ირმა
ბუჩუკური

მისამართი

ირაკლი აბაშიძის 47
თბილისი, 0179
საქართველო

ტელეფონი
(+995)599-22-66-15

EMAIL
irma1buchukuri@gmail.com

სამუშაო
გამოცდილება


1986 - 1989წ - ს.გომარეთის საავადმყოფო,
თერაპევტი.



1989 - 2012წ - კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი,
დერმატოლოგი.



2012 - 2019წ - სს.კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული
ცენტრი,დერმატოლოგი.



2019- დღემდე - მარდალეიშვილის დიაგნოსტიკური
ცენტრი, დერმატოლოგი.

ვ ე ბ გ ვ ე რ დი
trichology.ge

განათლება


1979 – 1985წ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, თბილისი
საქართველო.



1989 - 1991წ. - სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ,
ორდინატურა. თბილისი, საქართველო



1996წ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის
ექიმთა დახელოვნების კათედრა



2006წ. - საკანდიდატო დისერტაცია

სამეცნიერო
კვლევებში
მონაწილეობა


1998 - 2001 წ. - CDC და UNICF –ის საერთაშორისო
კვლევა: „ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
შესწავლა ევროპაში”. მონაწილე.



2006-2008 წ. - ფარმაკოლოგიურ პრეპარატ ლაზოლექსის
მულტიცენტრული კვლევა. მონაწილე.



2015 – 2016წ. - Sub-Investigator of Phase 3 clinical trial Study to compare the efficacy and safety of one anti-TNF
agent versus another anti-TNF agent in subjects with chronic
plaque psoriasis.



2019 – 2020წ. - Sub-Investigator of Phase 3 clinical trial Study to compare the efficacy and safety of one anti-TNF
agent versus another anti-TNF agent in subjects with chronic
plaque psoriasis.

პედაგოგიური
გამოცდილება


პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო
აკადემიადერმატოვენეროლოგიის კათედრის
პროფესორი.



2007წ-დან დღემდე - საქართველოს დ.აღმაშენებლის სახ.
უნივერსიტეტის კანის და ვენსნეულებათა კათედრის
ასოცირებული პროფესორი



2014წ-დან ,,გეომედი“



2016 წ-დან - დღმდე - საქართველოს უნივერსიტეტიმოწვეული სპეციალისტი

დღემდე

-

სასწავლო

უნივერსიტეტი



2011–2018წ - ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივესიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის
რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი
საგანმანათლებლო
პროგრამის
(,,დერმატოვენეროლოგია,,) მოდულის პედაგოგი



2018 წ - დან - დღემდე - პეტრე შოთაძის სახელობის
თბილისის სამედიცინო აკადემიის რეზიდენტურის
ალტერნატიული
დიპლომისშემდგომი
საგანმანათლებლო
პროგრამის
(,,დერმატოვენეროლოგია,,) მოდულის პედაგოგი.



ჯილდოები: ,,Employee Of The Year 2017” Skin And Venereal
Diseases Scientific-Research National Centre LTD.

პროფესიული
ორგანიზაციების
წევრობა


2016წ-დან ევროპის დერმატოლოგთა და ვენეროლოგთა
ასოციაციის წევრი (EADV);



2014წ-დან დღემდე ევროპის თმის კვლევის
საზოგადოების წევრი (EHRS);



2014წ-დან დღემდე საქართველოს თმის კვლევის
საზოგადოება. გამგეობის წევრი;



2014 წ - დან დღემდე - საქართველოს მიკოლოგთა
საზოგადოება;



2009წ-დან დღემდე - სქესობრივი გზით გადამდები
ინფექციების საწინააღმდეგო საერთაშორისო კავშირი –
(IUSTI);



2007წ– საქართველოს ფლებოლოგთა ასოციაციის
ერთერთი დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი;



2006წ-დან დღემდე - საერთაშორისო
ტელედერმატოლოგთა ასოციაცია (ISTED);



2006წ-დან დღემდე - საქართველოს
დერმატოვენეროლოგთა ასოციაცია (Georgian Association
of Dermatovenereologists - GADV);



