ნინო
ხუციშვილი

მისამართი

ჯანაშიას.16-18

სამუშაო
გამოცდილება

თბილისი, 0179
საქართველო



01.08.2015 - 01.02.2016წ. – „ჯანსაღი თმის ცენტრი,“ ექიმი –
ტრიქოლოგი.

ტელეფონი



01.02.2016 -13.12.2019წ. – შპს. „კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ
ეროვნული ცენტრი,“ ექიმი – დერმატო-ვენეროლოგი.



11.10.2019 - 29.07.2020წ. - შპს „დავით ტვილდიანის
საედიცინო უნივერსიტეტი,“ მოწვეული პედაგოგი.



16.12.2019წ. - დღემდე - „მარდალეიშვილის დიაგნოსტიკური
ცენტრი“ექიმი-დერმატოლოგი.



30.07.2020წ. - დღემდე - შპს „დავით ტვილდიანის საედიცინო
უნივერსიტეტი“ ასისტენტი.

(+995)598-53-90-00

EMAIL
ninokhutsishvili87@gmail.com

ვ ე ბ გ ვ ე რ დი
trichology.ge

განათლება


2004–2010წ. - “ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის” მედიცინის ფაკულტეტი,
ერთსაფეხურიანი სასწავლო პროგრამის სრული კურსი
(დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი
სამკურნალო საქმის სპეციალობით)



2011–2014წ. - “ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის” მედიცინის ფაკულტეტი,
რეზიდენტურა
დერმატო–ვენეროლოგიაში
(ნებადართული სპეციალობა: დერმატო–ვენეროლოგია)



09. 2018წ.-დღემდე - „დავით ტვილდიანის სამედიცინო
უნივერსიტეტი,“ დოქტორანტი

პროფესიული
ორგანიზაციების
წევრობა


2011წ. – დღემდე – "საქართველოს
ვენეროლოგთა ასოციაციის" წევრი



2013წ. – დღემდე – "საქართველოს თმის კვლევის
საზოგადოების" წევრი



2016წ. – დღემდე – "ევროპის
საზოგადოების" (EHRS) წევრი



2016წ. – დღემდე – "ევროპის დერმატო–ვენეროლოგთა
ასოციაციის" (EADV) წევრი



2017წ. – დღემდე – "ტრიქოსკოპიის საერთაშორისო
საზოგადოების" (ITS) წევრი



12.2019წ. - დღემდე - "საქართველოს თმის კვლევის
საზოგადოების" გამგეობის წევრი.

დერმატო–

თმის

კვლევის

პუბლიკაციები


„ნაწიბუროვანი
ალოპეციები,
მათი
კლასიფიკაცია
და
ტრიქოსკოპიის როლი დიფერენციალურ დიაგნოსტიკაში.“
ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, N1,2020, ISSN 15120392;
ნ.ლორთქიფანიძე,
ი.ბუჩუკური,
მ.ლორთქიფანიძე, მ.თევზაძე, გ.ჩალათაშვილი, თ.ბობოხიძე,
ა.ნარსია, ნ.ხუციშვილი.



„Trichoscopy as a method for determining the phase of androgenetic
alopecia. “ DERMATOLOGY REVIEW (Official jornal of the Polish
Dermatological Society); TERMEDIA, TOM105, ISSN0033 2526,
01.2018.
N.Khutsishvili,
N.Lortkipanidze,
L.Rudnicka,
Y.Ovcharenko, I.Buchukuri, O.Salenkova.
„PSORIASIS AND CONCOMITANT HAIR LOSS. “ 11 World
Congress Hair Research, Sitges, Barcelona. April 24 -27 , 2019;
ABSTRACT BOOK. N.Khutsishvili, M.Lortkipanidze.
„TRICHOSCOPY-A VALUABLE TOOL IN PREVENTING
DIAGNOSTIC ERRORS IN ALOPECIA AREATA.“ 24 WORLD
CONGRESS OF DERMATOLOGY, MILAN, ITALY, 2019,
ABSTRACT BOOK. N.Lortkipanidze, N.Khutsishvili, I.buchukuri,
G.Chalatashvili



th

th



th

th

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


05.10.2008 ბიოლოგიისა
და
მედიცინის
აქტუალური
საკითხებისადმი მიძღვნილი II სამეცნიერო სიმპოზიუმი –
„ღერო უჯრედები და ტრანსპლანტაციის პრობლემები“;
მომხსენებელი.



