
კუჭავა ვლადიმერ - საქართველოს ონკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი 

 

განათლება, კვალიფიკაცია 

1975-1981   - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი  სამკურნალო 

ფაკულტეტი-  

ზოგადი პროფილის ექიმი 

 

1987   - მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი 

ქ.ლენინგრადი, რუსეთი 

 

1989  -  წლიდან ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი 

  

1995  -  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი,  

თბილისი, საქართველო 

2006   - სტაჟირება ჯანდაცვის ორგანიზაციასა და მენეჯმენტში, აშშ-ის 

საერთაშორისო ჯანმრთელობის ალიანსისა (American International Health Alliance)  

და აშშ-ის განვითარების ფონდის  (USAID) მიერ აკრედიტირებული კურსი,  

თბილისი, საქართველო 

 

პროფესიული გამოცდილება 

1981-1983   - ქ. ლენინგრადის პროფ. ნ.ნ. პეტროვის სახელობის ონკოლოგიის 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის თორაკალური განყოფილება, კლინიკური 

ორდინატორის თანამდებობაზე 

1983-1985  -   ქ. სოხუმის ონკოდისპანსერი- ექიმი ორდინატორი 

2002-2011  -  პროფ. ა. ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის 

გენერალური დირექტორის მოადგილე სამედიცინო და სამეცნიერო დარგში 

2012-2013  -   შპს ’’საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის“ სამედიცინო 

მენეჯერი 

2013-2014  -  სს  ’’უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის’’ კლინიკური დირექტორი 

პედაგოგიური გამოცდილება 

15 წელი 

საზოგადოებრივი საქმიანობა 



2001   წლიდან  - კიბოს კონტროლის ნაციონალური ასოციაციის წევრი 

2005  წლიდან -  ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი 

2008  წლიდან -  ESO (The European School of Oncology), Member 

2008  წლიდან  - ISS (International Society of Surgery), Member 

2009  წლიდან -   საქართველოს პარლამენტთან არსებული ონკოლოგიის სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს წევრი  

2010  წლიდან - ESMO (European Society for Medikal Onkology), Member 

2010  წლიდან -  UICC (International Union Against Cancer), Member 

 

მინიჭებული ჯილდოები 

2011   - საქართველოს ეროვნული პრემია მედიცინის დარგში 

 

გამოქვეყნებული ლიტერატურა და მონიგრამები: 

98 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 1 გამოგონება, 2 მონოგრაფია 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა: 

2004  - დსთ ონკოლოგთა და რადიოლოგთა ყრილობა. ქ. მინსკი, ბელორუსი 

2004   - სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ონკოლოგთა და რადიოლოგთა კონგრესი. ქ. 

ერევანი, სომხეთი 

2006   - დსთ ონკოლოგთა და რადიოლოგთა ყრილობა. ქ. ბაქო, აზერბაჯანი 

2007  - სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების   ონკოლოგთა და რადიოლოგთა კონგრესი.  ქ. 

თბილისი, საქართველო 

2008  -  დსთ ონკოლოგთა და რადიოლოგთა ყრილობა. ქ. ტაშკენტი, უზბეკეთი 

2008  - ევროპის ფილტვის კიბოს საერთაშორისო კონფერენცია. ჟენევა, შვეიცარია 

2009  -  World Congress of Pain Management. Lisabon. Portugal 

2010  -  UICC World Cancer Congress. Shenzhen. China 

2010  -  35 ESMO Congress, Milan. Italy 

2011 - THNO Conference -3 rd Trends in Head Neck Oncology, Rome. Italy. 



2012 -   36  ESMO Congress, Viena, Austria 

2013 -   6th International Symposium on Metastatis in head and Neck Cancer. Marburg. 

Germany 

2012 -   37  ESMO Congress, Amsterdam, Netherland 

 

 

 