2004 - 2006
- თბილისის დერმატო-ვენეროლოგთა
სამეცნიერო პროფესიული საზოგადოება;

პუბლიკაციები


ნ.ლორთქიფანიძე, ი. ბუჩუკური, მ.ლორთქიფანიძე,
ნ.ხუციშვილი. ნაწიბუროვანი ალოპეციები, მათი
ლკასიფიკაცია და ტრიქოსკოპიის როლი
დიფერენციალურ დიაგნოსტიკაში. „ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა“. N 1. 2020; გვ.35.



ი.ბუჩუკური, ნ.ჩხიკვიშვილი, მ. ლორთქიფანიძე, გ.
ჩალათაშვილი, ნ. ლორთქიფანიძე. წამლისმიერი
ფიქსირებული რეაქცია. „ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა“. N 5. 2019; გვ.84-90.



2018- 1 World Congress of Trichoscopy 15-17 March, 2018
Warsaw, Poster presentation “Trichoscopy as a method for
determining the phase of Androgenetic Alopecia.”



И.Бучукури, Т.Китуашвили. К вопросу эпидемиологии
болезни Лайма. Жур. “Новости дерматологии и венерологии
Южного Кавказа”. 1, 2005. Ст.75-76.



თ.ქიტუაშვილი.
ატოპიური
დერმატიტის
ეპიდემიოლოგია
და
კლინიკური
მახასიათებლები. ჟ.”საქართველოს სამედიცინო მოამბე”
#1, 2006წ, გვ.102-105.



ი.ბუჩუკური, თ.ქიტუაშვილი, დ.ზურაბაშვილი,
ხ.მარწყვიშვილი. ატოპიური დერმატიტის გავლენა
ავადმყოფთა და მათი მშობლების ცხოვრების
ხარისხზე. ჟ.”ექსპერიმენტული და კლინიკური
მედიცინა”. #4(29) 2006, გვ.87-89.



თ.ქიტუაშვილი. ატოპიური დერმატიტით დაავადებული
ბავშვებისა და მათი ოჯახის წევრების ცხოვრების

st

ხარისხი. ჟ. “ექსპერიმენტული და კლინიკური
მედიცინა”. #5(30) 2006, გვ.50-53.


T.
Kituashvili,
I.Buchukuri,
M.Inozemceva,G.Galdava.
Hydrocortizone-17-butirate
(Lalicort)-essential drug. For treatment of atopic dermatitis in
children. J. South Caucasian Dermatology and Venereology.
Issue#1(2), 2006, p.75-77.



И.Бучукури, Х.Марцквишвили, Т.Китуашвили. Стратегия
преодоления кризисной ситуации родителями больного
атопическим дерматитом ребенка. J.”South Caucasian
Dermatology and Venereology News,” Issue#2(3), 2006, р.62-65.



Т.А.Китуашвили,
Г.М.Твалиашвили,
И.В.Бучукури,
М.К.Иноземцева, Х.Т.Гурчумалидзе. Влияние тяжести
атопического дерматита на качество жизни больного
ребенка. Ж. Аллергология и иммунология. т.7, №5, 2006,
ст.638-639.
Китуашвили Т.А., Твалиашвили Г.М., Бучукури И.В.,
Иноземцева М.Н., Гурчумалидзе Х.Т., Галдава Г.Г.
Эпидемилогический анализ трихомикозов в Грузии.
Современная микология в России. Том 2. Тезисы доклодов
второго съезда микологов России. Москва. 2008. ст.433.





T.Kituashvili,
I.Buchukuri,
Ck.Gurchumalidze,
G.Galdava. Coping Strategies for Crisis in Patents of Children
with
Atopic
Dermatitis.
Ж.”
Аллергология
и
иммунология”.Том 9 №5 Октябрь 2008. стр. 505-507.

