
1 | Page 

 

   პერსონალური  ინფორმაცია         

      

 

 

ქეთევან კიღურაძე-გოგილაშვილი 
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი   

 

დაბადების თარიღი: 12/06/1963 

 მისამართი: ფალიაშვილის ქ. 47ა 

Mob.: (+995 599) 501 191; 

  Tel.: (+995 32) 2 250 885 

        Email: Ketevan.Gogilashvili@iliauni.edu.ge 

 

 

              

    სამეცნიერო ნაშრომები 

 104jსამეცნიერო ნაშრომი 

 5   სახელმძღვანელო - ენდოდონტია (საფანტომო კურსი),  პრაქტიკული ენდოდონტიის 
საფუძვლები, ენდოდონტიის საფუძვლები,  ბაზისური და კლინიკური ენდოდონტია, 
ბაზისური და კლინიკური პაროდონტოლოგია 

 1 მეთოდოლოგიური გაიდლაინი 
 

სამუშაო გამოცდილება: 

2014 - დღემდე საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია (GSA), პრეზიდენტი. 

2006 - დღემდე სტომატოლოგიის ცენტრი "ალბიუსი", დამფუძნებელი და კლინიკური 

ხელმძღვანელი. 

2014 - დღემდე Tbilisi Lions Club - LCI (Lions Clubs International), პრეზიდენტი. 

2010 - დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი და სადოქტორო 

პროგრამების ხელმძღვანელი. 

2006 - დღემდე სტომატოლოგიური ჟურნალი "GSAnews", მთავარი რედაქტორი. 

2004 - 2014 საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია. ვიცე პრეზიდენტი. 

2006-2009  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  სტომატოლოგიის 

ფაკულტეტის დეკანი. 

2006-2009  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე. 

2006-2009  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თერაპიული 

სტომატოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი. 

  პროფესიული და საზოგადოებრივი საქმიანობა 

        2015 წელს        სტომატოლოგთა მსოფლიო ფედერაციის (FDI)  დელეგატი 

2009  წლიდან ამერიკის სტომატოლოგთა ასოციაციის (ADA) წევრი; 
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2009  წლიდან პიერ ფოშარის საერთაშორისო აკადემიის საპატიო წევრი; 

2009  წლიდან სტომატოლოგთა საერთაშორისო აკადემიის წევრი; 

2008-2009  სტომატოლოგთა მსოფლიო ფედერაციის (FDI) ალტერნატ-დელეგატი 

                     

2003 წლიდან სტომატოლოგთა მსოფლიო ფედერაციის (FDI) ევროპის რეგიონული ასოციაციის   

(ERO) წევრი; 

1999 წლიდან სტომატოლოგთა მსოფლიო ფედერაციის (FDI) წევრი; 

 

  სტაჟირება 

2008   ედინბურგის უნივერსიტეტის სამედიცინო განათლების ცენტრი ,შოტლანდია 

 

2008   ესენის საუნივერსიტეტო კლინიკა, გერმანია; 

2008   ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტი, ანკარა, თურქეთი; 

2008 ბაშკენტის უნივერსიტეტი, ანკარა, თურქეთი; 

2007 კარლსრუეს საუნივერსიტეტო კლინიკა, გერმანია; 

2007 ტულუზის პოლ საბატიერის უნივერსიტეტი – საფრანგეთი; 

2007  მარსელის ხმელთაშუა ზღვის უნივერსიტეტი – საფრანგეთი; 

2007  პარიზის პარი 6 და პარი 8 უნივერსიტეტები – საფრანგეთი; 

სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი: 

 მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედების როლი ტკივილის ინტენსივობის და ფიზიკური 

აქტივობის მახასიათებლებზე პირის ღრუს კიბოს მკურნალობის დროს; 

 მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციის როლი პირის ღრუს ლორწოვანი 

გარსის ეპითელური კიბოს პათოგენეზში; 

