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განათლება

1969 დაამთავრა საშუალო სკოლა წარჩინებით.
1975 დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო
ფაკულტეტი.
1975 დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტი
(კინოდრამატურგიის სპეციალობით).
1976 გაიარა ინტერნატურა ქალაქის მე-2 საავადმყოფოში ქირურგის
სპეციალობით.
1977 გაიარა თბილისის სახელმწიფო ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის

გულმკერდის ორგანოების გადაუდებელი ქირურგის ციკლი.
1978 გაიარა თბილისის სახელმწიფო ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის

აბდომინალური ქირურგისა და პროქტოლოგიის ციკლი.
1990 დაამთავრა მედიცინის ისტორიის უმაღლესი კურსები (მოსკოვი,

სემაშკოს ინსტიტუტი).
1994 (05)   ”პროგრამა ორგანიზაციული განვითარებისათვის” - ბაზისური

ეკონომიკა, მენეჯმენტის პრინციპები, მარკეტინგი. სან-ხოსეს
უნივერსიტეტი (კალიფორნია, აშშ).

1994 (07)  ”პროგრამა ორგანიზაციული განვითარებისათვის” -
ბიუჯეტის კონტროლი (I საფეხური). სან-ხოსეს უნივერსიტეტი
(კალიფორნია, აშშ).

1995 ”პროგრამა ორგანიზაციული განვითარებისათვის” - ბიუჯეტის
კონტროლი (II საფეხური). სან-ხოსეს უნივერსიტეტი (კალიფორნია, აშშ).

სამეცნიერო ხარისხი /წოდება

პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

უცხო ენები/ ცოდნის დონე

ქართული C2
რუსული C1
ინგლისური C1



შრომითი გამოცდილება

1976-78 ახალციხის რაიონული საავადმყოფოს ქირურგი .
1978-96 თბილისის ქირურგიის ს/კ ინსტიტუტის მეცნიერი მუშაკი, უფროსი
მეცნიერი მუშაკი 1984 წლიდან.
1987–1994 საქართველოს სამედიცინო ავიასამსახურის ექიმი-კონსულტანტი.
1991–დან დღემდე მედიცინის ისტორიის da ბიოეთიკის დეპარტამენტის

ხელმძღვანელი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში.
1996 კვლევითი მუშაობა მედიცინის ისტორიის Wellcome Institute - ში

(ლონდონის კოლიჯ უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი).
1992-97 ამერიკული ჰუმანიტარული კორპორაციის - ACTS International -

მენეჯერი.
1999–2004 თსსუMექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის ს/კ

ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში.
1999-დღემდე ფარმაკოლოგიური ფირმა “Quanta-Medical Group” (საფრანგეთი) - ის
გლობალური პროექტის მენეჯერის თანაშემწე:
2000-დღემდე მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის
მუზეუმის დირექტორი.
2002-2005 ქართული სამედიცინო ენციკლოპედიის მთავარი სარედაქციო

საბჭოს თავმჯდომარე.
2005 –2006 თსსუ სამკურნალო ფაკულტეტის დეკანი.
2006 - 2009 თსსუ გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი.
2013–დღემდე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საქართველოს
(კავკასიის) გენოფონდის შემსწავლელი კომისიის სწავლული მდივანი

სამეცნიერო ინტერესების სფერო

პოპულაციური გენეტიკა, არქეო გენეტიკა, სამედიცინო ანთროპოლოგია

საერთაშორისო კლინიკური კვლევები

Quanta Medical Group (France):
2004 – 2005 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Boilac01 - მენეჯერი
2005 – 2006 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Fabxer04 – მენეჯერი
2010 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა IPR_Sigmo_09 (დაუსრ.) – მენეჯერი
2011 - 2012 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Exomega – მენეჯერი
2012 - 2013 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Trixera – მენეჯერი
2013 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Qui – Medica – მენეჯერი
2014 - 2015 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Quimed 13 – მენეჯერი
2017 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Cicastela - მენეჯერი
2017 -2018 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Naosrepair – მენეჯერი
2018 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Naoxeroz – მენეჯერი
2018 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Ustrapis – მენეჯერი
2018 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Intraspine – მენეჯერი



Europharma:
2017 - 2018 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა Anxiocalm - მენეჯერი
2017 - 2018 საერთაშორისო კლინიკური კვლევა MPS-CR-10 - მენეჯერი

სამეცნიერო აქტივობა

1984 მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
1995 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერების ისტორიის
საბჭოს წევრი.
1996 –2012 მედიცინის ისტორიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISHM)