18.12.2008 სტუდენტთა 68–ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია; მომხსენებელი.



29.04.2009 სტუდენტთა 69–ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია; მომხსენებელი.



14.06.2009 ბიოლოგიისა და მედიცინის აქტუალური
საკითხებისადმი მიძღვნილი III სამეცნიერო სიმპოზიუმი
– „ნანოტექნოლოგიები ბიოლოგიასა და მედიცინაში“;
მომხსენებელი.



სტუდენტთა
70–ე
საუნივერსიტეტო
კონფერენცია; მომხსენებელი.

სამეცნიერო



20.07.13წ.
საქარველოს
ექიმთა
პოსტდიპლომური
განათლების ასოციაციის II პოლიპროფილური სამედიცინო
კონფერენცია. მომხსენებელი.



28.02.2014წ. მედიკოსთა XXXV საერთაშორისო სკოლაკონფერენცია.
თანამედროვე
კლინიკური
მედიცინა,
მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. მომხსენებელი.



03–11.09.2016წ.
–
მედიკოსთა
მე–40
საიუბილეო
საერთაშორისო
სკოლა–კონფერენცია
"თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და
უახლესი ტექნოლოგიები;" დაბა ჩაქვი; მომხსენებელი.



18–26.02.2017წ. – მედიკოსთა 41–ე საერთაშორისო სკოლა–
კონფერენცია
"თანამედროვე
კლინიკური
მედიცინა,
მიღწევები
და
უახლესი
ტექნოლოგიები;"
დაბა
ბაკურიანი; მომხსენებელი.



15–17.03.2018წ. – ტრიქოსკოპიის პირველი მსოფლიო
კონგრესი; ვარშავა, პოლონეთი; 15 ევროპული CME კრედიტი
(ECMEC); პრეზენტაცია პოსტერის სახით.



19–21.10.2018წ. –ბ მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია
დერმატოქირურგიაში,
დერმატოონკოლოგიაში,
დერმატოპათოლოგიაში
და
ფოტოდერმატოლოგიაში;
თბილისი, საქართველო; მომხსენებელი.



24–27.04.2019წ. – ევროპის თმის კვლევის საზოგადოების მე–
11 კონგრესი; ბარსელონა (სიტჯი), ესპანეთი; მომხსენებელი.



13–15.05.2012წ. ადამიანის უფლებები ჯანდაცვის სფეროში –
საერთაშორისო
სტანდარტები.
I
სესია.
თბილისი,
საქართველო.



17-18.06.2012წ. ადამიანის უფლებები ჯანდაცვის სფეროში –
საერთაშორისო
სტანდარტები.
II
სესია,
თბილისი,
საქართველო.



04–06.10.2012წ.
მე–4
მსოფლიო
კონგრესი
ტელედერმატოლოგიაში.
15 ევროპული CME კრედიტი
(ECMEC). თბილისი, საქართველო.



20.04.2013წ. კანის კიბოსა და მელანომის თანამედროვე
არაინვაზიური დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. თბილისი,
საქართველო.



18.06.2013წ. - საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა
ასოციაციის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტისა და შპს. „კანისა
და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის XXXVII
კონფერენცია. (საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის I
კონფერენცია,
საქართველოს
ფსიქოდერმატოლოგიის
ასოციაციის I კონფერენცია. თბილისი, საქართველო.



08.11.2013წ. ვიტილიგოს დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის
თანამედროვე ასპექტები



14–19.11.2013წ. სემინარი, უორქშოფი და მასტერკლასი
დერმატოლოგიაში,
დერმატოონკოლოგიაში,
დერმატოპათოლოგიასა და დერმატოქირურგიაში (25სთ).
თბილისი, საქართველო.



17.07.2015წ. – საქართველოს თმის კვლევის საზოგადოების
პირველი საერთაშორისო კონგრესი; თბილისი, საქართველო.



