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მარინე გეგელაშვილი
სდაბადების თარიღი21.09.1962
მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 39, ბინა53
ტელეფონი: 2 234053; 599 11 99 58
ელ. ფოსტა: marina.gegelashvili@icloud.com
marine.gegelashvili@iliauni.edu.ge

ამჟამინდელი პოზიცია:
1. 2013 წლიდან დღემდე -ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ასოცირებული პროფესორი. ფსიქიკური ჯანმრთელობის
მიმართულება. მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
2. 2014 წლიდან დღემდე -ო.ღუდუშაურის სახ.სასწავლო ცენტრის
ფსიქიატრიის რეზიდენტურის კურსის დირექტორი
3. 2015 წლის ნოემბრიდან დღემდე- ნეიროგანვითარების ცენტრი.
მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
4. ილიას უნივერსიტეტთან არსებული აუტიზმის შემსწავლელი
ჯგუფის ხელმძღვანელი

განათლება
1. 2014-2015 -ფულბრაიტის გაცვლითი პროგრამა- მაიამის
უნივერისტეტი მილერის სამედიცინო სკოლა. პროგრამა
ადმინისტრირებულია აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლებისა და
კულტურის საქმეთა ბიუროს მიერ
2. 1980 -1986: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი , სპეციალიზაცია
თერაპევტი
3. 1986-1988 მ.ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი-კლინიკური ორდინატურა
4. 2003- მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. კვლევის
თემა „ ფსიქოსოციალური დევიაციების ზოგიერთი თავისებურებები ბავშვთა
სახლის აღსაზრდელ მოზარდებში“
დიპლომი №003596..
5. 1997- რუსეთის დიპლომის შემდგომი სწავლების სამედიცინო აკადემია
სპეციალიზაცია ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრი. სერტიფიკატის №000103
6. 1993-1994, 1997-1999- ფსიქოდინამიკური ფსიქიატრია (სასწავლო
კურსი)ორგანიზებული საქართველოს ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის მიერ.
7. 1999 იანვარი -ტრენინგი ოჯახურ თერაპიაში (სისტემური მიდგომა. ბერტ
ჰელინგერის ოჯახური თერაპია) ორგანიზებული „Feed the children” მიერ .
8. 2005 წლის იანვარი-სასწავლო პროგრამა „ბავშვთა ადრეული რეაბილიტაცია“

2
ორგანიზებული ვილნიუსის უნივერსიტეტის მიერ . სერტიფიკატი N
001430(ვილნიუსი)
9. იანვარი 2006-ოქტომბერი 2007 ტრენინგის კურსი ბავშვთა და მოზარდთა
ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში. ) ორგანიზებული ფონდ „გლობალური
ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ და ვილნიუსის უნივერსიტეტის მიერ (თბილისი)
სერტიფიკატი №009466
10. 2006 წლის ივნისი სასამართლო ფსიქიატრიის ტრენინგი ორგანიზებული
ფონდ „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ რეგისტრაციის №9
11. 2008 ფსიქოდინამიკური ფსიქიატრიის მნიშვნელობა ფსიქიკური
ჯანმრთელობისათვის ორგანიზებული ფონდ „გლობალური ინიციატივა
ფსიქიატრიაში“ და საქართველოს ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის მიერ.
რეგისტრაციი№6
12. 2007 წლის ოქტომბერი “ფსიქოლოგიური კრიზისი ბავშვთა ასაკში
“ორგანიზებული ფონდ „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“
აკრედიტაციის №2007272
13. 2007 წლის მაისი ფსიქოლოგიური კრიზისი ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში
“ორგანიზებული ფონდ „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში”
რეგისტრაციის №6
14. “2008 17-18 ოქტომბერი ტრენინგი “ტრავმა და ჟურნალიზმი” ორგანიზებული
ფონდ „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში”.

პროფესიული გამოცდილება :
1. 1988 - 1997 მ.ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი-ფსიქიატრი-ფსიქოთერაპევტი ნევროზების კლინიკურ
განყოფილებაში.
2. 1997 –2002მ.ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი-ფსიქიატრი- მწვავე ფსიქოზების კლინიკურ განყოილებაში
3. 1998 -: ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი „ბავშვთა თანაბარი
უფლებებისათვის“ თანადამფუძნებელი“Equal Opportunities for
Children”(“EOC”)
4. 1995-2002 ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრი-ფსიქოთერაპევტი
ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრ „ნდობაში“5. 2003-2011 - პ.სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის
ს/კ ინსტიტუტი-ფსიქიატრი
6. 2006-2008 -თბილისის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტში საოჯახო მედიცინის დეპარტამენტი მოწვეული ლექტორი
7. 2008-2011-პ. შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის
ფსიქიატრიის და ნეირომეცნიერებების დეპარტამენტი-მოწვეული ლექტორი.
8. 2010-2011-სამედიცინო ცენტრი „ურანტი“-ფსიქიატრი
9. 2010-2011 სასჯელარსრულების და პრობაციის სამინისტრო-ფსიქიატრიკონსულტანტი
10. 2011-2013 -შპს. აკად.ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო
ცენტრის ფსიქონევროლოგიური განყოფილება, ექიმი ფსიქიატრი
11. 2013 წლიდან დღემდე-ილიას სახელობის უნივერსიტეტი-ასოცირებული

