ნინო
ლორთქიფანიძე

მისამართი

რადიანის 10გ

სამუშაო
გამოცდილება

თბილისი, 0179
საქართველო

2019-დღემდე - მარდალეიშვილის დიაგნოსტიკური ცენტრის დერმატოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
ტელეფონი
(+995)599-58-24-08

2019-დღემდე - თბილისის სამედიცინო აკადემიის,
დერმატოვენეროლოგიის რეზიდენტურის კურსის ხელმძღვანელი.

EMAIL
ninolort@yahoo.com

2018 – 2019 - კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნულის ცენტრის„თმის და ფრჩხილის სამკურნალო-დიაგნოსტიკური
დეპარტამენტის”- ხელმძღვანელი

ვ ე ბ გ ვ ე რ დი
trichology.ge

2017 - დღემდე - „პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“- ექიმი
კონსულტანტი.
2016 - დღემდე - თბილისის სამედიცინო აკადემიის, დერმატოვენეროლოგიის კათედრის პროფესორი.
2016 – 2019 - სამედიცინო ცენტრი “ციტო”- ექიმი დერმატოლოგი.
2016 - დღემდე - Oral Ponesimod versus Teriflunomide In Relapsing Multiple
Sclerosis (OPTIMUM). Multicenter, randomized, double-blind, parallel-group,
active-controlled, superiority study to compare the efficacy and safety of
ponesimod to teriflunomide in subjects with relapsing multiple sclerosis.Dermatologist;
2015 – 2016 - „ჯანსაღი თმის ცენტრის“- სამედიცინო დირექტორი
2013 - დღემდე - დ.ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის,
დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრის, ასოცირებული პროფესორი.
2012 – 2018 - შ.პ.ს. კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი
დერმატოლოგიური დეპარტამენტო-ექიმი/დერმატოლოგი.
2011 – 2013 - თსუ, დერმატოვენეროლოგიის რეზიდენტურის
ლოკალური ხელმძღვანელი
2010 – 2017 - “TrichoScience Innovations, Inc.””-ს პროექტი:
“რანდომიზებული,

ერთ-ცენტრიანი, ორმაგად-ბრმა, პლაცებოთი-კონტროლირებული, I/IIა
ფაზის კვლევა, ადამიანის თმის ფოლიკულის დერმული გარსის
ფიალისებური უჯრედების (DSCC) აუტოტრანსპლანტატის
უსაფრთხოების და ეფექტურობის შეფასებისათვის ქალებსა და
მამაკაცებში, ანდროგენული ალოპეციით” - მთავარი მკვლევარი.
2004 – 2012 - სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი
დერმატოლოგიური განყოფილება-ექიმი/დერმატოლოგი
2004 – 2007 - სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.
2003 – 2011 - უმაღლესი სამედიცინო სკოლა ”აიეტი”
დერმატო-ვენეროლოგიის საგნის პედაგოგი.
2003 – 2019 - საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით
არსებული ეროვნული რაეგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით
დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება
მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერების გზით, - ის
პროექტი – აივ/შიდსისა და სქესობრივი გზით გადამდები
ინფექციების პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერება მაღალი
რისკის ქცევის მქონე ჯგუფებში (კომერციული სექს-მუშაკი ქალები,
ჰომოსექსუალური ურთიერთობის მქონე მამაკაცები და პატიმრები) ფსიქოლოგი.
2002 – 2005 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ შინაგან
დაავადებათა
კათედრა - დერმატო-ვენეროლოგიის კურსის
უფროსი
მასწავლებელი.
2002 – 2004 - ”BIOCLIN Service”--ს პროექტი: ”Molecular Genetics of
Alopecia Areata in Humans” sponsored by Phillips University of Marburg
Prof. Rolf Hoffmann - მთავარი მკვლევარი
2001 – 2004 - სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი
საორგანიზაციო მეთოდური განყოფილების–ექიმი მეთოდისტი.
1997 – 2001 - ჯანდაცვს მართვის ნაციონალური ცენტრის საოჯახო
მედიცინის ამბულატორია - ექიმი/დერმატოლოგი.
1989 – 1990 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ.
ნათიშვილის
სახ. ექსპერიმენტული მორფოლოგიის უნივერსიტეტი პრეპარატორი.

განათლება








2009 - The American-Austrian Foundation, Open Medical
Institute- Medical Education without Borders in Dermatology
2006 - საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე - "ბუდობრივი
ალოპეციის სხვადასხვა ფორმის
კლინიკურ_იმუნოლოგიური და მორფოლოგიური
თავისებურებები"
1997 – 2000წ - კლინიკური ორდინატურა, კანისა და
ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი;
1996 – 1997 - ინტერნატურა, ჟორდანიას სახელობის
რეპროდუქტოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი;
1989 – 1996 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი, სამკურნალო საქმე.
1990-1996 წწ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი სამკურნალო ფაკულტეტი

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
აკადემია-დერმატოვენეროლოგიის
კათედრის
პროფესორი.
2007წ-დან დღემდე - საქართველოს დ.აღმაშენებლის სახ.
უნივერსიტეტის კანის და ვენსნეულებათა კათედრის
ასოცირებული პროფესორი.
2014წ-დან - დღემდე - სასწავლო უნივერსიტეტი
,,გეომედი“
2016 წ-დან - დღმდე - საქართველოს უნივერსიტეტიმოწვეული სპეციალისტი
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


2019-დღემდე-საქართველოს ესთეტიკური მედიცინის
საზოგადოების-საპატიო წევრი.



2019-დღემდე- აღმოსავლეთ ევროპის და აზიის თმის კვლევის
საზოგადოების პრეზიდენტი (EEAHRS).



2019--დღემდე–უზბეკეთის დერმატო-ვენეროლოგთა
ასოციაციის- საპატიო წევრი.



2017- დღემდე- ტრიქოსკოპიის საერთაშორისო
საზოგადოების (ITS) წევრი.



2017-დღემდე – უკრაინის თმის კვლევის საზოგადოებისსაპატიო წევრი.



2013- დღემდე - „საქართველოს თმის კვლევის
საზოგადოების“- პრეზიდენტი.



2012- 2019 - კანისა და ვენსნეულებათა ეროვნული ცენტრის
სამეცნიერო საბჭოს წევრი



2012- დღემდე - ევროპის თმის კვლევის საზოგადოების (EHRS)
წევრი



2006- დღემდე - საერთაშორისო ტელედერმატოლოგთა
ასოციაციის წევრი (ISTED)



2006- დღემდე - საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა
ასოციაციის წევრი



2005- დღემდე - ევროპის დერმატო-ვენეროლოგთა აკადემიის
(EADV) წევრი



2004 - 2006 - თბილისის დერმატო-ვენეროლოგთა სამეცნიერო
პროფესიული საზოგადოების გამგეობის წევრი

პუბლიკაციები
ორმოცდაათამდე სამეცნირო და საგანმანათლებლო სტატიის ავტორი.
ორი სამეცნიერო წიგნის თანაავტორი (The second editionof the book
“Trichology”
და
“Trichopathy
in
Children”).
სამეცნიერო
ჟურნალი- Trichology-ს სარედაქციო კომიტეტის წევრი.

