
 
 

 

 

Academician Gia Gokiel 

Gia Gokieli, a member of the Georgian Academy of Medical Sciences and one of 

its founders, has passed 80 years since he was born. At the same time, he was 

the Head of the Department of Surgery at the leading medical school in the 

country - Tbilisi State Medical Institute. Professor Gia Gokiel also worked 

closely with leading surgical centers in the United States, Russia, Poland, 

Ukraine and other countries. Through his operations he saved the lives of many 

patients. He also raised a whole generation of young Georgian surgeons and 

wrote many new papers in the field of surgical surgery. Georgian Academy of 

Medical Sciences, Georgian Association of Disaster and Critical Care 

Medicine,Georgoian Crirical Care Medicine Institute and editorially Journal of 

"News Steps in Critical Care & Catastrophe Medicine" cordially congratulates 



this person on this important date and wishes him success in his future 

endeavors. 
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Academician Gia Gokiel was born in 1941. On January 7 in Tbilisi. After 

graduating from the 51st high school, he enrolled in the medical faculty of the 

Tbilisi Medical Institute. After graduating from the Faculty of Medicine, he left to 

continue his studies at the Postgraduate Department of Hospital Surgery at the 

same institute; In order to obtain the degree of Candidate of Medical Sciences, he 

defended his dissertation on the topic: "The delicate structure of the gastric 

resection zone during gastric ulcer and cancer" .He worked in 1968. At the State 

Institute and the Bakulev Institute of Cardiovascular Surgery. He defended his 

dissertation for the degree of Doctor of Medicine in Moscow on the topic: 

"Restoration of the function of an isolated, transplanted and operated heart in 

acute myocardial ischemia." The dissertation was performed at the A. Bakulev 

Institute of Cardiovascular Surgery in Moscow and the A. Natishvili Institute of 

Experimental Morphology of the Georgian Academy of Sciences. The dissertation 

was evaluated by the Specialized Dissertation Council as a new direction in the 

field of cardiac surgery. G. Gokieli was elected Professor of the Department of 

Hospital Surgery at Tbilisi State Medical University in 1981, and a year later he 

was awarded the title of Professor by the Higher Certification Commission under 

the Council of Ministers of the Union. He was appointed Deputy Chairman of the 

Presidium of the Georgian Medical Scientific Societies and was awarded by 

Academician Grigol. Mukhadze Memorial Medal. G. Gokieli 1986 He was 

appointed Chief Surgeon of Tbilisi, and in 1987. He was transferred to the 

position of Professor of the Department of Surgical Diseases of the Faculty of 

Pediatrics, Sanitation and Dentistry of the Tbilisi State Medical University. New 

method of vagotomy, new methods of diagnosis and treatment of abdominal 

wounds caused by firearms and sharp weapons. 1988 Prof. Gia Gokiel established 

the Department of Surgical Gastroenterology on the basis of the same department. 

Due to winning the competition announced by the Georgian Academy of 



Sciences, he was awarded the title of Laureate of the State Prize of Georgia for his 

contribution to the multifaceted (clinical-physiological, biochemical, 

ultrastructural) study in the field of science in the field of short-term and long-

term ischemia. 1990 Professor. C. Gokiel won In the competition for the position 

of the Director of the Scientific-Research Institute of Experimental and Clinical 

Surgery named after Eristavi and held this position until the end of 1996. In 

addition, he remained the Head of the Department of Surgery of Tbilisi State 

Medical University. 

During his tenure as the director of the Scientific-Research Institute of 

Experimental and Clinical Surgery, the construction of a Cardiac Surgery Center 

was initiated on his initiative. The Institute also established a Clinical Department 

of Transplantology and Microsurgery. With a detoxification laboratory where 

ultraviolet irradiation of blood, lymphatic absorption, extracorporeal perfusion of 

blood in the donor spleen, and other methods of detoxification were introduced. 

Institute of Surgery, Moscow 

A. Bakulev's name. Institute of Cardiovascular Surgery, B. Petrovsky Research 

Center of Surgery, Department of Experimental and Clinical Surgery, Moscow 

Second Pirogov Medical Institute. Department of Emergency Surgery of the 

Kharkiv Institute of Physicians of Ukraine, A. of the Georgian Academy of 

Sciences. Natishvili Institute of Experimental Morphology, Department of 

Hospital Surgery, Tbilisi Medical University, G. Mukhadze Institute of 

Hematology and Blood Transfusion and one of the leading surgical centers in 

different countries of the world. Among them, short- term and long-term staff 

exchange programs were systematically implemented, the main goal of which 

was the implantation of new technologies for the treatment of patients with 

surgical profile in the Surgery Service of Georgia. Gokiel founded the scientific-

practical journal "Clinical and Experimental Surgery", of which he was the editor-

in-chief. During the same period, many international scientific conferences and 

symposiums were held on the basis of the Scientific Research Institute of Surgery, 

which were dedicated to current issues of surgery. In 1993, Prof. C. Gokiel 

becomes one of the founders of the Institute of Clinical Medicine and the head of 

the Department of Surgery. Later, this institute became a part of the Faculty of 

Medicine and Biology of Tbilisi I. Javakhishvili University. In the same year, he 

founded the public organization "Charity Development Surgery Fund", which 

later participated in the establishment of the "Organ Transplant Association". 