23–24.10.2015წ. – საქართველოში დერმატო–ვენეროლოგიის
დარგის დაარსების 110 და კანისა და ვენსნეულებათა
სამეცნიერო
კვლევითი
ეროვნული
ცენტრის
80
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია.
თბილისი, საქართველო.



21–22.05.2016წ. – GIMPHA-ს მე–3 საერთაშორისო სამედიცინო
კონფერენცია; თბილისი, საქართველო.



12.05.2016წ. – დერმატოლოგიისა და დერმატოსკოპიის
თანამედროვე
ასპექტები
კანის
დაავადებების
დიაგნოსტირებაში. თბილისი, საქართველო.



24–26.06.2016წ. ევროპის თმის კვლევის საზოგადოების მე–17
კონგრესი; 11 ევროპული CME კრედიტი (ECMEC). თბილისი,
საქართველო.



28.10.2016წ.
ევროპის
კონფერენცია. ვენა, ავსტრია.

ფრჩხილის

საზოგადოების



28.06–01.07.2017წ. – საქართველოს ალერგოლოგიის, ასთმის
და იმუნოლოგიის მე–9 კონგრესი. თბილისი, საქართველო.



18–20.05.2018წ. – ევროპის თმის კვლევის საზოგადოების მე–
18
კონფერენცია;
9
ევროპული
CME
კრედიტი
(ECMEC). ბოლონია, იტალია.



09–10.02.2019წ. – უკრაინის თმის კვლევის საზოგადოების მე–
2 საერთაშორისო კონგრესი; კიევი, უკრაინა.



19-20.10.2019წ.
საქართველოს
თმის
საზოგადოების
პირველი
საერთაშორისო
თბილისი, საქართველო.



16.11.2019წ. - PRP-ის პრინციპები და პრაქტიკული გამოყენება
ესთეტიკურ მედიცინაში; თბილისი, საქართველო.



07.10.2020წ.
–
„ევროპის
დერმატო-ვენეროლოგთა
აკადემიის“ (EADV) მიერ ორგანიზებული ვებინარი „WHAT’S
NEW IN HAIR DISORDERS.“ მომხსენებლები: Sergio VañóGalván, Dimitrios Ioannides.



15-17.10.2020წ.
–
“დერმატოსკოპიის
საერთაშორისო
საზოგადოების” პირველი ონლაინ შეხვედრა.



21.11.2020წ. - უკრაინის თმის ცვენის საზოგადოების მიერ
ორგანიზებული ვირტუალური ეროვნული სიმპოზიუმი
(UHRS 2020). ვიქტორინის გამარჯვებული - მოწვევა UHRS
2021-ზე მოხსენებით.



12.11.2020წ. – Medical Knowledge Hub -ის მიერ „კიევის
დერმატოლოგიური დღეების” (КДД2020) ფარგლებში
ორგანიზებული ონლაინ შეხვედრა „Академия Трихологии.”



17.11.2020წ. - Regenera Activa-ს მიერ ორგანიზებული
ვებინარი “Update on diagnosis and treatment of female pattern hair
loss.”



03.12.2020წ. - ARGX-113-1904 (ADDRESS) და ARGX-113-1905
(ADDRESS+) -ის კვლევის ფარგლებში მკვლევართა ონლაინ
შეხვედრა.

აღდგენის
კონგრესი;



08-10.12.2020წ. – “დავით ტვილდიანის სამედიცინო
უნივერსიტეტის” სამედიცინო განათლების ცენტრის მიერ
ორგანიზებული ტრენინგი „პრობლემაზე დაფუძნებული
სწავლების ფორმატში სესიების წაყვანა“



10.12.2020წ.
–
Regenera
Activa-ს
მიერ
ორგანიზებული ვებინარი “Trichoscopy in the diagnosis of
Androgenetic Alopecia and its differentials.”



23.12.2020წ. – Premium Aesthetics -ის მიერ ორგანიზებული
ონლაინ კონფერენცია "Раннее выявление злокачественных
новообразований кожи. Роль первичного звена в диагностике."

ენები
• ქართული - მშობლიური
• ინგლისური - კარგად
• რუსული - კარგად

