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აკადემიური ხარისხი:       ვეტერინარიის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2014 წლიდან-დღემდე სურსათის ეროვნული სააგენტო,ვეტერინარიის 

დეპარტამენტი,მარშალ გელოვანი №6 ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური 

დაავადებების ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი. 

 2006-2013 წლები საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი არაგადამდები 

სნეულებათა დეპარტამენტი,ასისტენტ პროფესორი 

 1992-2006 წლები საქართველოს ზოოვეტერინარული უნივერსიტეტი,დოცენტი 

 1990-1992 წლები ზოოვეტერინარული უნივერსტეტი,უფროსი მასწავლებელი 

 1989-1990 წლები ზოოვეტერინარული უნივერსიტეტი,ასისტენტი 

 1984-1988 წლები ხარკოვის ზოოვეტერინარული უნივერსიტეტი,ასპირანტი. 

 1982-1984 წლები ზოოვეტერინარული უნივერსიტეტი,ორდინატორი 

 

განათლება:  

 

 2000 წელი,საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,დოქტორი 

 1984-1988 წლები,ხარკოვის ზოოვეტერინარული უნივერსიტეტი,აკადემიური დოქტორი 

 1976-1981,საქართველოს ზოოვეტერინარული ინსტიტუტი,ვეტერინარი ექიმი 
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

Использование (АУФОК) 

аутотрансфузии 

ультрафиолетовыми лучами 

облученной крови, на показатели 

неспецифической резистентности 

организма у крупного рогатого 

скота 

საქართველოს სახელმწიფო 

ზოოტექნიკურ–სავეტერინარო 

უნივერსიტეტი. შრომათა 

კრებული, ტ.LXV. გვ. 352–354 

2005 

Действие собственной крови, 

облученной ультрафиолетовыми 

лучами, как метод 

патогенетической терапии у 

животных при хирургической 

патологи 

საქართველოს სახელმწიფო 

ზოოტექნიკურ–სავეტერინარო 

უნივერსიტეტი. შრომათა 

კრებული, ტ.LXV.   

გვ. 354–355 
2005 

რეგენერაციული პროცესების 

სტიმულაცია ძაღლებში 

ტროპიკული წყლულების 

შემთხვევაში 

სსსსუ. აგრარული მეცნიერების 

პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა 

კრებული, ტ. XXXVIII.  

გვ.151–156 

2007 

გაუტკივარების ახალი მეთოდები 

ძვლის მოტეხილობის დროს 

სსსსუ. აგრარული მეცნიერების 

პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა 

კრებული, ტ. XXXVIII. გვ.155–156 

2007 
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Использование металлической меди 

и ее соединений с целью 

подавления полового возбуждения 

свинок во время откорма в 

современных свиноводческих 

хозяйствах 

სსსსუ. აგრარული მეცნიერების 

პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა 

2კრებული, ტ. XXXVIII. გვ.157–158 

2007 

ძაღლის რეტროანალური აბსცესის 

ოპერაციული მკურნალობა 

სსსსუ. აგრარული მეცნიერების 

პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა 

კრებული, ტ. XXXVIII. გვ.158–159 

2007 

Профилактика болезней копытец у 

бычков в частных фермерских 

хозяйствах 

სსსსუ. აგრარული მეცნიერების 

პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა 

კრებული, ტ. XXXVIII. გვ.159–160 

2007 

Восстановление целостности 

разорванной верхушки носа у 

бычков-производителей 

(ринопластика) 

საქართველოს სახელმწიფო 

სასოფლო–სამეურნეო 

უნივერსიტეტი. შრომათა 

კრებული, ტ.XXXXI.  

 გვ. 168-169 

2007 

Заживление послеоперационной 

раны при использовании 

неспецифических стимуляторов 

регенерации у собак 

საქართველოს სახელმწიფო 

სასოფლო–სამეურნეო 

უნივერსიტეტი. შრომათა 

კრებული, ტ.XXXXI 

გვ. 170-173 

2007 



 
CV 

თემური პაპუაშვილი 
ქ.თბილისი მანჯგალაძის ჩიხი#3 

577427416, 591113474,  

temur.papuashvili@nfa.gov.ge 
 

4 

Анти стрессовая терапия 

продуктивных животных 

საქართველოს სახელმწიფო 

სასოფლო–სამეურნეო 

უნივერსიტეტი. შრომათა 

კრებული, ტ.XXXXI. გვ.174-17 

 

2007 

მუცლის გვერდითი კედლის 

თიაქრის ოპერაციული 

მკურნალობა და პროფილაქტიკა 

სამომსახურო ძაღლებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

სასოფლო–სამეურნეო 

უნივერსიტეტი. შრომათა 

კრებული, ტ.XXXXI.  

