექტი "საქართველოში აივ-შიდსისადმი
სოციო-კულტურული მიდგომები", UNESCO, მთავარი მკვლევარი;
 2004 - სამეცნიერო - კვლევითი პროექტი " საქართველოში ნარკოტიკების
მოხმარების შესახებ ძირიტადი ეპიდემიოლოგიური მონაცემების სანდოობის
გაზრდა", UNDP - მთავარი მკვლევარი;
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 2003-2004 - სამეცნიერო - კვლევითი პროექტი "მაღალსიხშირული მაგნიტური
სტიმულაციის სამკუნალო ეფექტის შესწავლა, ნარკოლოგიურ, ნევროლოგიურ და
ფსიქიატრიულ პრაქტიკაში", შჯსდს, მთავარი მკვლევარი;
 2003 - სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "ქუჩის ბავშვებში ნარკოტიკების
მოხმარების ბიო-ფსიქო-სოციალური ასპექტები", მთავარი მკვლევარი, UNDP;
 2003 - სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "საქართველოს ციხეებში ნარკოტიკების
მოხმარება და მასთან დაკავშირებული სარისკო ქცევა", კვლევის ჯგუფის
ხელმძღვანელი, UNDP;
 2002 - სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "აივ-ის C ჰეპატიტისა და სქესობრივი
გზით გადამდები დაავადებების კოორდინირებული კვლევა", NIH - მკვლევარი;
 2001 - სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "ეფექტური მკურნალობის შერჩევა და
შეფასება ნარკოდამოკიდებული პაციენტებისთვის", შჯსდს, მთავარი მკვლევარი;
 2001 - სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "მაღალსიხშირული მაგნიტური
სტიმულაციის ეფექტურობა ნარკოლოგიურ პაციენტებში", შჯსდს, მთავარი
მკვლევარი;
 2001 - "საქართველოში მოზრდილთა ნარკომანიის მიზეზების, ფორმებისა და
თავისებურებების კვლევა", შჯსდს, მთავარი მკვლევარი.
პუბლიკაციები:
გამოქვეყნებულია
46
სამეცნიერო
და
პრაქტიკული
ნაშრომი,
სახელმძღვანელო, დაავადებათა მართვის პროტოკოლები, მათ შორის:

რამდენიმე

 სახელმძღვანელო სტუდენტებისა და ექიმებისთვის - “ნარკოლოგია”, თბილისი,
2001, 403 გვ; თანაავტორი და სამეცნიერო რედაქტორი;
 გ.გ. ლეჟავა, მ.ვ. ზაქარაია, ნ.ს. პაპუაშვილი, ხ.გ. თოდაძე, რ.რ. შაქარიშვილი
(2001).Clinical-experimental investigation of high frequency magnetic stimulation on CNS. Georgian
Medical News, N12 (81), p. 112-115.

 სახელმძღვანელო ნარკომანიის პრევენციაში სკოლებისათვის, თანაავტორი,
თბილისი, 2002.
 საქართველოში აივ/შიდსის სიტუაციური ანალიზი, 2002;
 ლეჟავა გ, დარასელია დ, პაპუაშვილი ნ., ზაქარაია მ., თოდაძე ხ., შაქარიშვილი რ.
(2003). ). Official Bulletin of the industrial property, Device for electromagnitotherapy of brain
diseases. 17(141), Tbilisi, pp. 9-10.

 ნ.ს. პაპუაშვილი, გ.გ. ლეჟავა, მ.ვ.ზაქარაია, ხ.გ. თოდაძე და დ.მ. დარასელია
(2003). The impact of high frequency transcranial magnetic stimulation (TMS) on functional state of
the human brain. Electrophysiological study: rootine EEG, EEG frequency spectra, visual and brain
stem auditory evoked potential study. European Journal of Neurology ( Abstracts of the 7th
Congress of the European Federation of Neurological Societies, EFNS 2003, Helsinki, Finland), vol.
10, Suppl.1, P1241., p.111.

