
 

 
 

 

Professor Zaur Nemsadze                                                                                                             
 
Professor Zaur Nemsadze died; one of the founders of the Anesthesiological and 
Reanimation  Service in Georgia, a person of great erudition and intellectual ability. 
He has also been known as a pedagogue for many years and has worked as a 
professor of Georgian Critical Care  Medicine  Institute. He also made a significant 
contribution to the establishment of the  Anti-Tetanus Service in Georgia, which 
was one of the best in the world at that time. In addition, Zaur Nensadze has made 
a great contribution to the establishment and improvement of the Health Service 
of the People's Republic of Angola, where he worked for many years. The Georgian 
Academy of Medical Sciences, the Georgian Association of Catastrohe and Critical 
Care Medicine Association, the Georgian Critical Care Medicine Institute  and the 
editorial board of  the Journal “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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Zaur Nemsadze daied .He was born on May 25, 1934 in Tsageri Graduated from 
Tsageri High School, 1953 Entered the Pediatric Faculty of the Tbilisi State Medical 
Institute, graduated in 1959 and began working as a pediatrician in the village of 
Piatikhatka, Ukraine In 19663 he worked as a surgeon at Tsageri Rai Hospital In 
1963-1966 he was appointed to the Tbilisi State University, Samed. Clinical 
Resident at the Institute, Department of Hospital Surgery, Faculty In 1966, he was 
appointed a physician at the Tetanus Center of the Clinic in Rep, Clin, Center In 
1969 he was appointed Head of the Department of Anesthesiology On June 27, 
1972, he was awarded the title of Candidate of Medical Sciences In 1981 he moved 
to Rep, in the thoracic department of the hospital as a resident surgeon From 1993 
to 2000 he worked as a Chief Physician at the Lubango Military Hospital in the 
People's Republic of Angola. After returning, he continued working at the Kipshdze 
Center, University Clinic - until 2008. 

 

პროფესორი ზაურ ნემსაძე                                                                    

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი, 

საქართველო,  თბილისი                                                                                                                       
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გარდაიცვალა ზაურ ნემსაძე;საქართველოში ანესთეზიოლოგიური და 

რეანიმაციული სამსახურის ერთ-ერთი ფუძემდემდებელი,უაღრესად 

დიდი ერუდიციისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობის 

პიროვნება.მართალი თავის ქმედებებში და მორიდებული ადანიანთა 

ურთიერთობაში.ასევე უდიდესია მისი წვლილი საქარტთველოში 

ტეტანუსის საწინააღმდეგო სამსახურის ჩამოყალიბებაში,რომელიც იმ 



დროისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო იყო მსოფლიოში.ის ასევე წლების 

განმავლობაში ეწოდა პედაგოგიურ საქმიანობას და მუშაობდა 

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის პროფესორად.ამასთან  ზაურ 

ნენსაძეს   დიდი  წვლილი მიუძღვის ანგოლის სახალხო რესპუბლიკის 

ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ჩამოყალიბებასა და 

სრულყოფაში,სადაც ის წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა. 

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. 

 
 