გვ. 175-176 

2007 

შეძენილი რექტალური 

შეხორცების მკურნალობა შინაურ 

ხორცისმჭამელ ცხოველებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

სასოფლო–სამეურნეო 

უნივერსიტეტი. შრომათა 

კრებული, ტ.XXXXI.  

გვ. 177-178 

2007 

Медикаментозно -хирургическое 

лечение рваных ран ушной 

раковины и периаурикулярных  

тканей у собак 

Известия аграрной науки, т.6, №3,  

с. 71-73 
2008 

კუჭის შიგთავსის ევაკუაცია და 

ღრუს ლავაჟი ძაღლებში 

სამეცნიერო–პრაქტიკული 

ჟურნალი „პრაქტიკული 

ვეტერინარია“, №1. გვ.30-31 

2008 
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მსხვილი ნაწლავის 

ოსტეოკოპროსტაზის ოპერაციული 

მკურნალობა ძაღლებში 

სამეცნიერო–პრაქტიკული 

ჟურნალი „პრაქტიკული 

ვეტერინარია“, №1. გვ.32-33 

2008 

თორმეტგოჯა ნაწლავის 

ქრონიკული გაუვალობის და 

ოპერაციის შემდგომი 

პერიტონიტის მკურნალობა 

ძაღლებში 

სამეცნიერო–პრაქტიკული 

ჟურნალი „პრაქტიკული 

ვეტერინარია“, №1. გვ.36-37 

2008 

გულმკერდის კედლის შემღწევი 

დაბინძურებული ჭრილობების 

ქირურგიული მკურნალობა 

ძაღლებში 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. III.გვ.81-84 

2008 
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რადიაქტიური ნივთიერებებით 

პირობითად დაბინძურებული 

ჭრილობის მკურნალობა სანიმუშო 

მაგალითი მსხვილფეხა რქოსან 

საქონელში 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. III. 

გვ.84-87 

2008 

Профилактика деформации 

копытец 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. III.გვ.88-91 

2008 

უარყოფითი იონების ნაკადის 

გამოყენება სველი ეგზემის 

მკურნალობისას ძაღლებში 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

2008 



 
CV 

თემური პაპუაშვილი 
ქ.თბილისი მანჯგალაძის ჩიხი#3 

577427416, 591113474,  

temur.papuashvili@nfa.gov.ge 
 

7 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. III.გვ.111-113 

საცრემლე გზების ანთებითი 

დაავადებების გამომწვევი 

მიზეზები და მკურნალობა 

ლეკვებში 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. III. 

გვ.113-116 

2008 

მახვილისებური მორჩის 

ოსეომიელიტის მკურნალობა 

კომპლექსურ–ფერმენტატიული 

ფხვნილის მეშვეობით ძაღლებში 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერები 

საქართველოს სახელმწიფო 

სასოფლო-სამეურნეო 

უნივერსიტეტი სამეცნიერო 

შრომათა კრებული, ტ. III.  №1 (42) 

გვ. 113-115 

2008 
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Inclusion and Drainage of various 

Injuries of the Distal Forelimb in 

Giant Canines 

Хирургические разрезы и дренаж 

дистальной части передней 

конечности у крупных пород собак 

Annals of Agrarian Science  

Известия Аграрной науки, т. 7, 11, с. 

86-88 

2009 

სასქესო ასოს ამპუტაცია სანადირო 

ჯიშის ძაღლებში 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. IV-V. 

გვ.58-60 

2009 

ატიპიური დერმატიტი ქართულ 

ნაგაზებში მკრნალობისა და 

პროფილაქტიკის ზოგიერთი 

ასპექტი 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. IV-V.გვ.6-620 

2009 
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ექსუდაციური ართრიტი 

გიგანტური ჯიშის ძაღლებში და 

მისი მკურნალობა 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. IV-V.გვ.62-64 2009 

დამწვრობით გამოწვეული შოკის 

მკურნალობა სამომსახურო 

ძაღლებში 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. IV-V. 