 საქართველოში აივ/შიდსის გავრცელების საპასუხო ანალიზი, 2003;
 Drug Situation in Georgia, 2003, Annual Report;UNDP, EU, 2004;
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Drug Situation in Georgia, 2004, Annual Report; UNDP, EU, 2005;
Drug Situation in Georgia, 2005, Annual Report; UNDP, EU, 2006;
Drug Situation in Georgia, 2008, Annual Report; UNDP, EU, 2008; www.scadgeorgia.org
აივ/შიდსი საქართველოში: სოციო-კულტურალური მიდგომა;UNESCO 2005;

 HIV/AIDS in the Caucasus Region: A socio-Cultural Approach; UNESCO 2005;
www.unesco.org/culture/aids
 ნაჭყებია კ, ლეჟავა გ, თოდაძე ხ, ნაცვლიშვილი ნ, მიქელაძე დ. Effects of repetitive
transcranialmagnetic stimulation on the viability of neuronal cells and content of PSD-95 and nNOS
in the rat brain after chronicconsumption of alcohol and acute exposure to toluene. Proc. Georg.
Acad. Sci., Biol. Ser. A 2005,1, 31,89-94


ნ.ს, პაპუაშვილი, მ.ვ,ზაქარაია, ხ.გ, თოდაძე, მ. ჩაგელიშვილი, და გ.გ, ლეჟავა
(2006). High frequency low intensity transcranial magnetic stimulation(TMS) as an alernative and
complementary method for treatment of substance/alcohol abuse, and a number of the other
disorders. In.: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies,
EFNS 2006, Glasgow, UK, September 2-5. P1411.

 ნარკომანიის პრევენცია სკოლებში, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2006;
 საქართველოს ანტი-ნარკოტიკული სტრატეგია, კონცეპტუალური დოკუმენტი,
თბილისი, 2006
 HIV/AIDS in Georgia, “HIV/AIDS in Russia and Eurasia”, Vol.II, edited by Judyth L.
Twigg; Palgrav Macmillan, New York, 2006.
 მახასიათებლები, მაღალი რისკის ქცევა და ცოდნის დონე სგგდ/აივ/შიდსის
თაობაზე და აივ-ის, სიფილისის და ჰეპატიტის პრევალენტობა ნარკოტიკების
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ბათუმში 2004, 2006. სამი ქცევითი და ბიომარკერული ზედამხედველობის
ანგარიში;Save the Children, USAID, 2007.http://www.popline.org/node/198902
 Todadze K. Development of the pilot methadone maintenance programs in Georgia”, 18th
International Conference of drug Related Harm, abstract book, Warsaw, 2007;
 Todadze K. Lezhava G. Illegal subutex use in Georgia, 18th International Conference of drug Related
Harm, abstract book, Warsaw, 2007;
 National strategic Plan towards Universal Access to HIV/AIDS Prevention Treatment Care and
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 “წამალდამოკიდებულების მკურნალობის შეფასება საქართველოში”, (ქართ.,
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 Todadze K., Lezhava G. Implementation of Drug Substitution Therapy in Georgia, Central
European Journal of Public Health, No. 3/Vol.16, September 2008
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 MMT of HIV positive patients in Georgia. თოდაძე ხათუნა; კავთიაშვილი, ეკა //
რეტროვიროლოგი; 2012 Supplement 1, Vol. 9 Issue Supplment 1, p1
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 Effectiveness of Methadone Maintenance Treatment in “Crocodile” Users, Kh.Todadze,
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Substance user Opioid Dependent Patients; WPA-Tbilisi - 2016, 27-30 April, abstract book, 1415pp.

