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2014 – დღემდე

ი. ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო კვლევითი 
ინსტიტუტის ვაკის ფილიალის დირექტორი სამედიცინო დარგში

2010 – 2012
სადაზღვევო კომპანია „ჯიპიაი ჰოლდინგი“

2011 – 2013
სადაზღვევო კომპანია „ალდაგი ბი სი აი“

2010
საქართველოს კოლპოსკოპიის ასოციაციის პრეზიდენტი

1992 – 1995

1984 – 1990

100% 20%90% 90%

მადონა ჯუღელი
გინეკოლოგი, მდ

განათლება

ენები

სამუშაო გამოცდილება

dr_djugeli@yahoo.com

+995 599 10 73 14

madona.jugeli

კონტაქტი

თბილისი, შარტავას ქ. 4

facebook.com/madona.jugeli.1

linkedin.com/in/madonajugeli

სოციალური

პერსონალური

ოჯახური 
მდგომარეობა:

ეროვნება:

დაბადების თარიღი:

დაბადების ადგილი:

დაქორწინებული

ქართველი

10 თებერვალი 1965

ზესტაფონი
ქართული ინგლისური რუსული შვედური

თბილისის №128 საშუალო სკოლა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

ქ. უმეოს საუნივერსიტეტო კლინიკა, შვედეთი
დიპლომისშემდგომი განათლება

ქ. უფსალას საუნივერსიტეტო კლინიკის
რეპროდუქტოლოგიის განყოფილება, შვედეთი

სახელმწიფო სერტიფიკატი 
რეპროდუქტოლოგია, მეან-გინეკოლოგია

მედიცინის აკადემიური დოქტორის ხარისხი

სახელმწიფო სერტიფიკატი 
რეპროდუქტოლოგია, მეან-გინეკოლოგია

https://www.facebook.com/madona.jugeli.1
https://www.linkedin.com/in/madonajugeli


2005 – დღემდე

დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი

2003 – 2004
სამედიცინო ცენტრი „ციტო“

1991 – 2006
ი. ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის 
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

2006 – 2014
კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

ჰიპოთალამუს-ჰიპოფიზ-საკვერცხეების სისტემის მდგომარეობა 

ახალგაზრდა არანამშობიარებ ქალებში, საშვილოსნოს ყელის 

ექტოპიით, რომლებიც იღებენ ჰორმონალურ კონტრაცეფციას.

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი №10 (151), 2007 გვ. 27-31.

აფხაზეთიდან დევნილ 
ქალებში კიბოსწინარე 

დაავადებათა დიაგნოსტიკა

2008 – 2009

პირველი ლედის მხარდაჭერით

სარძევე ჯირკვლისა და 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს 

პრევენცია

2008 – 2012

სამეცნიერო პუბლიკაციები

ადგილობრივი
პროგრამები

სადისერტაციო 
საბჭო

გესტაციის მოგვიანო პერიოდში 
თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის 

აუტორეგულაციის მექანიზმის 
ფუნქციონირების ანალიზი

(ექსპერიმენტული კვლევა ვირთაგვებზე)

დისერტაცია მედიცინაში 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

მოსაპოვებლად

22 მაისი 2009

პ. შოთაძის სახელობის 

თბილისის სამედიცინო აკადემია

m. janeliZe

თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტი

n. qajaia

მეტაბოლური სინდრომის 
თავისებურებანი ქალის სასქესო 
ორგანოების კეთილთვისებიანი 

ჰიპერპლაზიური პროცესების დროს

დისერტაცია მედიცინაში 
დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

მოსაპოვებლად

29 მაისი 2009

მ. ჯანგიძე / მ. ჯუღელი / ნ. მუსერიძე / ლ. ზაქარაია

მ. ჯანგიძე / მ. ჯუღელი / ნ. მუსერიძე / ლ. ზაქარაია

ბ. ტყეშელაშვილი / მ. ჯუღელი

ბ. ტყეშელაშვილი / მ. ჯუღელი / თ. ბუკია / ნ. კინტრაია / მ. კერესელიძე

ბ. ტყეშელაშვილი / მ. ჯუღელი / ნ. კინტრაია / თ. ბუკია / ლ. შანიძე

ჰორმონალური კონტრაცეფცია და ცერვიკალური პათოლოგია.

