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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“ 
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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-ფსიქიატრი-

კონსულტანტი 
10. 2011-2013 -შპს. აკად.ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო 

ცენტრის     ფსიქონევროლოგიური განყოფილება, ექიმი ფსიქიატრი 
11. 2013 წლიდან დღემდე-ილიას სახელობის უნივერსიტეტი-ასოცირებული 
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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     

“ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიკური აშლილობა : ფოკუსი 
ევრაზიაზე”  ერევანი 2013  

6.  2009 წლის 28ივნსი-4 ივლისი-VIIIრესი ბიოლოგიურ ფსიქიატრიაში, 
პარიზი (პოსტერის პრეზენტაცია)  ) EACCSME სერტიფიკატი 

7.  1993-1994, 1997-1999 წლები- ფსიქოდინამიკური ფსიქიატრია 
(ფროიდის ფსიქოანალიზი, ასაჯოლის ფსიქოსინთეზი, იუნგის 
ანალიტიკური ფსიქოლოგია) ორგანიზებული საქართველოს 
ფსიქოტერაპევტთა საზოგადოების მიერ.  

8.  1997წელი , ახალი საზღვრები ფსიქიატრიაში -ქართულ-გერმანული 
სიმპოზიუმი-მომხსენებელი  

9.  1998 აპრილი, ნიდერლანდები,ქ.ზეისტი-ფსიქიატრიის 
რეფორმატორტა შეხვედრა -ორგანიზებული ფონდ „ჟენევის 
ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ მიერ 

10.  1999 ჰამბურგი- მსოფლიო კონგრესი ფსიქიატრიაში -
მომხსენებელი 

11.  1999 ჰამბურგი-ფსიქიატრიის რეფორმატორების შეხვედრა -    
ორგანიზებული ფონდ „ჟენევის ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ მიერ 

12. 1999 მოსკოვი-ტრენინგი ოჯახურ თერაპიაში (სისტემური მოდგომა. ბერტ  
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13. ჰელინგერის მეთოდი) ორგანიზებული ორგანიზაცია “Feed the Children”მიერ 
14. 1999-2000-2001 ბავშვთა კრიზისული ინტერვენცია  - ნილა კაპორ-

სტანულოვიჩის ტრენინგი 
15.  2002 წელი, ბუდაპეშტი-ახალი მიდგომები ადრეული 

ფსიქოზების მკურნალობაში ორგანიზებული OSGF-ის მიერ 
16.  2004 წელი პრაღა, თანამედროვე მიდგომები ფსიქიატრიაში - 

ორგანიზებული ფონდ „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ 
მიერ 

17.  2003 წ.ნოემბერი-ანტიტრეფიკინგი -კონფერენცია ცხელი ხაზის 
ოპერატორებისათვის -ორგანიზებული PHDS- OSCE -ის მიერ   

18.  2004 თბილისი-ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის თეორია    
და პრაქტიკა  Cordaid-Misereo Grant Program’’  

19.  2005 წელი, იანვარი-  ვილნიუსის უნივერსიტეტის ბავშვთა 
ადრეული რეაბილიტაციის“ სასწავლო პროგრამა,  ,  სერტიფიკატი. 
N001430 (ორაგნიზებული ვილნიუსის უნივერსიტეტის და ფონდ 
„გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ მიერ) 

20.  2006 ინვარი  – 5 ოქტომბერი 2007; -ტრენინგის კურსი ბავშვთა და 
მოზარდთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში: (ორგანიზებული ფონდ 
„გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ და ვილნიუსის 
უნივერსიტეტის მიერ) 

21.  2008.თბილისი ფსიქოდინამიკური ფსიქიატრიის მნიშვნელობა 
და როლი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში-უწყვეტი 
პროფესიული განვითარების კურსი.(ორგანიზებული ფონდ 
„გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“). 

22. 2007-2008 ტრენინგის კურსი სასამართლო ფსიქიატრიაში-ორგანიზებული 
ფონდ „      „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ მიერ 

23. 2014-2015 წლები ფულბრაიტის გაცვლითი პროგრამის მონაწილე, 
მკვლევარი მაიამის უნივერსიტეტშიი,აშშ, ფლორიდა. 