 „ოპიოიდური დამოკიდებულების მეთადონით შემანარჩუნებელი ჩანაცვლებითი
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 Opioid substitution treatment in different initial substance user opioid dependent patients,
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eleqroencefalografiuli monacemebis safuZvelze, asaTiani n., zaqaraia m.,
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„ჯანმრთელობა და ეკოლოგია“
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Alcohol and Criminal justice”;
2009 ოქტომბერი, მადრიდი, ესპანეთი – საერთაშორისო კონფერენცია “ციხე და
ჯანმრთელობა”, პოსტერ–პრეზენტაცია;
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2009 ივლისი, კეიპთაუნი, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა – აივ-შიდსის XVII
საერთაშორისო კონფერენცია;
2009 მარტი, კრაკოვი, პოლონეთი – პირველი საერთაშორისო კოფერენცია „ციხე და
ჯანმრთელობა, სიტყვიერი პრეზენტაცია;
2009აპრილი, ვილნიუსი - შიდსის ეტიოპათოგენეზის, პრევენციისა და მკურნალობის
მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია, პოსტერ–პრეზენტაცია;
2008 აგვისტო, მეხიკო - შიდსის XVIII საერთაშორისოკონფერენცია;
2008 მაისი, ბარსელონა, ესპანეთი - ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ზიანის შემცირების
მე-19 საერთაშორისო კონფერენცია, პოსტერ–პრეზენტაცია;
2008 თებერვალი, ვენა, ავსტრია – მე-2 არაფორმალური ქვეყანათაშორისი
კონსულტაციები აივ-ისპრევენციაზე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში. გაერო;
2007 აგვისტო, სიდნეი, ავსტრალია - შიდსის XVII საერთაშორისო კონფერენცია;
2007 მაისი, ვარშავა, პოლონეთი - ნარკოტიკებთან
შემცირებისმე-18 საერთაშორისო კონფერენცია;

დაკავშირებული

ზიანის

2006 აგვისტო, ტორონტო, კანადა – შიდსის XVI საერთაშორისო კონფერენცია;
2006 ივნისი, კიევი, უკრაინა – ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ზიანის შემცირების
კონფერენცია, სიტყვიერი პრეზენტაცია;
2006 მაისი, მოსკოვი, რუსეთი – აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის
კონფერენციაში დსის საკითხებში, სიტყვიერი პრეზენტაცია;
2006 იანვარი, პიატრასენტა, იტალია – “Europed-2”. ჰეროინზე დამოკიდებულება,
კლინიკური დ ათერაპიული ასპექტები;
2004 27 აგვისტო – 2 სექტემბერი, ვარშავა, პოლონეთი - საერთაშორისო კონფერენცია
“ალკოჰოლი და ზიანის შემცირება”;
2002 26-28 სექტემბერი, ვროცლავი, პოლონეთი – კონფერენცია "ფსიქიატრიული
კონცეფციის შეცვლა";
2002 26-27 ივნისი, თბილისი, საქართველო – საერთაშორისო კონფერენცია "კავკასია
ნარკოტიკების გარეშე", სიტყვიერი პრეზენტაცია;
2001 28-29 ივნისი, დრეზდენი, გერმანია - "ახალი მიდგომები დეპრესიების, შფოთვისა
და ძილის დარღვევების მკურნალობაში";
2000 26-28 ოქტომბერი, პოტსდამი, გერმანია – "კონფერენცია
ფარმაკოლოგიასა და ფარმაკოფსიქიატრიაში", პოსტერ–პრეზენტაცია.

ნეიროფსიქო-
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პროფესიული ტრენინგები:
2017, სექტემბერი–2017, დეკემბერი, თბილისი–ვარშავა – ნარკომანიის პრევენციის ტრენინგი;
2017, 27 ნოემბერი –07 დეკემბერი – ტრენინგი თანამედროვე მენეჯმენტში;
2017, 22–28 ოქტომბერი, ტულუზა, საფრანგეთი – ადმინისტრაციული ტრენინგი ტულუზის
პოლ საბატიეს უნივერსიტეტში, მობილობა ERASMUS+ ფარგლებში;
2017, 30 მაისი–2 ივნისი, ალიკანტე, ესპანეთი – ევროკავშირის პომპიდუს ჯგუფის პროგრესის
ტრენინგი „ინტეგრირება და ადაპტირება ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებებათა გამოწვევების
საპასუხო სტრატეგიაზე“ , მე–2 მოდული;
2017, 26–28 აპრილი, ლისაბონი, პორტუგალია – ნარკოტიკების პრევენციისა და მკურნალობის
ტრენინგი, მე–3 სესია, ორგანიზატორი – ევროპის საბჭო;

