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თენგიზ ვერულავა 
 

 

მისამართი:             ყაზბეგის ქ. 24.ა, ბინა 6: თბილისი 0160, საქართველო  

 

დაბადების თარიღი:     11 იანვარი, 1966 წ.   
 

ეროვნება:               ქართველი 
 

ტელეფონის ნომერი     + 995 (32) 39 87 71    მობილური: +995 (77) 28 48 49 

 

E-mail:                             tengiz.verulava@iliauni.edu.ge 
 

ვებ გვერდი  www. Heconomic.wordpress.com.  

http://burusi.wordpress.com/ 
 

განათლება/კვალიფიკაცია 
 

 

1984-1990: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი 
 

1996 ჯანდაცვის დაფინანსების მართვა, ამერიკის ჯანდაცვის საერთაშორისო 

კავშირი, ჯანდაცვბის ადმინისტრირების საუნივერსიტეტო პროგრამების 

ასოციაცია (ატლანტა - თბილისი ჯანდაცვის კავშირი) 
 

1997 ჯანდაცვის ეკონომიკის ცენტრი, იორკის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი  

    

1998 ჯანდაცვის ორგანიზაცია და სოციალური დაზღვევის სისტემა, გერმანიის ქ. 

მაგდებურგის სამედიცინო დაზღვევის კომპანია  

 
1999 საერთაშორისო ბიზნეს ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
2000 სამედიცინო დახმარების ხარისხი, TNO ჯანდაცვის ორგანიზაცია, 

ნიდერლანდები  

 
2000 ჯანდაცვის ხარჯების შეკავება, ბიუჯეტირება და კონტრაქტინგი. TNO 

ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ნიდერლანდები  

 
2007-2008  სკრანტონის უნივერსიტეტი – სამაგისტრო პროგრამა: ჯანდაცვის ეკონომიკა და 

დაზღვევა, ფინანსური სტრატეგია და რისკის მენეჯმენტი, მართული ჯანდაცვა. 

 

სამეცნიერო ხარისხი:    მედიცინის აკადემიური დოქტორი, სადისერტაციო თემა:  “სამედიცინო 

დახმარების ანაზრაურების მეთოდების კომპლექსური შეფასება. 

ხელმძღვანელი ო. გერზმავა (თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი). 

  

კვლევის ინტერესი:   სამედიცინო მომსახურების ხარისხი, საბაზრო მექანიზმები ჯანდაცვის სექტორში, 

კონკურენტული სამედიცინო დაზღვევა, სამედიცინო შემნახველი ანგარიშები. 

პენიტენციალურ სისტემაში ჯანდაცვის რეფორმირების პროექტი 
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მუშაობის გამოცდილება 
 

1990-1996 სენაკის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი, სენაკის ბავშვთა 

საავადმყოფოს ექიმი პედიატრი, სენაკის საავადმყოფოს ექიმი რეანიმატოლოგი. 

 

1996 – 2003        სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის ფილიალის 

უფროსი 

 

2003 – 2007           სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

ფილიალის უფროსი 

 

2007    შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ჯანდაცვის და 

სოციალური პროგრამების სააგენტო, მრჩეველი.  

 

2007:2011               საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის სკოლის ჯანდაცვის ეკონომიკის და 

დაზღვევის დეპარტამენტის ლექტორი - სრული პროფესორი  

 
2007    წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, პენიტენციალურ სისტემაში 

ჯანდაცვის საჭიროებათა შეფასების პროექტი, ჯანდაცვის ეკონომისტი – 

მთავარი კონსულტანტი 

 

2007:2011   საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 

ჯანდაცვის მენეჯერების მომზადების პროგრამა, ლექტორი – პროფესორი 

 

2007:2009  სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო - 

პენიტენციალურ სისტემაში ჯანდაცვის რეფორმირების პროექტი, ჯანდაცვის 

ეკონომისტი – მთავარი კონსულტანტი 

 

2008  საქართველოს უნივერსიტეტი, სკრანტონის უნივერსიტეტი – სამაგისტრო 

პროგრამა: ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, ფინანსური სტრატეგია და 