Since 1994 

G. Gokieli is an academician of the Georgian Academy of Medical Sciences and 

one of its founders; The textbook "Clinical Lectures" in Surgery was published by 



G. Gokiel. It is based on the author's 30 years of experience in surgery. Gokieli has 

been a member of the Supervisory Board of the State Insurance Company since 

1996 and the Deputy Director of the company in the field of medical activities. 

More than 200 

scientific papers have been completed and published by Professor Gia Gokiel. 

He owns the following inventions and useful models: 

*. Method of transport and introduction of anaerobic non-chloroidal infections in 

peritonitis. Рац. Suggestion N287. 1989 

*. Extraperitoneal method of anastomosis of the large intestine. N1080; 1996. *. 

Method of wound incision in the abdominal cavity. N1580; 1997 
*. Method of diagnosing the incision of the wound in the abdominal cavity 
- vulneopneumoperitonoscopy N423; 1997 

*. A method of diagnosing the incidence of a wound in the abdominal cavity. 

N422; 1997 *. 

Preventive parasympathetic reinnervation prophylaxis after selective gastric 

proximal vagotomy U 511; 1999 

*. Selective proximal vagotomy method. 1999 U 631; He has completed the 

following monographs and manuals: "Significance of the operative method of 

treatment of gastric cancer". 1971. 

* "Structure and metabolism of the myocardium in conditions of establishment 

of activities of implanted hearts". 1973 "Recovery of an isolated and implanted 

heart under normothermic perfusion." 1980. 

* "Myocardial ischemia and heart transplantation" 1983. 

* "Abdominal wounds". 1987 
* "Clinical lectures". 1995. 

Academician G. 6 candidate and 8 doctoral dissertations have been completed and 

defended under the supervision of G.Gokiel. His work is a clear example of 

flawless professional activity. 
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გია გოკიელი დაიბადა 1941 წ. 7 იანვარს ქ. თბილისში. 51-ე საშუალო სკოლის 

დამთავრების შემდეგ ჩაირიცხა თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის 

სამკურნალო ფაკულტეტზე, ხოლო 1958 წ. სამკურნალო ფაკულტეტის 

დამთავრების შემდეგ სწავლის გასაგრძელებლად  დატოვებულ იქნა ამავე 

ინსტიტუტში ასპირანტურაში ჰოსპიტალური ქირურგიის კათედრაზე;1968 წ. 

მედიცინის მეცნიერებათა  კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცვა 

დისერტაცია თემაზე: „კუჭის რეზექციის ზონის ნატიფი სტრუქტურა 

კუჭისწყლულისა და კიბოს დროს“.ის 1968 წ.მუშაობს ჰოსპიტალურ ქირურგიის 

კათედრასთან არსებული რეანიმატლოგიის  პრობლემური ლაბორატორიის 

უფროს  მეცნიერ  თანამშრომელად.1969-1977წწ - სხვადასხვა დროს მუშაობდა. 

მოსკოვში სკლიფასოვსკის სახელმწიფო სასწრაფო დახმარების ინსტიტუტიში და 

ბაკულევის სახელობის გულ-სისხლძარღვთა ქირურგიის ინსტიტუტში.1977 წ. 

დაიცვა დისერტაცია მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის 

მოსაპოვებლად მოსკოვში თემაზე: „იზოლირებული, ტრანსპლანტირებული  და 

ოპერირებული გულის მოქმედების აღდგენა მიოკარდიუმის მწვავე იშემიის 

პირობებში“. სადისერტაციო ნაშრომი შესრულდა მოსკოვის ბაკულევის 

სახელობის გულსისხლძარღვთა ქირურგიის ინსტიტუტში და საქართველოს 

მეცნუერებათა . აკადემიის ნათიშვილის სახელობის ექსპერიმენტული 

მორფოლოგიის ინსტიტუტში. სპეციალიზირებულ სადისერტაციო საბჭოს მიერ 

დისერტაცია შეფასდა როგორც ახალი მიმართულება ხანგრძლივი იშემიის 

შემდეგ გულის მუშაობის აღდგენის საქმეში.გ.გოკიელი 1981 წელს არჩეულ იქნა 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ჰოსპიტალური 

ქირურგიის კათედრაზე პროფესორის თანამდებობაზე, ხოლო ერთი წლის 

შემდეგ საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებულ უმაღლეს საატესტაციო 

კომისიის მიერ მას მიენიჭა პროფესორის წოდება.ასევე 1981 წ. ის დანიშნულ 

იქნა საქართველოს სამედიცინო სამეცნიერო საზოგადოებების პრეზიდიუმის 

თავმჯდომარის მოადგილედ და  დაჯილდოვდა აკადემიკოს გრიგოლ. მუხაძის 

სამახსოვრო მედლით. გ.გოკიელი1986 წ. დანიშნული იქნა ქ. თბილისის მთავარ 

ქირურგად.,ხოლო 1987 წ. გადაყვანილი იყო  პედიატრიული, სან-ჰიგიენური და 

სტომატოლოგიური ფაკულტეტების ქირურგიულ სნეულებათა კათედრის 



პროფესორის თანამდებობაზე,1989 წლიდან კი ამ კათედრის გამგედ.აღნიშნულ 

კლინიკაში, საქართველოში პირველად, მისი ხელმძღვანელობით იქნა 

დამუშავებული და დანერგილი არაკლოსტრიდიული ანაერობული 

პერიტონიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის საკითხები, შემუშავდა და 

