
 

პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---იანვარი 2023 წელი 

 

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო 

ქუჩისთვის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ვაჟა გვანცელაძის სახელის 

მინიჭების შესახებ 

 

       საქართველოს ორგანული კანონის - “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 68-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებისა და „ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 16 ივნისის №14-59 დადგენილების თანახმად,  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ დაადგინა: 

2. ვაკის რაიონში, თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩას 

მიენიჭოს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ვაჟა გვანცელაძის   სახელი, 

თანდართული რუკის თანახმად. 

      2. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

      3. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს  თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, #64). 

 

         საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   გიორგი ტყემალაძე 

















 

ვაჟა გვანცელაძე 

(1932-2021) 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ჰუმანიტარული და 
სახელოვნებო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს და 
საერთაშორისო თამაშების ჩემპიონი და პრიზიორი კალათბურთში, ღირსების 
ორდენის კავალერი 

 

დაიბადა თბილისში 1932 წელს. 1950 წელს თბილისის 24-ე ვაჟთა საშუალო სკოლის 
დამთავრების შემდეგ სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტზე, რომელიც 1956 წელს დამთავრა.  

1959-1970 წლებში იყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის 
პედიატრიული, სტომატოლოგიური და სანიტარული ჰიგიენური მედიცინის 
საფაკულტეტო თერაპიის კათედრის ასისტენტი; 1970-1989 წლებში დოცენტი; 1989-
1994 წლებში პროფესორი; 1991 წლიდან 1992 წლამდე ასრულებდა თსსი-ის 
ინტერნატურის და საწარმოო პრაქტიკის დეკანის მოვალეობას.  1994-2001 წლებში 
შინაგან სნეულებათა და დიაგნოსტიკის თერაპიის კათედრის გამგეა; 2001-2006 
წლებში შინაგანი სნეულების მე-5 კათედრის პროფესორია; 2006-2008 წლებში 
სამედიცინო ინსტიტუტ "დასტაქარის" თერაპიის კათედრის გამგე, მე-4 კლინიკური 
საავადმყოფოს თერაპიული და კარდიოლოგიური განყოფილებების კონსულტანტია. 
არის 68 სამეცნიერო ნაშრომის, სახელმძღვანელოებისა და წიგნების ავტორი. 

საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე -"პანკრეასის გარე სეკრეციულ ფუნქციაზე 
ზვარეს მინერალური წყლის მოქმედების კლინიკური და ექსპერიმენტული 



გამოკვლევა", დაიცვა 1965 წელს; სადოქტორო დისერტაცია თემაზე - "ქრონიკური 
გასტრიტის კლინიკო-მორფო ფუნქციური ფორმები", დაიცვა 1988 წელს. 

1994 წელს აირჩიეს შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკის და თერაპიის კათედრის 
ხელმძღვანელად. 

1995 წლიდან არჩეულია საქართველოს ჰუმანიტარული და სახელოვნებო 
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად. 

წლების განმავლობაში იყო ინსტიტუტის  სამეცნიერო საბჭოს წევრი. 

1995 წელს მიენიჭა პროფესორის წოდება. 

1994 წლიდან 2006 წლამდე იყო თსსუ-ის ხარისხების მიმნიჭებელი სამეცნიერო 
საბჭოს წევრი თერაპიულ დისციპლინებში. 

იყო გასტროენტეროლოგთა და ჰიპერტენზიის ასოციაციების წევრი.  

მისი ღვაწლი საკმარისად დიდია სამედიცინო მეცნიერების განვითარების საქმეში, 
განსაკუთრებით გასტროენტეროლოგიაში. 

აღსანიშნავია მისი სპორტული მოღვაწეობა ახალგაზრდობის წლებში. 1950 წლიდან 
1959 წლამდე მონაწილეობდა თბილისის „დინამოს“ ოსტატ კალათბურთელთა 
გუნდის მიერ ჩატარებულ ჩემპიონატებში. იყო ზაფხულის და ზამთრის თამაშების 
ჩემპიონი და პრიზიორი. 

1954 წელს მიენიჭა სპორტის ოსტატის წოდება კალათბურთში. 

2003 წელს დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით. 

2017 წელს ევრომეცნიერების საქართველოს ეროვნული სექციის პრეზიდიუმის მიერ 
დაჯილდოვდა  „ოქროს სტეტოსკოპით“. 

2017 წელს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაჯილდოვდა 
ღვაწლმოსილი მკურნალის მედლით. 

2017 წელს კალათბურთში მიღწეული წარმატებისთვის დაჯილდოვდა სპორტის 
რაინდის ორდენით.  

გარდაიცვალა 2021 წელს. 

 

 

 



 

 

 