რისკის მენეჯმენტი, მართული ჯანდაცვა, ლექტორი – პროფესორი 

 

2008:  შავი ზღვის ქვეყნების ჯანდაცვის ეკონომიკის, მენეჯმენტის, ინვესტიციების, 

სამართლის და ეთიკის ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ამავე ორგანიზაციის 

სამეცნიერო ჟურნალის „HEMILE” სარედაქციო საბჭოს წევრი  

 

2010 ავერსის დაზღვევა, სადაზღვევო პროდუქტების შექმნისა და გადაზღვევის 

სამსახურის უფროსი 

 

2010:                               ფრიდრიხ ნიუმანის ფონდი, საქართველოს ახალი ეკონომიკური სკოლა, 

სამეცნიერო ჟურნალის „თავისუფლების ბიბლიოთეკა”, მთავარი რედაქტორი 

 

2011 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი 

 

2011: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო და სადოქტორო 

პროგრამების „ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი“ და „სადაზღვევო საქმე“ 

ხელმძღვანელი 

 

2012 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების 

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 

2013:  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ჯანდაცვის და დაზღვევის სკოლის“ 

დირექტორი 

2014:  ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ხარისხის მართვის 

დეპარტამენტის უფროსი 

სერთიფიკატები 
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სერთიფიკატის დასახელება გაცემულია (ორგანიზაცია) 
პერიოდი 

თვე/წელი 

ჯანდაცვის დაფინანსების მენეჯმენტი 

ამერიკის ჯანდაცვის საერთაშორისო 

კავშირი, ჯანდაცვის 

ადმინისტრირების საუნივერსიტეტო 

პროგრამების ასოციაცია. ატლანტა-

თბილისის სამედიცინო 

თანამშრომლობის პროგრამა 

ქობულეთი, 

27 

ოქტომბერი- 

2 ნოემბერი, 

1996 წ.  

ჯანდაცვის ორგანიზაცია და სოციალური 

დაზღვევა 

გერმანიის მაგდებურგის ლენდის 

სამედიცინო დაზღვევის კომპანია 
1998 

სამედიცინო დახმარების ხარისხი 

ჰოლანდიის პროფილაქტიკისა და 

ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია 

(უტრეხტი, ჰააგა). 

8-12 მაისი, 

2000 წ.  

ჯანდაცვის ხარჯების შეკავება 
ნიდერლანდების თNO ჯანდაცვის 

ორგანიზაცია (უტრეხტი, ჰააგა). 
2000 

სამედიცინო დაზღვევა განვითარებად ქვეყნებში 

(კონგრესი) 

ირანის ისლამური რესპუბლიკის 

სამედიცინო დაზღვევის კომპანია 

თეირანი, ირანი 

2000 

ჯანდაცვის ეკონომისტთა საერთაშორისო 

ასოციაციის (IHEA)  III კონგრესი 

დიდი ბრიტანეთი, იორკის 

უნივერსიტეტი 

2001 წ , 19-26 

ი ვ ლი ს ი  

ჯანდაცვის დაფინანსების სტრატეგია 

საქართველოში 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო, ჯანდაცვის 

მართვის ნაციონალური ცენტრი 

2001/ოქ ტომ
ბ ე რი  

სიღარიბე და ჯანმრთელობა საქართველოში 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, 

ჯანდაცვის სისტემების ევროპის 

ობსერვატორია 

2002 წ .  

