
 
 

სახელი, გვარი 

მაია ლაგვილავა 

  

მისამართი 

რიონგესის 11,თბილისი, საქართველო 

E-mail: maia@italianschool.ge / maia@mcg.ge  
ტელ: 599 531991 

 
 

განათლება 
 

1989-1995   თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, შინაგანი 

მედიცინა 

1995-1996   თბილისის კარდიოლოგიური კლინიკა, ინტერნატურა, 

კარდიოლოგია 

2008 ჯანდაცვის ადმინისტრირების კურსი, საქართველოს 

უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი, University of Scranton, 

AIHA, USAID 
2009-2011   მაგისტრატურა, ჯანდაცვის ადმინისტრირება, საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 

1996 – 2018   დირექტორი ვ. ესვანჯიას სახ. იტალიური 

სკოლა „ცისკარი“. 

2013 – 2018   კონსულტანტი, სამედიცინო კლინიკა შ.პ.ს. „მედიქლაბჯორჯია“. 

2001 - 2013   აღმასრულებელი დირექტორი, სამედიცინო კლინიკა შ.პ.ს. 

„მედიქლაბჯორჯია“. 

1999 – 2001   საინფორმაციო კოორდინატორი საქართველოს კატასტროფისა და 

გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი  

1995 - 1999   საინფორმაციო კოორდინატორი, თბილისის სასწრაფო 

გადაუდებელი დახმარების სასწავლო ცენტრი (EMS TC) 

mailto:maia@italianschool.ge%20/%20maia@mcg.ge


 

 

პროფესიული განვითარება 

 

2017 შიდა აუდიტორის ტრენინგ კურსი, IRCA სერტიფიცირებული 

ISO 9001:2015 და ISO 19011:2011 აუდიტორი (18133),  Intertek, 

თბილისი, საქართველო 

2017 საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ეფექტური კომუნიკაცია, 

VIPR  

2013   კლასის მართვა და უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის პრაქტიკული 

ასპექტები - ააიპ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, 

თბილისი, საქართველო 

2007    გაერთიანებული ერების სკოლის მოდელის მე-17 საერთაშორისო 

კონფერენცია, კაირო, ეგვიპტე 

2005    დროის მენეჯმენტი ტრენინგი - Quadra Amsterdam, თბილისი, 

საქართველო 

2004    შიდა აუდიტის ტრენინგი - Quadra Amsterdam, თბილისი, 

საქართველო 

2004  ხარისხის მართვის სისტემების ტრენინგი, ISO 9001:2000 – Quadra 

Amsterdam, თბილისი, საქართელო 

2002    სემინარი „ორის ძალა“ საერთაშორისო ქალთა ასოციაცია (IWA), 

თბილისი, საქართველო 

2001    დისტანციური სამედიცინო სწავლება, ტუბერკულოზის 

პროგრამა, 

პარტნიორობა მშვიდობის საინფორმაციო სისტემები (PIMS) და 

საერთაშორსიო სამედიცინო პროგრამები (IMP), თბილისი, 

საქართველო 

2001    კავკასიის რეგიონალური პარტნიორობის კონფერენცია ამერიკის 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (AIHA), თბილისის, 

საქართველო 

2001    დისტანციური სამედიცინო სწავლება, სასწარფო და 

გადაუდებელი სამდეიცინო დახმარების პროგრამა, 

პარტნიორობა 

მშვიდობის საინფორმაციო სისტემები (PIMS) და საერთაშორსიო 

სამედიცინო პროგრამები (IMP), თბილისი, საქართველო 

2001    დისტანციური სამედიცინო სწავლება, რადიოლოგიური 

უსაფრთხოების პროგრამა, პარტნიორობა მშვიდობის 

საინფორმაციო სისტემები (PIMS) და საერთაშორსიო სამედიცინო 

პროგრამები (IMP), თბილისი, საქართველო 

2000  დისტანციური სამედიცინო სწავლება, კარდიოლოგიური 

პროგრამა, პარტნიორობა მშვიდობის საინფორმაციო სისტემები 



(PIMS) და საერთაშორსიო სამედიცინო პროგრამები (IMP), 

თბილისი, საქართველო 

1996  პირველი საერთაშორისო სასწრაფო და გადაუდებელი 

დახმარების კონფერენცია (კატასტროფის მედიცინა), ამერიკის 

საერთაშორსიო განვითარების სააგენტო (AIHA), ვლადივოსტოკი, 

რუსეთი 

1996    კატასტროფებისა და მავნე ნივთიერებებით მოწამვლის 

შემთხვევების სამედიცინო მართვა, ჯ. ვაშინტონის 

უნივერსიტეტი და ამერიკის საერთაშორსიო განვითარების 

სააგენტო (AIHA), ლოჰუსალუ, ესტონეთი 

 

გამოქვეყნებული შრომები: 

 

1. გადაუდებელი მედიცინის ტელეკონსულტაციის ქსელის განვითარება 

(TelCoNet) საქართველოში; 

2. საავადმყოფოების აკრედიტაცია და მისი დანერგვის პერსპექტივები 

საქართველოში. 

 

ენები:  

ქართული, რუსული, ინგლისური, იტალიური. 

 

ოჯახური მდგომარეობა:  

ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი. 