დაინერგა ვაგოტომიის ახალი მეთოდი,ასევე  ცეცხლნასროლი და ბასრი 

იარაღით მიყენებული მუცლის ღრუს ჭრილობების დიაგნოსტიკის და 

მკურნალობის ახალი მეთოდები.  1988 წ. პროფესორ. გია გოკიელის მიერ 

კათედრის ბაზაზე შეიქმნა ქირურგიული გასტროენტეროლოგიის განყოფილება. 

გ.გოკიელს 1989 წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ 

კონკურსში გამარჯვების გამო მიენიჭა საქართველოს სახელმწიფო პრემიის 

ლაურეატის წოდება მეცნიერების დარგში გულის კუნთის ხანმოკლე და 

ხანგრძლივი იშემიის პირობებში ყოფნისას მრავალმხრივი (კლინიკო-

ფიზიოლოგიური, ბიოქიმიური, ულტრასტრუქტურული) შესწავლის საქმეში 

შეტანილი წვლილისთვის.                                                                                                                   

1990 წ. პროფ. გ. გოკიელმა გაიმარჯვა კ. ერისთავის სახელობის 

ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში და ამ 

თანამდებობაზე მუშაობდა 1996 წლის ბოლომდე.ამასთან ის რჩებოდა 

თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის 

გამგედ. კ. ერისთავის სახელობის.ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე მუშაობის 

დროს მ ისი ინიციატივით დაწყებული იქნა  კარდიოქირურგიის ხუთ 

სართულიანი ცენტრის მშენებლობა. ინსტიტუტში შეიქმნა 

ტრანსპლანტოლოგიისა და მიკროქირურგიის კლინიკური 

განყოფილება.დაინერგა მრავალი ახალი ქორურგიული ოპერაცია,მათ შორის 

ბავშვებში თანდაყოლილი დაავადებების სამკურნალოდ.ასევე  შეიქმნა  

ქირურგიული ინფექციის კლინიკა დეტოქსიკაციის ლაბორატორიით, სადაც 

დაინერგა სისხლის ულტრაისფერი დასხივების,ლიმფასორბციის, დონორის 

ელენთაში სოსხლის ექსტრალკორპორული   პერფუზიის  და  დეტოქსიკაციის                    

სხ ვა მეთოდები.აღნიშნულ პერიოდში ინსტიტუტს მჭიდრო ურთიერთობა 

ჰქონდა დამყარებული აშშ მინესოტას უნივერსიტეტს,დებორას გულისა და 

ფილტვის მედიცინის  ცენტრსა და  სხვა  წამყვან სამედიცინო 

დაწესებულებებთან.მათ სორის სისტემატურად ხორციელდებოდა 

თანამშრომელთა ურიერთგაცვლის მოკლე და გრძელვადიანი პროგრამები 

პოლონეთის,ავსტრიისა და სხვა ქვეყნების  სამედიცინო ცენტრებთან. 1991 წელს 

გ. გოკიელის მიერ დაფუძნებული იქნა  სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 

„კლინიკური და ექსპერიმენტული ქირურგია“, რომლის მთავარი რედაქტორიც 

ის  იყო.ასევე აღნიშნულ პერიოდში ქირურგიის სამეცნიერო-კ ვლევითი 



ინსტიტუტის ბაზაზე  ჩატარდა მრავალი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია და სიმპოზიუმი,რომლებიც მოეძღვნა მუცლის ღრუს ქირურგიის 

აქტუალურ პრობლემებს.                                                                                                  

1993 წელს პროფ. გ. გოკიელი ხდება „კლინიკური მედიცინის ინსტიტუტის“ 

ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ქირურგიის კათედრის ხელმძღვანელი. 

შემდგომში ეს ინსტიტუტი გახდა თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის  

უნივერსიტეტის მედიცინის და ბილოგიის ფაკულტეტის ნაწილი.ამავე წელს მის 

მიერ დაფუძნებულ იქნა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „ ქირურგიის 

განვითარების საქველმოქმედო ფონდი“,რომელმაც  შემდგომში  მონაწილეობა 
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სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში, ბაკულევის სახელობის გულ-
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ორდენით.2002 წლიდან მუშაობას იწყებს საქართველოს სახელმწიფო აკადემიის  

გადაუდებელი ქირურგიის და ტრამვატოლოგიის სამეცნიერო-პედაგოგიური 
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მას ეკუთვნის შემდეგი გამოგონებები და სასარგებლო მოდელები:                                                                                                                  
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*. მსხვილი ნაწლავის ანასტომიოზის ექსტრაპერიტონიზაციის 
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