29 

ი ა ნ ვ ა რი  

ჯანდაცვის დაფინანსება და სიღარიბის დაძლევა 

კავკასიაში 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, 

ჯანდაცვის სისტემების ევროპის 

ობსერვატორია 

6-8/II/2003 

ჯანდაცვის ეკონომისტთა საერთაშორისო 

ასოციაციის (IHEA)  V კონგრესი 
ბარსელონა, ესპანეთი 

10-

13/VIII/2005 

კატასტროფების მენეჯმენტი 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი, Medceur 

10-15/IX/2005 

სამედიცინო უნივერსიტეტების ხელმძღვანელთა 

საერთაშორისო კონგრესი 

სამხრეთის უნივერსიტეტი, გუანჯოუ, 

ჩინეთი 

10–30/VI/2008 

ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, ფინანსური 

სტრატეგია და რისკის მენეჯმენტი, მართული 

ჯანდაცვა, ლექტორი – პროფესორი 

საქართველოს უნივერსიტეტი, 

სკრანტონის უნივერსიტეტი – 

სამაგისტრო პროგრამა: 

2008 

ჯანმრთელობის დაზღვევის რისკის სამართავად 

ანდერაიტინგის გამოყენება და პროდუქტის შექმნა 

USAID - ჯანდაცვის სისტემის 

განმტკიცების პროგრამა, საქართველოს 

სადაზღვევო ასოციაცია. 

თბილისი, 31 

იანვარი-5 

თებერვალი, 

2011 წ. 

 

 

 

 

 

 

 

გამოცემული წიგნები 
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N წელი დასახელება 
1 2000  ჯანდაცვის სისტემის თავისებურებები ნიდერლანდებში 

2 2000  ჯანდაცვის სისტემა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში 

3 2001  Health care system in Georgia 

4 2003  ჯანდაცვის ეკონომიკა, I გამოცემა 

5 2009  ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, II გამოცემა 
 

 

გამოქვეყნებული შრომები  

N სად გამოქვეყნდა წელი ნაშრომის დასახელება თანაავტორები 
1 საქართველოს 

სამედიცინო დაზღვევის 

სახელმწიფო კომპანია, 

”სამედიცინო დაზღვევის 

სისტემა გერმანიაში” 

1998  მაგდებურგის სამედიცინო 

სადაზღვევო სალაროს ცენტრალური 

სამსახურის ხარჯვის მენეჯმენტის 

განყოფილების ფუნქციები და 

ხელშეკრულებითი პარტნიორები 

თ. კალანდაძე 

2 საქართველოს 

სამედიცინო მოამბე 

1999 N 3-

4 
სამედიცინო დახმარების 

ანაზღაურების ახალი მეთოდების 

შედეგებიA 

თ. კალანდაძე,  

ო. გერზმავა 

3  Georgian Medical News 1999 N 9 სავალდებულო სამედიცინო 

დაზღვევის სისტემის ჩამოყალიბება 

საქართველოში 

თ. კალანდაძე 

ო. ვასაძე 

4 სამედიცინო სამეცნიერო 

საინფორმაციო ჯურნალი 

,,მკურნალი” 

1999 N 8-

9 
სავალდებულო სამედიცინო 

დაზღვევით მოცული მოსახლეობის 

აზრის შესწავლის შედეგები გაწეული 

სამედიცინო დახმარების ხარისხის 

თვალსაზრისით 

თ. კალანდაძე 

ო. ვასაძე 

5 საქართველოს 

სამედიცინო მოამბე 

1999 N 5-

6 
სამედიცინო დახმარების 

ანაზღაურების ძირითადი მეთოდები 

 

6 საქართველოს 

სამედიცინო მოამბე 

2000  

# 5-6 
სამედიცინო დახმარების ხარისხი  

7 საქართველოს 

სამედიცინო მოამბე 

2000  

# 7-8 
ჯანდაცვის სისტემა ნიდერლანდებში  

8 საქართველოს 

სამედიცინო მოამბე 

2001  

# 1-2 
ჯანდაცვის სისტემა ირანის ისლამურ 

რესპუბლიკაში 

 

9 მედიცინა 2000  სოციალური და ჯანდაცვის სისტემის 

თავისებურებანი ირანის ისლამურ 

რესპუბლიკაში 

 

10 მედიცინა 2001  ჯანდაცვის სისტემა ნიდერლანდებში  

11 მედიცინა  2001   გლობალური ბიუჯეტი  

12 საქართველოს 

ჯანმრთელობის დაცვის 

მართვის ნაციონალური 

ცენტრი, ჯანდაცვის 

დაწესებულებათა 

ხარისხის კონტროლისა 

და დაფინანსების 

აქტუალური პრობლემები 

2001 წ. სამედიცინო დახმარების ხარისხი  

 რეზონანსი 

N165. გვ. 8 

25 ივნისი. 