კოლპოსკოპიით მიღებული გამოცდილება ქალებში, სქესობრივი 

გზით გადამდები ინფექციების პირველადი დიაგნოსტიკისას.

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი №4 (145), 2007 გვ. 21-25.

ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №5 2006 გვ. 48-50.

კოლპოსკოპიის შესაძლებლობები ცერვიკალური ქლამიდიურ- 

მიკოპლაზმური ინფექციების დიაგნოსტიკისას.

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი №4 (133), 2006 გვ. 21-24.

მიკოპლაზმური ინფექციების დიაგნოსტიკის ოპტიმიზაციის 

საკითხისათვის.

თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტომი XI, 2005-2006, 246-248.



ოფისის ჰისტეროსკოპიის კურსი

თელ-ავივი, ისრაელი

2014 – 2015

კოლპოსკოპიის საფუძვლები

კოლპოსკოპიისა და ყელის 

პათოლოგიის ევროპის 

ფედერაცია / ცერვიკალური 

პათოლოგიის საერთაშორისო 

ფედერაცია / საქართველოს 

საშვილოსნოს ყელისა და 

პათოლოგიის საზოგადოება

თბილისი, საქართველო

13-14 ივნისი 2008

ლაზერული კონიზაციის კურსი

დიუსელდორფი / მიუნხენი 

გერმანია

2007 – 2008

ბ. ტყეშელაშვილი / მ. ჯუღელი / გ. ბურკაძე / თ. ბუკია

მ. ჯუღელი / ბ. ტყეშელაშვილი / ფ. თოდუა / თ. ბუკია

მ. ჯუღელი / ბ. ტყეშელაშვილი / ფ. თოდუა / მ. ჯანგიძე / 
ლ. ზაქარაია / ნ. მუსერიძე

ბ. ტყეშელაშვილი / გ. ძაგნიძე / მ. ახალაძე / ლ. ჯავაშვილი / 
მ. ჯუღელი / თ. დარასელია / თ. ჩანგელია / ნ. ქაჯაია

ბ. ტყეშელაშვილი / დ. ვირსალაძე / ლ. ჯავაშვილი / ნ. ქაჯაია / 
მ. ჯუღელი / დ. ტანაშვილი

ცერვიკალური ქლამიდიურ-მიკოპლაზმური ინფექციების 

იმუნოფლუორესცენტული და ციტოლოგიური პარალელები.

საქართველოს სამედიცინო მოამბე. 2006, №1 გვ. 69-73.

კოლპოსკოპიის შესაძლებლობები ცერვიკალური ქლამიდიურ- 

მიკოპლაზმური ინფექციების დიაგნოსტიკისას.

მე-13 მსოფლიო კონგრესი გინეკოლოგიურ ენდოკრინოლოგიაში.

ფლორენცია. 28 თებერვალი – 2 მარტი. 2008 №192. გვ. 166.

ფლორენცია. 28 თებერვალი – 2 მარტი. 2008 №191. გვ. 313.

ორალური კონტრაცეფციის კოლპოცერვიკოსკოპული და 

ციტომორფოლოგიური მახასიათებლები.

მე-13 მსოფლიო კონგრესი გინეკოლოგიურ ენდოკრინოლოგიაში.

ფლორენცია. 28 თებერვალი – 2 მარტი. 2008 №122. გვ. 313.

მეტაბოლური დარღვევების თავისებურებანი საშვილოსნოს ყელისა 

და მკერდის კეთილთვისებიანი დაავადებების მქონე ქალებში.

მე-13 მსოფლიო კონგრესი გინეკოლოგიურ ენდოკრინოლოგიაში.

მეტაბოლური სინდრომის სიხშირე და თავისებურებანი საშვილოსნოს 

ყელისა და სარძევე ჯირკვლების ჰიპერპლაზიური პროცესების მქონე 

ქალებში. ევროპის გინეკოლოგთა საზოგადოების მე-7 კონგრესი.

10-13 ოქტომბერი 2007. კონგრესის წიგნი №66. გვ. 110.