3
პროფესორი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით, მეცნიერებათა და
ხელოვნების ფაკულტეტი.
12. 2015 წლიდან დღემდე: ნეიროგანვითარების ცენტრი. მენტალური
ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

ორგანიზატორი და ძირითადი მონაწილე პროექტებში:
1. 1995-1996
ბავშვთა და მოზარდთა კრიზისული დახმარება “(OSGF da
OXFAM)
2. 1996-1998 ‘ „ობოლ ბავშვთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია(UNICEF )
3. 1996-1998 ‘’ცხელი ხაზი ბავშვებისა და მოზარდებისათვის „ (UNICEF)
4. 1998-1999 ‘’ გადაუდებელი ფსიქოსოციალური დახმარება გალიდან იძულებით
ადგილნაცვალ პირთათვის“ (UNV, UNHCR, NRC, IDP Women’s Association
“Tankhmoba”FDHR ).
5. 1999 საკვირო სკოლა იძულებით ადგილნაცვალ ბავშვებისათვის“
(ფონდი“Horizonti”.)
6. 2000 ’ იძულებივთ ადგილნაცვალ ბავშვების და ქალები ფსიქოსოციალური
რეაბილიტაცია“ (Georgian Red cross Society)
7. 1998-2000 ‘კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი საქართველოში“’
(CORDAID/BCEE)
8. 2001- 2002’’ კრიზისიდან განვითარებამდე“ (CORDAID/BCEE)
9. 2002 -2003 „ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ბორჯომის
რეგიონში“: (OSGF)
10. 2003- “ არასრულწლოვანთა სასჯელარსრულების დაწესებულებაში მყოფი
მოზარდების ფსიქოსოციალური (ქალთა კლუბ „პეონთან“ ერთად)
11. 2004-2006 პირველადი ფსიქოპრევენციული მოდელები ბავშვებისა და
მოზარდებისათვის“ ( ფონდი „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“)
12. 2005 მკვლევარი პროგრამაში „ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური
ჯანმრთელობის გაცნობის პროგრამა“ ( “ Mental Health Awareness Programme
in Children and Adolescents”)
ორგანიზებული ფონდ „გლობალური
ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ და კოლუმბიის უნივერსიტეტის მიერ.
13. ჯანმრთელობის პრობლემების გავრცელების შესწავლა საქართველოს
პენიტენციარულ დაწესებულებებში (ორგანიზებული და დაფინანსებული
საერთაშორისო წითელი ჯვრის და ფონდ“გლობალური ინიციატივა
ფსიქიატრიაში“ მიერ ( 2007-2008)
14. 2011 წელს ტრენერი ექიმთა გადამზადების კურსის „ფსიქიატრია და
ფსიქიატრიული ინტერვიუ“ -ორგანიზებული ჯანდაცვის სამინისტროსა და
ფონდ „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ მიერ
15. 2009 ტრენერი კურსების “ ფსიქიკური აშლილობები პატიმრებში:ადრეული
გამოვლენა და პროფილაქტიკა; ჩარევის, ზრუნვის და მკურნალობის
მეთოდები „ საერთაშორისო წითელი ჯვრის საზოგადოების და ფონდ
„გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ მიერ
16. კლინიკური გაიდლაინის -„ დეპრესია ბავშვებსა და მოზარდებში. გამოვლენა
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და მართვა სათემო, პირველადი და მეორადი ჯანდაცვის სისტემაში“ შედგენა.
ორგანიზებული საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს
და ფონდ „„გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ მიერ.

ლიდერობის და მენეჯმენტის გამოცდილება:
1. 2004-2006 სამხრეთ კავკასიის ანტინარკოტიკული პროგრამა-არასამთავრობო
ორგანზაციების პროექტის კოორდინატორი (UNDP, EU)
2. 2004 -2006 - დირექტორი პროექტის „პირველადი ფსიქოპრევენციული
მოდელები ბავშვებისა და მოზარდებისათვის“ფონდ „„გლობალური
ინიციატივა ფსიქიატრიაში“
3. 2002-2003: დირექტორი პროექტისა „ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის
ცენტრი ბორჯომის რეგიონში“(OSGF)
4. 2003- სამედიცინო დირექტორი პროექტისა „არასრულწლოვანთა
სასჯელარსრულების დაწესებულებაში მყოფი მოზარდების
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია“ (ქალთა კლუბ „პეონთან“ერთად).
5. 1996-1998 – ხელმძღვანელი პროექტისა „ბავშვთა სახლების აღსაზრდელ
მოზარდთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია“ (UNICEF,)

მონაწილეობა საერთაშორისო სიმპოზიუმებში/ტრენინგებში/
კონგრესებში
1. 2nd International Conference on
2. Psychiatry and Psychiatric Disorders
3. May 02-04, 2016 Chicago, Illinois, USA
4. WPA Regional Conference In Tbilisi 2016 !"#$%$ &'()%$( )'$$!*#$+%$
!'(,$!,$$' *-&!*+#$ .(/)-#-/,$! 01$%$'$, !"#$%$ 2016
5. მსოფლიო ფსიქიატრიული ასოციაციის თემატური კონფერენცია
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