2017, 28–30 მარტი, ჰაიფა, ისრაელი – ევროკავშირის პომპიდუს ჯგუფის პროგრესის
ტრენინგი „ინტეგრირება და ადაპტირება ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებებათა გამოწვევების
საპასუხო სტრატეგიაზე“, მოდული 1–ლი;

2016, 4-8 აპრილი, ბერლინი, „ნარკომანიის პრევენცია და მკურნალობა“, ევროსაბჭო
2015 ჰამბურგი, გერმანია - ტრენერთა ტრენინგი ადიქტოლოგიაში - ჰამბურგის
უნივერსიტეტი, პრაღის ჩარლზის უნივერსიტეტი;
2015 ბერლინი - ტრენინგი „წამალდამოკიდებულების პრევენციასა და მკურნალობაში“,
ევროპის საბჭო;
2015 ფრანკფურტი - ტრენინგი „წამალდამოკიდებულების პრევენციასა და
მკურნალობაში“, ევროპის საბჭო;
2015, 27 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი - ქალაქ ვენის ანტინარკოტიკული სტრატეგია საიტ-ვიზიტი;
2015, აგვისტო, ბერნი, შვეიცარია - შვეიცარიის ანტინარკოტიკული სტრატეგიისა და
პროგრამების გაცნობა - საიტ-ვიზიტი (მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია)
2010 ნოემბერი, ბირმინგემი, ინგლისი, ემოციური თავისუფლების
გამოყენება ადიქციის მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის

ტექნიკების

2010 ივლისი, რომი, იტალია -ტრენინგი “ნარკოტიკების მომხმარებელთა მკურნალობა
და ზიანის შემცირება”;
2008 დეკემბერი, ამსტერდამი, ჰოლანდია –
დამოკიდებულების მკურნალობაში სამოქალაქო
სისტემაში;

სასწავლო
სექტორსა

ტური ოპიოიდური
და პენიტენციალურ

2008 ოქტომბერი, ბერნი, შვეიცარია- სასწავლო ტური ნარკომანთა მკურნალობასა და
ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციაში – ორგანიზატორი IOM- შვეიცარია;
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2008 აგვისტო-სექტემბერი, ბრემენი, გერმანია – სასწავლო ტური ნარკომანიის
მკურნალობის ევროპულ მიდგომებში საზოგადოებრივ სექტორსა და პენიტენციალურ
დაწესებულებებში, ორგანიზატორები SCAD და UNDP;
2008 აპრილი, კანადა – ინოვაციური მიდგომები აივ/შიდსის პრევენციასა და
ნარკოტიკების მომხმარებელთა ინტეგრირებულ მოვლაში;
2007ნიუ-იორკი, აშშ – ვორკშოპი მეთადონით ჩანაცვლებით თერაპიაში;
2004 26 სექტემბერი – 2 ოქტომბერი, ანკარა – ტრენინგი ნარკოტიკების მოხმარებისა და
მისი შედეგების ეპიდემიოლოგიაში, ორგანიზატორები EMCDDA და UNDP;
2004 10-17 სექტემბერი, ბანგკოკი – ტრენინგი სარისკო ქცევების ეპიდემიოლოგიურ
კვლევაში, ორგანიზებული Family Health International;
2003 31 ოქტომბერი - 6 ნოემბერი, ზალცბურგი – სემინარი ჩანაცვლებით თერაპიაში,
ორგანიზებული კორნელის უნივერსიტეტისა და IHRD მიერ;
2003 10-17 სექტემბერი, ბანგკოკი – ტრენინგი ეპიდემიოლოგიური მეთვალყურეობის
შერჩევასა და ანალიზში, ორგანიზებული Family Health International;
2003 14-17 ივლისი, ლისაბონი – REITOX აკადემიის კურსი EMCDDA;
2003 26-31 მარტი, ვილნიუსი – ტრენინგი " აივ/შიდსი და
დამოკიდებულების
ჩანაცვლებითი
თერაპია",
ორგანიზებული
უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრის მიერ;
2003 1-6 აპრილი, ხორზოვი, პოლონეთი
დამოკიდებულების მკურნალობაში";