კურსები & 
სემინარები

გინეკოლოგიური ქირურგიის 

ევროპული აკადემია

(+HE ACADEMY)

სერტიფიცირებული სასწავლო 

პროგრამები რეზიდენტებისა და 

ასპირანტებისთვის

მეცნიერულად დამტკიცებული 
სტანდარტებისა და კრიტერიუმების 

მიხედვით თეორიული და პრაქტიკული 
სწავლება გინეკოლოგიურ ენდოსკოპიაში

ნიქოზია, კვიპროსი

6-8 მაისი 2015

თელ-ავივის სოურასკის 

სამედიცინო ცენტრი

საბაზისო კურსი



ნ. ქაჯაია / დ. ვირსალაძე / ბ. ტყეშელაშვილი / ლ. ჯავაშვილი / 
მ. ჯუღელი / დ. ტანაშვილი

დ. ვირსალაძე / ბ. ტყეშელაშვილი / ნ. ქაჯაია / ლ. ჯავაშვილი / 
მ. ჯუღელი / დ. ტანაშვილი

მ. ჯუღელი / ბ. ტყეშელაშვილი / ნ. მუსერიძე / 
ლ. ჯავაშვილი / დ. ტანაშვილი

მ. ჯუღელი / ბ. ტყეშელაშვილი / ლ. ზაქარაია / ნ. მუსერიძე / 
ლ. ჯავაშვილი / ნ. ადამია / ლ. ჯვარშეიშვილი

მ. ჯუღელი / ბ. ტყეშელაშვილი / ლ. ზაქარაია

საშვილოსნოს ყელის, საშოს და ვულვის დაავადებათა 

კოლპოსკოპიური დიაგნოსტიკისა და მართვის საფუძვლები.

ილუსტრირებული ატლასი. თბილისი, საქართველო. 2014.

ინსულინის რეზისტენტული გავლენა ფარისებრი ჯირკვლის 

ფუნქციაზე ჰიპერანდროგენიზმის მქონე ქალებში. პრედიაბეტისა 

და მეტაბოლური სინდრომის II საერთაშორისო კონგრესი.

ბარსელონა, ესპანეთი. 25-28 აპრილი 2007, S75.

ბარსელონა, ესპანეთი. 25-28 აპრილი 2007, S121.

გინეკოლოგიური კიბოს საერთაშორისო ჟურნალი. ტომი 21, 
დანართი 3, ოქტომბერი 2011. მადრიდი, ესპანეთი.

მეან-გინეკოლოგიის იტალიური ჟურნალი. მარტი 2012. 
№ 205-206.

მეტაბოლური სინდრომის სიხშირე და თავისებურებანი 

საშვილოსნოს ყელისა და სარძევე ჯირკვლების ჰიპერპლაზიური 

პროცესების მქონე ქალებში. პრედიაბეტისა და მეტაბოლური 

სინდრომის II საერთაშორისო კონგრესი.

ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორების ეფექტი საშვილოსნოს 

ყელის კიბოსწინარე დაზიანებების პროგრესირებისას. 

ევროპის გინეკოლოგიური ონკოლოგიის საზოგადოების მე-17 

საერთაშორისო შეხვედრა.

ახალი მიდგომები ენდომეტრიუმის და/ან ენდოცერვიკალური 

ჰიპერპლაზიური პროცესების პათოგენურ მექანიზმებზე. 

გინეკოლოგიური ენდოკრინოლოგიის მე-15 მსოფლიო კონგრესი.

ლაზერული ქირურგია

CO2 ლაზერის გამოყენება 
საშვილოსნოს ყელის, ვულვისა და 

საშოს პათოლოგიის  მკურნალობაში

შტუტგარტი, გერმანია

12 მარტი 2007

იანინას საუნივერსიტეტო 

კლინიკა

ყელის პათოლოგიის სასწავლო 

კურსი

ვულვის, საშოსა და საშვილოსნოს 
ყელის პათოლოგია-ონკოლოგია

25-26 მაისი 2004

კოლპოსკოპია ESGE

ბრიტანეთის გინეკოლოგიური 
ენდოსკოპიის საზოგადოება

კორფე, კერკირა, საბერძნეთი

21-23 ოქტომბერი 2004

ონკოლოგიის 

სამეცნიერო ცენტრი

ონკოგინეკოლოგიის განყოფილება

კოლპოსკოპიის შემსწავლელი 
კურსები

საქართველოს ჯანდაცვის 

სამინისტროს რესპუბლიკური 

სამეცნიერო ცენტრი

1 აპრილი 1998



26-30 მაისი 2014

ცერვიკალური პათოლოგიისა და კოლპოსკოპიის მე-15 მსოფლიო კონგრესი. 

ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი.

5-7 სექტემბერი 2013

ევროპული ფედერაციის კონგრესი კოლპოსკოპიასა და ცერვიკალურ 

პათოლოგიაზე „HPV-ს გავრცელება საქართველოში“. პრაღა, ჩეხეთი.

19-22 ოქტომბერი 2013

ESGO გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ევროპული საზოგადოების მე-18 

შეხვედრა ბიენალე. ლივერპული, დიდი ბრიტანეთი.

7-10 მარტი 2012

გინეკოლოგ-ენდოკრინოლოგთა მე-15 მსოფლიო კონგრესი. ფლორენცია, 

იტალია.

9-14 სექტემბერი 2011

27-ე საერთაშორისო კონფერენცია პაპილომავირუსზე. ბერლინი, გერმანია.

24-26 ივნისი 2011

საერთაშორისო კონფერენცია ცერვიკალურ პათოლოგიაზე. კონფერენცია 

ჩატარდა საქართველოს გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოებისა და 

კოლპოსკოპიის ფედერაციის ორგანიზებით. ბათუმი, საქართველო.

8-14 მაისი 2009

25-ე საერთაშორისო კონფერენცია პაპილომავირუსზე. ალმო, შვედეთი.

20-22 ნოემბერი 2007

II სამუშაო შეხვედრა „ჯანმრთელობის დაცვა და კიბოს კონტროლი“. 

სრულყოფილი სასწავლო კურსი თემაზე – პაპ ტესტის მენეჯმენტი და ძუძუს 

კიბოს FNA დიაგნოსტიკა. თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი. გაეროს 

მოსახლეობის ფონდი.

18-19 მაისი 2007

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი 

მიმართულებები რადიოლოგიასა და ინტერვენციულ მედიცინაში“. 

საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაცია.

5-6 ოქტომბერი 2006

ამიერკავკასიის მეან-გინეკოლოგთა 1-ლი კონგრესი. სერტიფიკატი №41. 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის 

სამინისტრო.

6-8 მაისი 2006

სკოლა-სემინარი „მოზარდთა გლობალური მედიცინა“. ი. ჟორდანიას 

სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

6-8 მაისი 2006

1-ლი საერთაშორისო კონფერენცია „ახალგაზრდების რეპროდუქციული 

ჯანმრთელობა – პრობლემები და პრიორიტეტები“.

22-23 ოქტომბერი 2005

„ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის განვითარება საქართველოში“. საერთაშორისო 

კონგრესი – „თბილისი 2005“. თსსუ.

კონფერენციები



28 მაისი 2005

1-ლი კონგრესი ობეზიტოლოგიაში. საქართველოს სიმსუქნის შემსწავლელი 

ასოციაცია.

13 ნოემბერი 2003

„დედიდან ბავშვზე აივ ინფექცია-შიდსის გადაცემის პროფილაქტიკა“ გაეროს 

მოსახლეობის ფონდი, გაეროს შიდსის პროგრამა, ინფექციური პათოლოგიის, 

შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი.

25 ოქტომბერი 2003

მე-6 სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმი „ბიოლოგიური მედიცინის 

და ჰომოტოქსიკოლოგიის როლი თანამედროვე მედიცინაში“. 

ჰომოტოქსიკოლოგიის საერთაშორისო საზოგადოება.

15 მაისი 2003 

საქართველოს ექიმთა კონგრესის „საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვა 

საუკუნეთა მიჯნაზე, რეალობა და პერსპექტივა“ ფარგლებში მოკლევადიანი 

კურსი – „შობადობის რეგულაციის თანამედროვე მეთოდები“.