24. ფსიქიატრია და ფსიქიატრიული აშლილობები 02-04 მაისი 2016 
ჩიკაგო, ილინოისი(მომხსენებელი) 

25. რეგიონალური კონგრესი ფსიქიატრიაში. თბილისი 2016 აპრილი  (პოსტერის 
პრეზენტაცია) 
 

პუბლიკაციები 
 

1. M. Gegelashvili,  A.Meca, S.Schwartz Religion Exclusivity and 
Psychosial     Problems ჟურნალ “საქართველოს სამედიცინ 
მოამბე”(“Georgian Medical News”) “Georgian Medical News” N 7-8    (244-
245..July August2015  p45-55  

2. Georgian Adolescents –identity and challenges M. Gegelashvili 
Ilia State University; Neurodevelopment Centre, Tbilisi, Georgia  WPA Regional 
Conference In Tbilisi Abstract Book P 80 April 26-30 2016 

3. M.Gegelashvili. Adolescents Self-Concept and Psychosocial Problems in Transition   
Period Georgia. World Psychiatric Association Thematic Conference “Mental Health 
and Mental Illness: Focusing on Eurazia” Erevan.( abstract book,p55) PP02 2013 

4. ე.ჭყონია, მ.გეგელაშვილი. თ მეზვრიშვილი, ნ. ნანეიშვილი. კლინიკური 
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გაიდლაინის  „ დეპრესია ბავშვებსა და მოზარდებში. გამოვლენა და მართვა 
სათემო, პირველადი და მეორადი ჯანდაცვის სისტემაში“ (კლინიკური 
გაიდლაინი) ორგანიზებული „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“ მიერ. 
თბილისი. მზადდება გამოსაცემად შრომის ჯანმრთელობის დაცვის და 
სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს მიერ. 

5. Issues of Neuropsychological Disfunction and Behavioral Problems Age Dynamic in 
Adolescents  Georgian Psychiatry  News 
http://geopsyche.blogspot.com/2010/09/6_9245.html  

6. The Role of Neuropsychological Dysfunction in Development of  Behavioral 
Problems Among Adolescents of Georgian Schools (poster presentation) 1st 
International Symposium on Vision and Cognition., September, Tbilisi  2009, abstract 
book 

7. რეცენზენტი  თამარ გაგოშიძის მონოგრაფიის „ბავშვის ფსიქიკური 
განვითარების დარღვევები“- 

8. “Behavioral Problems in Children and Adolescents (neuropsychological issues)’’ 
abstract book. World Congress in Biological Psychiatry,Paris.2009 Abstract book p. 
256   

9. ’Behavioral Problems in Children and Adolescents’’ (Survey at selected secondary 
schools in Georgia) Marina Gegelashvili and Tea Jaliashvili .  Edited and adapted by 
Jan Vorisek, 

10. Published by ‘’Global Initiative on Psychiatry’’ in Georgian and English languages. 
2006 . 

11. Some Key Aspects of Criminal Behavior Prevention of Adolescents’’// Georgian 
Medical             NewsN10(115)October2, 2004 Tbilisi-New-York 

12. Glutamate transporter GLAST/EAAT1 directs cell surface expression of 
FXYD2/gamma subunit of Na, K-ATPase in human fetal astrocytes  Authors: Marina 
Gegelashvili, Anna Rodriguez-Kern, Luther Sung, Keiko Shimamoto,       Georgi 
Gegelashvili J. Neurochemistry international. 07/2007; 50(7-8):916-20.  

13. High-affinity glutamate transporter GLAST/EAAT1 regulates cell surface expression 
of glutamine/neutral amino acid transporter ASCT2 in human fetal astrocytes. 

14. Marina Gegelashvili, Anna Rodriguez-Kern, Iryna Pirozhkova, Jian ZhangJ, Luther 
Sung, Gegelashvili G. Neurochemistry International , 2006; 48: 611-615. 

15. Beta-amyloid and brain-derived neurotrophic factor, BDNF, up-regulate the 
expression of glutamate transporter GLT-1/EAAT2 via different signaling pathways 
utilizing transcription factor NF-kappaB. Authors: Anna Rodriguez-Kern, Marina 
Gegelashvili, Arne Schousboe, Jian Zhang,Luther   Sung, Georgi Gegelashvili  J 
Neurochemistry international. 2003 Sep-Oct 

16. Issues of Psychosocial Deviations of Orphans. 11th World Congress of Psychiatry, 
abstract book, 1999. p106 

17. Psychological Types of Orphans –M.Asatiani Scientific Research Institute of 
Psychiatry     Anniversary Collection, 2000 p82-88. 

18. Physical Violence in Early Childhood and  Its Consequence in Adolescents Living in 
Orphanages.  WPA Jubilee Conference, Paris, 2000 26-30 June. abstract book 

19. Issues of Psychotherapy of   Orphanagers- Georgian Medical News, January 2002 p. 
97-99 

20. Issues of Psychosocial Deviations of Orphans. Georgian Medical News, February 2002 
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p. 84-86   
21. On the Different Strategies of Interpersonal Relationships in Case of Deviant 

Orphanagers. JAnnals of Biomedical Research and Education Issues volume 2, 2002P 
52-54 

22. Issues of Psychosocial Aid in Georgia Regions. World Congress of Psychiatry, abstract 
book, August 24-29, 2002 Japan, Yokhoama  

 
 
წევრობა 
საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოება 
 
 
კომპიუტერის ცოდნა - საოფისე პროგრამები  
 
ენების ცოდნა - რუსული, ინგლისური 
 
 