-

ტრენინგი

"მეთადონი

ოპიოიდური
ვილნიუსის
ოპიატური

2003 6-8 თებერვალი, თბილისი – ტრენინგი "მეთადონი ოპიატური დამოკიდებულების
მკურნალობაში", ორგანიზებული USAID მიერ;
2002 6-8 ნოემბერი, თბილისი – სამუშაო ჯგუფი "სქესზე დამოკიდებული მაღალი რისკის
ქცევა", ორგანიზებული “Save The Children "-ის მიერ;
2002 15-16 ოქტომბერი, თბილისი – ტრენინგი "ეროვნული ინტეგრირებული
ნარკოლოგიური საინფორმაციო სისტემის სტრუქტურის განვითარება", ორგანიზებული
UNDP მიერ;
2002 25-31 აგვისტო, ლვოვი, უკრაინა – ტრენინგი "ინტრავენური ნარკოტიკების
მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების სტარტეგიები", ორგანიზებულია OSI
მიერ;
2002 მაისი, თბილისი – "ადამიანის დაცვის სასწავლო პროგრამა", ორგანიზებულია
ემორის უნივერსიტეტის, ჰოპკინსის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლისა და
საქართველოს შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიური კვლევითი ცენტრის მიერ;
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2002 ივნისი, თბილისი – ტრენინგი "აივ/შიდსის პრევენციული საინფორმაციო
ღონისძიებების დაგეგმვა", ორგანიზებული "Focus"-ის მიერ;
2002, მიუნხენი, მაქს პლანკის ფსიქიატრიის ინსტიტუტი
2001 აპრილი 26-28, ვისტრკოვი, ჩეხეთი – საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფი
"ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მავნედ მოხმარება",
ორგანიზებული ჟენევის
საინიციატივო ჯგუფის მიერ ფსიქიატრიაში (EATI);
2000 21 ივნისი - 20 ივლისი, იერუსალიმი, ისრაელი – ინტერნაციონალური კურსი
"ნარკოლოგიის პრევენცია", ორგანიზებული MASHAV - ის მიერ;
1999 17-20 მარტი, ბეროუნი, ჩეხეთი – "ახალგაზრდა რეფორმატორების კონფერენცია
ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მავნედ მოხმარების პრობლემებზე", ორგანიზებული
GIP, EATI, OSI მიერ.
სოციალური აქტივობა
•

2016 წლიდან ნარკოლოგთა ასოციაციის ერთერთი დამფუძნებელი



2004 წლიდან დღემდე შჯსდ სამინისტროს ექსპერტთა პანელის წევრი

•
2008 წლიდან დღემდე აივ – თან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის
ქვეყნის საკოორდინაციო საბჭოს (CCM) წევრი
•

2010 წლიდან დღემდე საქართველოს პარლამენტის ანტინარკოტიკული

სათათბირო ჯგუფის წევრი
•

2006 წლიდან დღემდე შიდსის საერთაშორისო ასოციაციის წევრი

•

2001–2010 სამეცნიერო - პრაქტიკული ჟურნალის “ფსიქიკის” სარედაქციო

კოლეგიის წევრი
•

1993 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია “ საქართველოს ფსიქიატრთა და

სამედიცინო ფსიქოლოგთა ასოციაციის“ წევრი

უცხო ენები: რუსული, ინგლისური
ჯილდოები, პატენტი:
2000-2002 წწ.
მეცნიერებისათვის

–

საქართველო

სპრეზიდენტის

სტიპენდია

ახალგაზრდა

2002 წ. – პატენტი (3139) თავის ტვინის დაავადებათა ელექტრომაგნიტური
თერაპიის მოწყობილობა
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2007 წ. – სრულიად საქართველოს კათოლიკოს - პატრიარქის საერთაშორისოსაქველმოქმედო ფონდის სიგელი
2011 წ. - საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული
დახმარების სამინისტროს მადლობა „მეთადონით მკურნალობის პროგრამის
წარმატებით განხორციელებისთვის“
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