მონაწილეობა
ადგილობრივ და
საერთაშორისო
კონფერენციებში






03–11.09.2016 – 40th anniversary international school-conference
of doctors, “Modern clinical medicine, achievements and latest
technology”; Presenter
41th International Medical School-Conference "Modern
Clinical Medicine, Achievements and Latest Technologies",
Bakuriani, Georgia, 2017. Presenter
1st World Congress of Trichoscopy, Warsaw, Poland, 2018.
Presenter





4th International Conference on Dermatosurgery, Dermatooncology, Dermatopathology and Photodermatology, Tbilisi,
Georgia, 2018. Presenter
11th World Congress Hair Research, Barcelona, Spain, 2019.
Presenter

დასწრების
სერთიფიკატები


მედიკოსთა XVIII საერთაშორისო სამეცნიერო
პრაქტიკული სკოლა-კონფერენციის ფარგლებში
ჩატარებული თბილისის დერმატო-ვენეროლოგთა VI
სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ერთ-ერთი
მონაწილე მომხსენებლის სტატუსით (ქ. ქობულეთი). 2330 ივლისი.



2005 წლის 30 სექტემბერი 1 ოქტომბერი _ სს კანისა და
ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტის 70-ე წლისთავისადმი
მიძღვნილი საუბილეო კონფერენციის მონაწილე
მომხსენებლის სტატუსით.



2005 წლის 7 ნოემბერი _ სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ
ინსტიტუტის VIII საერთაშორისო სამეცნიერო
პრაქტიკულ კონფერენცია.



28 ივლისი, 2006 წ - სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ
ინსტიტუტისა და თბილისის დერმატო-ვენეროლოგთა
სამეცნიერო-პროფესიული საზოგადოების XI
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მონაწილე.
ქ.ბათუმი.



18 სექტემბერი, 2006 წ _ სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ
ინსტიტუტისა და ისრაელის დერმატოვენეროლოგთა
ასოციაციის კონფერენცია თემაზე “ბავშვთა
დერმატოლოგიის აქტუალური საკითხები”. მონაწილე.
თბილისი.



7-10 ივნისი, 2007 სამხრეთ კავკასიის
დერმატოვენეროლოგთა II საერთაშორისო კონგრესი
(თბილისი). მონაწილე.



21_28 ივლისი, 2007 _ მედიკოსთა XXII საერთაშორისო
სკოლა-კონფერენციის ფარგლებში ჩატარებული სს კანისა
და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტის, საქართველოს

დერმატოვენეროლოგთა ასოციაციის და ივ.
ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის
საერთაშორისო კონფერენციის “დერმატოვენეროლოგიის აქტუალური საკითხები” მონაწილე.


30 მაისი, 2008 _ საქართველოს დერმატოვენეროლოგთა
XVI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, მიძღვნილი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დაარსების 90-ე წლისთავისადმი,
თბილისი. მონაწილე.



19_26 ივლისი, 2008 _ მედიკოსთა XXIV საერთაშორისო
სკოლა-კონფერენციის ფარგლებში ჩატარებული სს კანისა
და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტის, საქართველოს
დერმატოვენეროლოგთა ასოციაციის და ივ.
ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის
XVII კონფერენციის მონაწილე.
29 ოქტომბერი. 2008 _ ფსორიაზის მსოფლიო დღისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,
თბილისი. მონაწილე.





21 ნოემბერი, 2008 _ საქართველოს
დერმატოვენეროლოგთა XIX სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია, მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 90-ე
წლისთავისადმი, თბილისი.



31 მარტი, 2009 _ სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ
ინსტიტუტის, საქართველოს დერმატოვენეროლოგთა
ასოციაციის და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს მედიცინის
ფაკულტეტის XXI კონფერენციის მონაწილე.



18-25 ივლისი, 2009 _ მედიკოსთა XXVI საერთაშორისო
სკოლა-კონფერენციის ფარგლებში ჩატარებული სს კანისა
და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტის, საქართველოს
დერმატოვენეროლოგთა ასოციაციის და ივ.
ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის
XXII მონაწილე მომხსენებლის სტატუსით (ქობულეთი).



September 23-25, 2010. 25th IUSTI Europe Congress. Tbilisi,
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