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The Georgian Medical Society has suffered a great and irreparable loss. Margo 

Gogiashvili, Professor of the Georgian Critical Care Medicine Institute, has died. 

It belonged to the first generation of doctors to introduce the anesthesiology 

service in Georgia. In this regard, thousands of cases of anesthesia performed by 

him at the Central Clinical Hospital of the Republic with impeccable technique 

have saved the lives of the vast majority of patients who have undergone surgery 

through this anesthesia. It is noteworthy, that in this hospital and on the basis of 

this hospital, he devoted his entire conscious life to the profile departments of the 

Tbilisi State Medical Institute. At the same time, since 1996, he has been working 

as a professor of the Georgian Critical Care Medicine Institute and head of the 

anesthesiology service. It is noteworthy, that a person who is immensely in love 

with his profession continued to work professionally as an anesthesiologist until 

the age of 90. This is the first and unique case of such an act in the world and 

indicates the great potential of the human body. It is brought up by the vast 

majority of Georgian anesthesiologists, some of whom work in foreign clinics. 

He has authored more than 100 scientific papers, textbooks and monographs in 

Georgian, English and Russian. He has been a participant and organizer of many 

scientific congresses, conferences and symposia. He was awarded state medals 



and orders. Also the highest order of the Angolan state. He was elected an 

honorary member of the Georgian Association of Catastrophe&Critical Care 

Medicine and was awarded the title of Honored Physician. 

 

 

 

ზ.ხელაძე 

პროფესორ მარგო გოგიაშვილის ხსოვნას 

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი 

 

 

საქართველოს სამედიცინო საზოგადოებამ დიდი და აუნაზღაურებელი 

დანაკლისი განიცადა. გარდაიცვალა საქართველოს კრიტიკული 

მედიცინის ინსტიტუტის პროფესორი მარგო გოგიაშვილი. ის ექიმთა იმ 

პირველ თაობას ეკუთვნოდა ანესთეზიოლოგიური სამსახური რომ 

დანერგეს საქართველოში. ამ თვალსაზრისით მის მიერ რესპუბლიკის 

ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში უზადო ტექნიკით 

ჩატარებულმა ნარკოზის ათასობით შემთხვევამ სიცოცხლე შეუნარჩუნა 

ამ ნარკოზის მეშვეობით ნაოპერაციებ ავადმყოფთა აბსოლუტურ 

უმრავლესობას. საგულისხმოა,რომ ამ საავადმყოფოში  და ამ 

საავადმყოფოს ბაზაზე განთავსებულ თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო ინსტიტუტის პროფილურ კათედრებზე მოღვაწეობას მან 

მიუძღვნა მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ქირურგიულ 

განყოფილების ექიმის,ჰოსპიტალური ქირურგიისკათედრის 

ასპირანტის, ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის კათედრის 

ასისტენტის და  კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის დოცენტის 

სახით. იმავდროულად,სახელდობრ 1996 წლიდან, კი მუშაობდა 

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის პროფესორად და 

ანესთეზიოლოგიური სამსახურის უფროსად. საგულისხმოა,რომ თავის 

პროფესიაზე უზომოდ შეყვარებული პიროვნება 90 წლამდე ასაკშიც 

წარმატებით აგრძელებდა ანესთეზიოლოგის პროფესიულ 

მოღვაწეობას. რაც ამგვარი აქტის პირველი და განუმეორებელი  

შემთხვევაა მსოფლიოში და ადამიანის ორგანიზმის უდიდეს 

შესაძლებლობებზე მიუთითებს.მის მიერ არის აღზრდილი ქართველ 

ანესთეზიოლოგთა აბსოლუტური უმრავლესობა,რომელთაგან 



ზოგიერთები საზღვარგარეთის კლინიკებშიც მუშაობენ. მის მიერ 

ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე შესრულებულია 100-ზე მეტი 

სამეცნიერო ნაშრომი, სახელმძღვანელო და მონოგრაფია, იყო მრავალი 

სამეცნიერო კონგრესის,კონფერენციისა და სიმპოზიუმის მონაწილე და 

ორგანიზატორი. დაჯილდოებული იყო სახელმწიფო მედლებითა და 

ორდენებით.აგრეთვე ანგოლის სახელმწიფოს უმაღლესი ორდენით. 

არჩეული იყო კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა 

მედიცინის საქართველოს ასოციაციის საპატიო წევრად და 

მინიჭებული ჰქონდა დამსახურებული ექიმის წოდება.წავიდაD ჩუმად 

და თავის კოლეგებსა და აღზრდილებს დაუტოვა დიდი სიყვარული და 

სიამაყე, რომ მათ ასეთი მეგობარი და მასწავლებელი ჰყავდათ. 
.  