აღმასრულებელი საბჭოს და ბიუროს წევრი, მრჩეველი.
1997 მეცნიერებათა დოქტორი.
1998 მეცნიერების ისტორიის საქართველოს საზოგადოების ვიცე-

პრეზიდენტი.
2003 საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის

წევრი.
2003 საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.
2005 ვაშინგტონის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.
2012 მედიცინის ისტორიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISHM) ვიცე–
პრეზიდენტი
2014 მედიცინის ისტორიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISHM) 44–ე კონგრესის
პრეზიდენტი
2014 საქართველოს წარმომადგენელი მეცნიერებათა აკადემიების საერთაშორისო
ასოციაციაში (IAAS)
2015 ევროპის ხელოვნებისა და მეცნიერების აკადემიის წევრი

წიგნებისა და კრებულების რედაქტორობა

1997 „უსწორო კარაბადინი“, მე–10 საუკუნის ქართული სამედიცინო ხელნაწერის
აკადემიური გამოცემა
1998 „უსწორო კარაბადინის“ 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენციის მასალები.
1999 – 2013 ბუკლეტების სერია (12 წიგნი): პირადი ჰიგიენა და კოსმეტოლოგია
(ავტორი: ლეილა ხიდაშელი).
1999 „ქრისტიანობა და მედიცინა“, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.
2000 „ქრისტიანობა და მედიცინა“, ბედიის მონასტრის 1000 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.
2003 „ბაგრატიონების სამეცნიერო და კულტურული მემკვიდრეობა“. შრომათა
კრებული.
2006 „ტრადიციული მედიცინა და დიეტოლოგია – გზა კავკასიური
დღეგრძელობისკენ“. თეზისების კრებული.
2010 „საიდუმლო ნიშნები (კრიპტები) აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში“
(ავტორი გ.გიგაური). თბილისი.
2010 „მაშველები სამთო ტურისტულ მარშრუტებზე (ავტორები: გ.ქართველიშვილი,
რ.ჩანტლაძე). თბილისი
2014 ISHM–ის 44–ე კონგრესის მასალები



2014 „ანთროპოლოგია“ (ავტორი ლ.ბითაძე). თბილისი.
2018    “ქართულ სამედიცინო ხელნაწერთა კატალოგი“ - მთავარი რედაქტორი

სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

1992 ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია „ქრისტიანობა და მედიცინა“, თსსუ
1998 „უსწორო კარაბადინის“ 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენცია, თბილისი, თსსუ
1999 „ქრისტიანობა და მედიცინა“, სამეცნიერო კონფერენცია.
2000 „ქრისტიანობა და მედიცინა“, ბედიის მონასტრის 1000 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.
2006 „ტრადიციული მედიცინა და დიეტოლოგია – გზა კავკასიური
დღეგრძელობისკენ“, საერთაშორისო კონფერენცია, თსსუ და ვაშინგტონის
მეცნიერებათა აკდემია.
2014 ISHM–ის 44–ე კონგრესის პრეზიდენტი, თბილისი.

სულ:  200 –ზე მეტი სამეცნიერო და 100-ზე მეტი სამეცნიერო - პოპულარული
ნაშრომი. აქედან 14 მონოგრაფია და სახელმძღვანელო,
გამოქვეყნებული აქვს მოთხრობების კრებულები და რომანი
არის საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი

12 სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელი

საგრანტო  პროექტებში  მონაწილეობა

1996 ქართული ტრადიციული მედიცინა: მონაცემთა ბაზა და ანლიზი.
დონორი: საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო. ხელმძღვანელი.

2000 ფასილიტატორი – პრევენციის ხელშემწყობი პირველადი ჯანდაცვის
სისტემაში. დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“.
მონაწილე.

2001 ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კვლევის მონიტორინგი
საქართველოში. დონორი: CINDI. მონაწილე.

2002 ორსულთა პათოლოგიების (ანემია, ტოქსიკოზი) პროფილაქტიკის
მიზნით კვების დანამატი პროდუქტების შექმნის მეცნიერული
საფუძვლების მომზადებისა და დამზადების ტექნოლოგიების
შემუშავება. დონორი: თსსუ. ხელმძღვანელი.

2002–2003 ექიმთა ასოციაცია – FCTC- ის (Framework Convention of Tobacco Control)
მხარდასაჭერად. დონორი: CINDI. მონაწილე.

2002–2003 არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის პოლიტიკის
შეფასება. დონორი: CINDI. მონაწილე.

2003 ორსულთა ორგანიზმზე ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსებისგან
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