Edition of 2015 year

Georgian Critical Care Medicine Institute

Z.Kheladze, Zv.Kheladze
In memory of professor Giorgi Chakhunashvili
(Tbilisi, Georgia)
“Critical Care & Catastrophe Medicine”,Tbilisi,Georgia,2015,N15
In October 2015 died Georgian well-known doctor, a teacher and a scholar professor Giorgi
Chakhunashvili. He was born in 1928 in Tbilisi, Georgia. In 1951 he graduated The Tbilisi State
Medical Institute in 1951-58 he worked as surgeon in the army of USSR. In 1953-73 he was the
anesthesiologist in the Tbilisi second Clinical Hospital. In 1961 he was sent to Moscow, to the
Thoracic Surgery Institute named in memory of Academician A.Bakulev. In 1970 he was awarded by
the highest title of anesthesiology-reanimatology. In 1972 he defended the candidate degree of
medicine sciences and in 1973 began to work in The Tbilisi State Medical Institute, first as an
assistant and then as a docent. During the work he introduces the catheterization method of
magisterial veins in Georgian reality, contemporary methods of tracheotomy, treatment narcosis and
other treatment activities in anesthesiology-reanimatology. Also he established the highest
treatment-diagnostic methods, among them are bronchial trauma, tetanus, neurotrauma, asthma
status, acute adrenocortical crust failure, acute poisoning and other critical conditions. During 19922000 he worked as professor in the Georgian Critical Care Medicine Institute. He was actively
involved in event of Spitak and Racha-lechkhumi earthquake, also in liquidation of medical problems
during 9 April events and hostilities occurred in Georgia. From 1960 during three decades he was the
consultant of anesthesiology-reanimatology of Health Care Ministry of Georgia. In 1984 Giorgi
Chakhunashvili was awarded by honored doctor of Georgia, He took part in many international
conferences and congress. He has published 56 works, he is the co-author of two guidelines for
students and doctors, certification questionnaire for doctors and state treatment standards. He gained
the medal in surgery of G.Mukhadze and Medal of honor. Giorgi Chakhunashvili educated many
students, interns, clinical ordinates and residents. He continued work in Tbilisi State Medical
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University as the director of educational part of Critical Care medicine Department. He died during
the performance of duties for students examination. It clear that the memory of professor Giorgi
Chakhunashvili will live in his students and colleagues memory.

ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე
პროფესორ გიორგი ჩახუნაშვილის მოსგონარი
2015 წლის ოქტომბერში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი ექიმი,პედაგოგი და მეცნიერი
პროფესორი გიორგი ჩახუნაშვილი. ის დაიბადა 1928 წელს ქ.თბილისში. 1951 წელს მან
დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, 1951-58 წლებში ის მუშაობდა
სსრკ სამხედრო არმიაში ქირურგად. 1953-73 წლებში ის იყო თბილისის მეორე კლინიკური
საავადმყოფოს ანესთეზიოლოგი. ის 1961 წელს მივლინებული იყო მოსკოვში აკადემიკოს
ა.ბაკულევის გულმ-კერდის ქირურგიის ინსტიტუტში სამუშაოდ.მას 1970 წელს მიენიჭა ექიმ
ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის უმაღლესი კატეგორია. მან 1972 წელს დაიცვა
მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი და 1973 წელს მუშაობა დაიწყო თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში ჯერ ასისტენტის, ხოლო შემდეგ დოცენტის
თანამდებობაზე. მან საქართველოს სინამდვილეში დანერგა მაგისტრალური ვენების
კათეტერიზაციის, ტრაქეოსტომიის, სამკურნალო ნარკოზის და ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის სფეროს მიკუთვნებული სხვა სამკურნალო-სადიაგნოზო მეთოდები. ასევე მან
დანერგა ბრონქების ტრავმის, ტეტანუსის, ნეიროტრავმის, ასთმის სტატუსის, თირკმელზედა
ჯირკვლის ქერქის მწვავე
უკმარისობის, მწვავე მოწამვლის და სხვა კრიტიკული
მდგომარეობების მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები. 1992-2000 წლებში ის მუშაობდა
პროფესორად საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტში. ის აქტიურად იყო
ჩართული სპიტაკის და რაჭა-ლეჩხუმის მიწისძვრების, თბილისის 9 აპრილის ტრაგედიის
და საქართველოში მიმდინარე საომარი მოქმედებების სამედიცინო პრობლემების
მოგვარების საქმეში. სამი ათეული წლის განმავლობაში ის იყო, ჯანდაცვის სამინისტროს
მეოთხე მთავარი სამმართველოს წამყვანი კონსულტანტი ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიაში. 1984 წელს გიორგი ჩახუნაშვილს მიენიჭა დამსახურებული ექიმის წოდება. მან
მონაწილეობა მიიღო მრავალი საერთაშორისო კონფერენციისა და კონგრესის მუშაობაში,
გამოაქვეყნა 56 სამეცნიერო ნაშრომი. ის იყო ორი სახელმძღვანელოს, ექიმთა სერტიფიცირების კითხვარის და სახელმწიფო სამკურნალო სტანდარტების თანაავტორი. ის
დაჯილდოებული იყო ღირსების ორდენით და გ.მუხაძის მედლით. გიორგი ჩახუნაშვილმა
აღზარდა მრავალი სტუდენტი, ინტერნი, კლინიკური ორდინატორი და რეზიდენტი.
უკანასკნელ წლებში ის აგრძელებდა მუშაობას თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის სასწავლო სამსახურის უფროსის
თანამდებობაზე. ის გარდაიცვალა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას,
სტუდენტებისგან გამოცდების მიღების დროს. უდიდესია პროფესორ გიორგი ჩახუნაშვილის
დამსახურება საქართველოში ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის და კრიტიკული
მედიცინის სამსახურების შექმნისა და განვითარების საქმეში. ღვაწმოსილი პროფესორის
ნათელი ხსოვნა სამუდამოდ დარჩება მის მოსწავლეებსა და კოლეგებს შორის.
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