2010. 

ალისა აქ უკვე აღარ ცხოვრობს”, ანუ 

ლიბერალური ეკონომიკის ქართული 
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სინამდვილე 

13 გაზეთი 24 საათი 02.03. 2010 რეგულირებადი კონკურენტული 

სადაზღვევო მოდელი ნაცვლად 

არარეგულირებადი მოდელისა 

 

14 ჟურნალი “ტაბულა”, 

ტაბლოგი. 

17.10.2013 დაზღვეულ პენსიონერთა 

მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. 

 

15  „ეკონომიკა და ბიზნესი“. 

№6 (ნოემბერი-

დეკემბერი). ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 2013 წ. 

2013 წ. სამედიცინო შემნახველი ანაბრების 

სისტემა – ჯანდაცვის ეფექტური 

დაფინანსების მექანიზმი 

 

16 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

დაარსებიდან 70-ე 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკულ 

კონფერენციის შრომათა 

კრებული 

2014 წ. რეგულირებადი კონკურენტული 

სადაზღვევო მოდელის ევროპული 

გამოცდილება და საქართველოს 

რეფორმები 

 

17 ინტერდისციპლინარული 

კონფერენცია “ევროპული 

ღირებულებები და 

იდენტობა“ 

2014 არაკომერციული საავადმყოფოები 

და მისი განვითარების 

პერსპექტივები საქართველოში 

 

18 ლიბერალი 2014 უნივერსალიზმი და სელექტივიზმი - 

ჯანდაცვის ორი მიდგომა და 

საქართველო. 

 

19 ტაბულა 2014 მოვალეობასა და უფლებას შორის 

ბალანსი - დასავლეთი და 

აღმოსავლეთი (მაქს ვებერი). 

 

20 HealthMED 
Volume 8, Number 9. 

2014 Access to Medicines within the State 

Health Insurance Program for Pension 

Age Population in Georgia (country) 
http://healthmed.ba/index.htm 

 

21 International Affairs and 
Global Strategy, 25 

2014 Pension systems in Southern Europe – 

Challenges and Opportunities.  
Elza Jgerenaia (Ilia State University),) 

Paulo Reis 

Mourao 
(University of 

Minho), Tengiz 

Verulava (Ilia 

State University 

22 ჟურნალი „სემიოტიკა“ 2014 „უხილავი ხელის მეტაფორა და 

ადამ სმითი“ 

 

23 „Forbes Georgia” იანვარი 

2015 წ. 

ხანდაზმულთა შინმოვლა ია ადეიშვილი 

http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/1459/
http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/1459/
http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/1459/
http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/1511/
http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/1511/
http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/1511/
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24 ლიბერალი. ISSN 1987-

7528 
2015 სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის 

მოდელი ჯანდაცვის სექტორში.  

 

25 ეკონომიკა და ბიზნესი, VIII 

(1). С. 75-87. ISSN 1987-
5789 

2015 გადაუდებელი დაავადებების ფინანსური 

ხელმისაწვდომობა საქართველოში. 
მაკა 

გაბულდანი 

26 Gazi Medical Journal, Vol 
26 (2). С. 42-45. ISSN 

2147-2092 

2015  Accessibility of Urgent Neurosurgery 
Diseases by the State Universal 
Healthcare Program in Georgia 
(country).  

Gabuldani, 
Maka  

 

პროფესიული წევრობა 
 

2001 - ჯანდაცვის ეკონომისტთა საერთაშორისო ასოციაციის (IHEA) წევრი 

2001 – „საქართველოს სამედიცინო მოამბის” სარედაქციო საბჭოს წევრი 

 

ტექნიკური უნარ-ჩვევები 
 

პროგრამები : Excel, Word, Power Point... 

ენები – ინგლისური, რუსული 

http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/1970/
http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/1970/
http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/2488/
http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/2488/