 ქიმიოთერაპიული მეთოდის და მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაციის 

მეთოდის გამოყენების შედარებითი ანალიზი პირის ღრუს ეპითელური კიბოს მკურნალობის 

დროს ექსპერიმენტში; 

 უჯრედული თერაპიის ფონზე მიმდინარე ეპითელიზაციის თავისებურებანი პირის ღრუს 

ლორწოვანი გარსის ქიმიური და მექანიკური დაზიანებების დროს (ექსპერიმენტული 

კვლევა); 

 ადამიანის პაპილომა ვირუსის როლი პირის ღრუს ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომის 

განვითარებაში; 

უწყვეტი სამედიცინო განათლების  პროგრამების ხელმძღვანელი: 

 სასწავლო პროგრამა "პაროდონტის ანთებით დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა"; 

 სასწავლო პროგრამა ბაზისურ და კლინიკურ ენდოდონტიაში; 

 სასწავლო პროგრამა რესტავრაციულ სტომატოლოგიაში; 

 

  მიღებული ჯილდოები 

2010 - ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. ოქროს მედალი 

2009  - საქველმოქმედო ორგანიზაცია “International Association of Lions Club”, საპატიო წევრი; 

2009 -  თსსუ ივ. თარხნიშვილის სახ. სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება, საპატიო წევრი; 

2009 -  სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი "რადიქსი",  საპატიო წევრი; 
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პროფესიული აქტივობები / საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა 

 

  2015,  5-6 ივნისი, - ევროპის პაროდონტოლოგთა ფედერაციის კონგრესი, მონაწილე 

 2013, 19-20 ივლისი – საქ. სტომ. ასოციაციის IX საერთაშორისო კონგრესი  ბათუმი, 

საქართველო. მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, სპიკერი 

 2013,  15-17 თებერვალი - საქართველოს ახალგაზრდა სტომატოლოგთა საზოგადოების V 

საერთაშორისო დენტალური ზამთრის სემინარი, მონაწილე, სპიკერი 

 2013, 6-7 აპრილი,  - თბილისის III საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი, 

მონაწილე, სპიკერი 

 2012, 17-20 თებერვალი  - დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვე ტაქტიკა 

სტომატოლოგიაში, ბაკურიანი, საქართველო, მონაწილე, სპიკერი 

 2012, 24-25 მარტი,  - თბილისის II საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი, 

მონაწილე, სპიკერი 

 2012, 29-30 ივნისი,  - ექიმ ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის ცენტრალური ევროპის 

რეგიონული კონგრესი-„ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები“, მონაწილე, 

სპიკერი 

 2012, 9-10 ივლისი,– საქ. სტომ. ასოციაციის VIII საერთაშორისო კონგრესი  ბათუმი, 

საქართველო. მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 2011, 30/04-1/05  – „რადიქსის“ I საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესი, თბილისი, 

საქართველო 

 2011, 9-10 ივლისი  – საქ. სტომ. ასოციაციის VII საერთაშორისო კონგრესი  ბათუმი, 

საქართველო. მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

  2010, ,20-23 აპრილი. სემინარი და მასტერ-კლასი – Clinical Endodontics (Igor Tsesis), 

მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

  20109, 10 ივლისი – საქ. სტომ. ასოციაციის VI საერთაშორისო კონგრესი  ბათუმი, 

საქართველო. მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 2010, 2-5 სექტემბერი - FDI Annual World Dental Congress. Salvador de Bahia (Brazil) მონაწილე 

 2010, 16 ოქტომბერი - FDI-ის უწყვეტი სტომატოლოგიური განათლების პროგრამა. 

საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონფერენცია -  მონაწილე, საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი 

 2009,  10-11 ივლისი - საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის V საერთაშორისო 

კონგრესი. ბათუმი, საქართველო - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 2009, 2-5 სექტემბერი - FDI Annual World Dental Congress, Singapore - მონაწილე 

 2009, 22 სექტემბერი – ლექცია და მასტერ-კლასი Composite Materials in Dentistry-New 

Developments”, თბილისი, საქართველო. მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 2009, 17 ოქტომბერი – საქ. სტომ. ასოციაციის საერთაშორისო კონგრესი  “დენტალ-

თბილისობა”, თბილისი, საქართველო. მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 2009, 24-27 ნოემბერი, Modern Aspects of Rehabilitation in Healthcare, სპიკერი, თბილისი, 

საქართველო 

 2009, 4-5 დეკემბერი- სემინარი და მასტერ-კლასი - Modern Technologies in Endodontic 

Treatment (S,Batukov),  მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი, 

საქართველო 

 2009, 9-10 დეკემბერი – 3th Pan-European Dental Congress.  (უკრაინა) მონაწილე, 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.   

- 2009, 12 დეკემბერი -  სემინარი“Composite Material – Estelite Sigma Quick”. თბილისი, 

საქართველო.  მონაწილე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

- 2009, 18-19 იანვარი- სემინარი და მასტერ-კლასი – Einfuhrungin die Implantologie; Sinuslift 

Operationen; Hands-On Ubungen an Praparaten und Labortechniken (M,Zoibelman),   მონაწილე, 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი, საქართველო 

- 2009, 17 მაისი - 5th Caucasian Conference for Laboratory Medicine. თბილისი, საქართველო - 

მონაწილე 
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- 2008, 14-15 ივლისი, - საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის IV საერთაშორისო 

კონგრესი. ბათუმი, საქართველო - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

- 2008, 24-27 სექტემბერი, - FDI Annual World Dental Congress. Stockholm, Sweden. მონაწილე 

- 2007, 24-27 ოქტომბერი,  - FDI Annual World Dental Congress. Dubai, United Arab Emirates - 

მონაწილე 

- 2007, 6-8 ივლისი - საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის III საერთაშორისო 

კონგრესი, ბათუმი, საქართველო - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

- 2007, 11-13 ოქტომბერი - FDI-ის უწყვეტი სტომატოლოგიური განათლების პროგრამა. 

საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონფერენცია -  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი  

-2006,  6-8 ივლისი - საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის II საერთაშორისო 

კონგრესი, ბათუმი, საქართველო - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

- 2006, 24-29 ნოემბერი - Greater New York Dental Meeting. New York, USA - მონაწილე 

- 2006, 11-14 დეკემბერი - სემინარი “National meeting and ECTS Training Course with the 

WHO/WFME strategic partnership experts” თბილისი, საქართველო - მონაწილე 

- 2006, 17-19 ივნისი - სემინარი “Curriculum development, WFME standards and evaluation”,  

თბილისი, საქართველო - მონაწილე 

- 2005, 1-3 ივლისი - საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის I საერთაშორისო 

კონგრესი. ბათუმი, საქართველო - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

- 2005, 24-27 აგვისტო -FDI Annual World Dental Congress. Monreal, Canada - მონაწილე 

- 2004, 10-13 სექტემბერი - FDI Annual World Dental Congress. New Dehli, India - მონაწილე 

 

-2003, 18-21 სექტემბერი -  FDI Annual World Dental Congress. Sydney, Australia -  მონაწილე 

-2002, 15 ოქტომბერი   - FDI Annual World Dental Congress. Vienna, Austria -  მომხსენებელი 

- 2001, 27 სექტემბერი - FDI Annual World Dental Congress.  Kuala Lumpur, Malaysia - 

მომხსენებელი 

- 2000, 11-14 მაისი - Black –Sea Countries II International Conference “Advances of Clinical and 

Theoretical Medicine and Biology”.Trabzon, Turkey - მონაწილე 

- 2000, 20-22 სექტემბერი - სტომატოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი, თბილისი, 

საქართველო - მომხსენებელი 
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