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The Georgian Academy of Medical Sciences community has suffered a large and unpaid loss. Member 

of the Georgian Academy of Medical Sciences, Honorable Professor and Professor Paliko 

Kintraya has died. Academician Paliko Kintraya has served as the Director of the K.Chachava 

Institute of Prenatal Medicine and Obstetrics and Gynecology since 1980, and since 2002 he has 

served as Chairman of the Supervisory Board of the same Institute. She also served as the head 

and professor of the Department of Obstetrics and Gynecology at the Tbilisi Postgraduate 

Training Academy. He has served for many years as Chief Obstetrician- Gynecologist at the 

Ministry of Labor, Health and Social Affairs of Georgia, as well as Chairman of the Doctor's 

Certification and Certification Commission in Obstetrics and Gynecology and Chair of the 

Obstetrics Certification Board at Tbilisi State Medical University.He has served for many years 

as Chief Obstetrician-Gynecologist at the Ministry of Labor, Health and Social Affairs of 

Georgia, as well as Chairman of the Doctor's Certification and Certification Commission in 

Obstetrics and Gynecology and Chair of the Obstetrics Certification Board at Tbilisi State 

Medical University. In 1998 academician Paliko Kintraya was elected to the Hungarian Society 

of Obstetricians and Gynecologists, in 1998- member of the European Association of 

Obstetricians and Gynecologists, in 1998- m member of the American College of Obstetricians 

and Gynecologists Abroad and in 2002 - member of the Russian Academy of Natural Sciences. 

He was the author of more than 200 scientific works and 14 inventions. In 1983 he was awarded 

the title of Honored Scientist of Georgia, in 1985- the State Prize of Georgia and in the same 

years - the orden of Honor. 



 
 

 

 

ზ.ხელაძე, 

აკადემიკოს პალიკო კინტრაიას მოსაგონარი 

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი 
 

საქართველოს სამედიცინო საზოგადოებამ დიდი და აუნაზღაურებელი დანაკლისი 

განიცადა. გარდაიცვალა საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, 

მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, პროფესორი პალიკო კინტრაია.აკადემიკოსი 

პალიკო კინტრაია 1980 წლიდან მუშაობდა კ.ჩაჩავას სახელობის პერინატალური 

მედიცინისა და მეანობა-გინეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის 

დირექტორად,ხოლო 2002 წლიდან - დღემდე იმავე ინსტიტუტის სამეთალყურეო 

საბჭოს      თავმჯდომარედ.     ის      ასევე მუშაობდა თბილისის ექიმთა დიპლომის 

შემდგომი მომზადების აკადემიის მეანობა-გინეკოლოგიის კათედრის გამგედ და 

პროფესორად. ის წლების განმავლობაში ასრულებდა საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მთავარი მეან- გინეკოლოგის 

მოვალეობას, ასევე იყო იმავე სამინისტროს ექიმთა სასერთიფიკაციო- საატესტაციო 

კომისიის თავმჯდომარე მეანობა-გინეკოლოგიაში და თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ხარისხების მიმნიჭებელი საატესტაციო 

საბჭოს თავმჯდომარე მეანობა-გინეკოლოგიაში. აკადემიკოსი პალიკო კინტრაია 1998 

წელს არჩეული იყო უნგრეთის მეან-გინეკოლოგთა სამეცნიერო საზოგადოების 

წევრად, 1988წ. ევროპის მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრად, 1988წ. ამერიკის 

მეან-გინეკოლოგთა კოლეჯის საზღვარგარეთელ წევრად.ხოლო 2002 წელს – 

რუსეთის ფედერაციის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის უცხოელ 

წევრად. ის იყო 200ზე მეტი სამეცნიეროი შრომის და 14 გამოგონების ავტორი,მისი 

ხელმძღვანელობით შესრულებულია და დაცულია 40 საკანდიდატო და 12 

სადოქტორო დისერტაცია. 

1983 წელს მას მიენიჭა საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის 

წოდება, 1985 წელს საქართველოს სახელმწიფო პრემია .და დაჯილდოებული იყო 

ღირსების ორდენით. 

აკადემიკოსი პალიკო კინტრაიას მეცნიერული კვლევის ძირითადი მიმართულებები 

იყო ფიზიკური და ელექტროფიზიოლოგიური მეთოდების გამოყენება მეანობასა და 

გინეკოლოგიაში.მის მიერ თანაავტორებთან ერთად პირველად იქნა შემუშავებული 

მშობიარობის დროს ნაყოფის პირდაპირი ელექტრო-კარდიოგრაფიის მეთოდი,ასევე 

პირველად იქნა შემუშავებულ ნაყოფისა და ახალშობილის კრანიოცერებრალური 

In this regard, he first developed the method of direct fetal ECG during childbirth, also the 

method of fetal and neonatal cranial cerebral hypothermia and he also first developed the basics 

of fetal pain management during childbirth. Academician Palico Kintraia greatest merit of the 

medical staff in the education and upbringing is the day of the health care system, working under 

the direction of Obstetricians and Gynecologists is the absolute most. He also treated tens of 

thousands of women in childbirth and newborn, which appeared in this country in the first month 

itself happy was. The name of the world-renowned physician, scientist and teacher will forever 

remain in the memory of the grateful community, 



ჰიპოთერმიის მეთოდი და დადგენილი იქნა ნეიროპეპტიდების როლი სამშობიარო 

მოქმედების აღძვრასა და რეგულაციაში.უდიდესია აკადემიკოს პალიკო კინტრაიას 

დამსახურება სამედიცინო კადრების აღზრდის საქმეში და მის მიერ  არის 

აღზრდილი დღეს საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში მომუშავე მეან- 

გინეკოლოგთა აბსოლუტური უმრავლესობა.ასევე მის ხელმძღვანელობით არის 

ნამკურნალები ათიათასობით მშობიარე და ახალშობილი.,რომელთა ამ ქვეყნად 

მოვლინების პირველი ბედნიერი მაუწყებელი თავად იყო.ამაგდარი ექიმის, 

მეცნიერისა და მასწავლებლისა სახელი სამუდამოდ დარჩება საქართველოს 

მადლიერი საზოგადოების ხსოვნაში. 
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