
 
 
 
 
 
Academician Ramaz Kutubidze                                                                              
 
The Georgian Medical Society has suffered a great and irreparable loss. 
Professor Ramaz Kutubidze, Academician of the Georgian Academy of Medical 
Sciences, Head of the Department of Pediatric Surgery, Tbilisi State Medical 
University, has died. His flawless surgical technique has saved the lives of many 
children in Georgia and saved them from inevitable death. He has also raised the 
vast majority of pediatric surgeons working in Georgia today, who successfully 
work in clinics located in different regions of the country. And who had their first 
encounter with the problems of pediatric surgery through his well-known 
textbooks. During the work of scientific congresses, conferences and symposia 
and was published in international scientific periodicals. The Georgian Academy 



of Medical Sciences, the Georgian Association of Disaster and Critical Care 
Medicine Association, the Georgian Institute of Critical Care Medicine and the 
editorial board of News Steps in Critical Care & Catastrophe Medicine express 
their deep sorrow over the incident and extend their condolences to the family 
of the deceased.  
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He Born on 1941.He was graduated Faculty of Medicine of the Tbilissi 

State medical Institute with honors. He defended doctoral dissertation in 
1984.In 1970-1984 he was Assistant of the Chair at the Childrens Surgery 
in Tbilisi State Medical Institute. In 1984. e was elected with Professor and 
1984-1994 he was Professor of the Chair of Childrens Surgery at the 
Tbilisi State Medical Institute. Since 1994 to present he is e head of 
Department of Children,s Surgery at the Tbilisi State Medic University. In 
1997-2006 he was Director of the Tbilisi State Medical University Pediatric 
Clinic, Heads of State Resident and Accredited Continuous Medical 
Education of the Guidance for Childrens Surgical Doctors. Director of the 
State Resident Program Childrens Outpatient Surgical and author of the 
Guidance for Students of Higher Medical Schools In 2009 he was author 
of the Guidance for the Children Surgical Doctors. Also he is author of the 
35 labor in the reproduced journals and of the 153 labor –in the different 
journals scientific works. Also he was author 1981-2002 - 10 methodical 
recommendation(1981-2002), 9 rationalization proposal( 1983-1989) and 
4 Guidelines for childrens surgery(2006-2009). Also he was author of the 
two monographs: 1988 - Characteristic Symptoms and Syndromes of 
Surgical Diseases (1988),Abdominal Surgery in Children. (2017) and one 
Patent: method of determining the efficacy of treatment of purulent 
surgical disease in children - invention - copyright (1985). He was 
scientific grants; A, Chollectonte Linkage G Rant FROM NA T O (L SHG 
LG 978602) Form Projection D Jagones, Treate, and P Revention of H 
Elizabethster P Clorin (2002- 2004 )and A to be freed by U. Sh. Complain 
of the Gesarets and D. Development Funda -Chugh DF.( 2003- 2005).He 
is Member of Georgian Surgery Association( from 1994 to 
present),Chairmen of the Georgian Children’s Surgery Association ( from 
1996 to present),Member of the Georgian Children’s Urologist 



Association( from 2005 to present).In 1994 he elected of the Member of 
Georgian Academy of Medical Sciences. He is the laureate of the 
Georgian State Prize, is awarded with the Order of Honor and considered 
to be the best doctor in 2017 
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საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, 
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საქართველოს სამედიცინო საზოგადოებამ დიდი და 

აუნაზღაურებერლი დანაკლისი განიცადა.გარდაიცვალა საქართველოს 

მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აგადემიკოსი,თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბავშვთა ქირურგიის 

კათედრის გამგე პროფესორი რამაზ კუტუბიძე. მისმა უზადო 

ქირურგიულმა ტექნიკამ სიცოცხლე შეუნარჩუნა მრავალ  ბავშვს 

საქართველოში და უცილობელი სიკვდილისგან იხსნა ისინი.მან ასევე 

აღზარდა საქართველოში დღეს მომუშავე ბავშვთა ქირურგთა 

აბსოლუტური უმრავლესობა,რომლებიც  წარმატებით მოღვაწეობენ 

ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში განთავსებულ კლინიკებში. და 

რომლებსაც ბავშვთა ქირურგიის პრობლემებთან პირველი შეხვედრა 

საყოველთაიდ ცნობილი მისი სახელმძღვანელოების მეშვეობით  

მოუხდათ,ასევე უდიდესია პროფესორ რამაზ კუტუბიძეს დამსახურება 

ბავშვთა ქირურგიის სფეროს მიკუთვნებულ მეცნიერულ სიახლეთა 

ძიებაში და მის მიერ აღნიშნულ სფეროში შესრულებულია მრავალი 

გამოგონება და რაციონალური წინადადება.იმავდროულად მან შექმნა  

ორასამდე სამეცნიერო ნაშრომი,რომლებიც მოხსნებული  იყო 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესების, კონფერნციებისა და 

სიმპოზიუმების მუშაობის დროს და გამოქვეყნებული  იყო 

საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდულ გამოცემებში. საქართველოს 

მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია,საქართველოს კატასტროფათა და 



კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის ასოციაცია,საქართველოს 

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი და  ჟურნალ „News Steps in Critical 

Care & Catastrophe Medicine” რედაქცია  ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 

მიმხდარ ფაქტთან  დაკავშირებით და თანაგრძნობას უცხადებს 

გარდაცვლილის ოჯახს. 

 