გვ.92-95 

2009 

ხორხის გამჭოლი ჭრილობების 

მკურნალობა შინაურ 

ხორცისმჭამელ ცხოველებში 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

2009 
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აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. IV-V.გვ.95-98 

თერმული დაზიანების 

ადგილობრივი მკურნალობის 

გამოცდილება სამომსახურეო 

ძაღლებში 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. IV-V. 

გვ.98-101 

2009 

Хирургическое лечение племенных 

быков при персистенции уздечки 

пениса 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. IV-V. 

გვ.113-115 

2009 
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ჩირქოვანი პოდოდერმატიტი  

მსხვილ რქოსან საქონელში. 

მიზეზი და მკურნალობა 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. IV-V.გვ.116-118 2009 

Лечение опухолей молочных желез 

у собак препаратом АСД II  

фракцией 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. IV-V.გვ.119-121 
2009 

ალვეოლარული პერიოდონტიტის 

კონსერვატიული და ოპერაციული 

მკურნალობის საკითხი ძაღლებში 

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტრო 

სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა 

და ეკოლოგიის ინსტიტუტი 

რადიოლოგიური და 

2009 
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აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 

ტ. IV-V. 

გვ.178-181 

ცხვრის ცენუროზის ოპერაციული 

მკურნალობა ინტრანოდულური 

ანტიბიოტილოთერაპიისა და 

ნეიროპროტექტორების ფონზე 

საქართველოს პარაზიტოლოგთა 

ასოციაცია პარაზიტოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები 

საქართველოში სამეცნიერო 

შრომათა კრებული, ტ. X. გვ. 98-104 

2009 

დიროფილარიოზით გამოწვეული 

პოსტოპერაციული გართულებები 

ძაღლებში 

საქართველოს პარაზიტოლოგთა 

ასოციაცია პარაზიტოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები 

საქართველოში სამეცნიერო 

შრომათა კრებული, ტ. X. გვ. 105-

111 

2009 

Abdominal Ulcerous scar  in Hunting 

– does 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია 

მოამბე 

ტომი 25სექტემბერი, 

გვ. 282-283 

 

2009 

OUR experience in the Feline remote 

chemical restraint 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია 

მოამბე 

ტომი 25, სექტემბერი, 

გვ. 284-285 

 

2009 
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სწორი ნაწლავის გამოვარდნის 

ოპერაციული მკურნალობის 

მეთოდები კატებში 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია 

მოამბე 

ტომი 26,  

გვ. 239-241 

 

2009 

საყლაპავი მილის კისრის ნაწილის 

ცეცხლსასროლი ჭრილობის 

მკურნალობა სანადირო ძაღლებში 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია 

მოამბე 

ტომი 26, 

გვ. 242-244 

 

2009 

ოპერაციული მიდგომა ბარძაყის 

ყელის ფიბროზული დისპლაზიის 

დროს ძაღლებში 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია 

მოამბე 

ტომი 26,  

გვ. 248-249 

2009 

ოპერაციის ტექნიკა ბარძაყის 

ძვლის ყელის ფიბროზული 

დისპლაზიის დროს ძაღლებში 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია 

მოამბე 

ტომი 28,  

გვ. 247-249 

2010 
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ნოვოკაინის 

ინტრაპერიტონეალური ინექცია 

კატებში ნაწლავების შეხორცებითი 

გაუვალობის პროფილაქტიკის 

მიზნით 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია 

მოამბე 

ტომი 28,  

გვ. 250-252 

2010 

Surgical Treament of Ostemelitis in 

dogs 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა 

აკადემია(მოამბე)ტომი29 

გვედრი:312,314 

2011 

 

  

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 ფრინველის გრიპი და ნიუკასლის დაავადება,BTRP პროგრამა 2014 წელი 

 ცხვრისა და თხის ყვავილი, ბრუცელოზი BTRP პროგრამა 2015 წელი 

 

 

                                                                                                            

                                                                                            

 

 

უცხო ენა: 

 რუსული 

 ინგლისური(საშუალო) 
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დამატებითი ინფორმაცია:    

ზოოვეტერინარული უნივერსიტეტი 32 წელი პედაგოგიური გამოცდილება, ვეტერინარულ 

ქირურგიაში. ჰობი, მაგიდის ჩოგბურთი 


