
 

ზაზა ბოხუა 

დაბადების თარიღი:  7 აგვისტო, 1964  

დაბადების ადგილი:   სამტრედია, საქართველო 

განათლება: 

1987-1988  ქ. ყაზანის ს. კურაშოვის სახელობის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, 

ინტერნატურის კურსი   სპეციალობით მეანობა-გინეკოლოგია;  

1981-1987 ქ. ყაზანის ს. კურაშოვის სახელობის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, 

სამკურნალო ფაკულტეტი; 

სამუშაო გამოცდილება 

2009 _დან დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობის დეპარტამენტის არჩეული ასოცირებული პროფესორი; 

2008 _დან დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივესიტეტის 

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების 

ინსტიტუტის დირექტორი; 

2012 _ “საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება” – პროექტის ხელმძღვანელი; 

2007-2010 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 

მრჩეველი; 

2007-2010 - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან 

არსებული დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობასთან ბრძოლის კომისიის წევრი; 

2008 - ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, აშშ, SABIT, "სავაჭრო პალატა", ვაშინგტონი - 

სპეციალური სტაჟირების  ამერიკული პროგრამა (19.01-19.02) - “ჰოსპიტალური სექტორის 

მენეჯმენტი”; 



2007 - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი; 

2006-დან დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგი 

სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის მოწვეული 

პედაგოგი მეან – გინეკოლოგიის  სპეციალობით; 

2006 - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; 

2005 - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის 

შემსრულებელი; 

2004 - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე; 

2004-2006 საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, მეანობა-გინეკოლოგიის #2 

კათედრა  – ასისტენტი; 

2002-2004 უმაღლესი სამედიცინო სკოლა “აიეტი”, მეანობა-გინეკოლოგიის კათედრა, 

პედაგოგი; 

2000-დან დღემდე   საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის კლინიკური ეფექტურობის 

ცენტრის თანამშრომელი; 

1994-2001 პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია, მეანობა-

გინეკოლოგიის II კათედრა  - ასისტენტი; 

2000-დან დღემდე   შპს “მ. შარაშიძის სამედიცინო ცენტრი” – ექიმი მეან-გინეკოლოგი; 

1992-2000  ქ. თბილისის #1 სამშობიარო სახლი – ექიმი მეან-გინეკოლოგი; 

1992-2004 თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის (2002 წლიდან – საქართველოს 

სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია) მეანობა-გინეკოლოგიის #2 კათედრა–უფროსი 

ლაბორანტი, სალექციო ასისტენტის სტატუსით; 

1988-1992 ქ. ყაზანის სახელმწიფო რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ექიმი 

მეან-გინეკოლოგი, მეცნიერ - თანამშრომელი; 

უწყვეტი  სამედიცინო  განათლება 

პროგრამის  ხელმძღვანელი/განმახორციელებელი 



1999 წლიდან დღემდე – 20 –მდე  მოლევადიანი/გრძელვადიანი ტრენინგი/პროგრამა; 

პუბლიკაცია 

30 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი 

ენები: 

ქართული, რუსული, ინგლისური     

                     

ოჯახური მდგომარეობა 

 

ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი 

 


