ნანა გუგუჩია
მობილური: 995577092545
ელ-ფოსტა: nanaguguchia21@rambler.ru
ოჯახური მდგომარეობა: ქვრივი
დაბადების თარიღი: 21 დეკემბერი, 1966

განათლება
ქ. გორკის კიროვის სახელობის სამედიცინო ინსტიტუტი, Russian Federation, სექტემბერი /
1984 - სექტემბერი / 1990
ექიმი, სამკურნალო
მაგისტრთან გათანაბრებული
მიბმული ფაილი

სამუშაო გამოცდილება
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო, თებ / 2014 - დღემდე, 1240 ლარი (28 თვე - 2 წელი და 4 თვე)
მოვალეობები: 1) . აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა პროფილაქტიკური
დახმარების ორგანიზაცია და
კოორდინაცია. 2) . მრავალპროფილიანი
სამედიცინო-პროფილაქტიკური გასვლითი
აქციების ჩატარება. 3) . დევნილ პაციენტთა
სტაციონარული სამედიცინო დახმარების,
მაღალტექნოლოგიური და
სპეციალიზებული გამოკვლევების
ხელშეწყობა. 4) . აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებული მოსახლეობის
სოციალური დაცვის საკითხთა
დარეგულირებაში მონაწილეობა. 5) .
კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე
სხვადასხვა სახელმწიფო და
არასახელმწიფო დაწესებულების, აგრეთვე,
მოქალაქეთა განცხადებებისა და
წერილების დადგენილი წესით განხილვა. 6)
დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის
დავალებების განაწილება.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო, დეკ / 2013 - თებ / 2014, 1150 ლარი (2 თვე)
მოვალეობები: 1) . აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა ამბულატორიულსაკონსულტაციო და პროფილაქტიკური
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დახმარების ორგანიზაცია და
კოორდინაცია.
2) . მრავალპროფილიანი სამედიცინოპროფილაქტიკური გასვლითი აქციების
ჩატარება.
3) . დევნილ პაციენტთა სტაციონარული
სამედიცინო დახმარების,
მაღალტექნოლოგიური და
სპეციალიზებული გამოკვლევების
ხელშეწყობა.
3) . აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებული მოსახლეობის
სოციალური დაცვის საკითხთა
დარეგულირებაში მონაწილეობა.
4) . კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე
სხვადასხვა სახელმწიფო და
არასახელმწიფო დაწესებულების, აგრეთვე,
მოქალაქეთა განცხადებებისა და
წერილების დადგენილი წესით განხილვა.
მიზეზი: სხვა სამუშაოზე გადაყვანა
მინისტრის პირველი მოადგილე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მარ / 2010 - დეკ / 2013, 2060 ლარი
(45 თვე - 3 წელი და 9 თვე)
მოვალეობები: 1) . აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა ამბულატორიულსაკონსულტაციო და პროფილაქტიკური
დახმარების ორგანიზაცია და
კოორდინაცია.
2) . მრავალპროფილიანი სამედიცინოპროფილაქტიკური გასვლითი აქციების
ჩატარება.
3) . დევნილ პაციენტთა სტაციონარული
სამედიცინო დახმარების,
მაღალტექნოლოგიური და
სპეციალიზებული გამოკვლევების
ხელშეწყობა.
4) . აფხაზეთიდან იძულებით
გადაადგილებული მოსახლეობის
სოციალური დაცვის საკითხთა
დარეგულირებაში მონაწილეობა. 5) .
ჯანდაცვითი და სოციალური პროფილის
პროგრამების პროექტების შემუშავება და
კოორდინაცია.
მიზეზი: გადაყვანა სხვა თანამდებობაზე
ექიმი-ორდინატორი, თბილისის პ. სარაჯიშვილის სახელობის კლინიკური და
ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ინსტიტუტი, სექტ / 1996 - სექტ / 1998 (24 თვე - 2 წელი)
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მოვალეობები: 1) . ნევროლოგიურ პაციენტთა
დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და მართვა.
მიზეზი: კურსის დამთავრება
ექიმი-ნევროლოგი, აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა თბილისის
პოლიკლინიკა, თებ / 1995 - მარ / 2010, 300 ლარი (181 თვე - 15 წელი და 1 თვე)
მოვალეობები: 1) . ნევროლოგიურ პაციენტთა
კონსულტაცია, დაავადებულთა გამოვლენა,
დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

ექიმი-თერაპევტი, სოხუმის სასწრაფო დახმარების სადგური, სექტ / 1991 - სექტ / 1993, 150
ლარი (24 თვე - 2 წელი)
მოვალეობები: 1) . სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
გაწევა ბინაზე, საჭირო შემთხვევებში
პაციენტთა ჰოსპიტალიზაცია.
მიზეზი: აფხაზეთში საომარი მოქმედებები
ექიმი-ინტერნი, სოხუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო, სექტ / 1990 - სექტ / 1991 (12 თვე - 1
წელი)
მოვალეობები: 1) . თერაპიულ პაციენტთა დიაგნოსტიკა,
მკურნალობა და მართვა (სასწავლო კურსი)
მიზეზი: კურსის დამთავრება
სრული სტაჟი: 316 თვე (26 წელი და 4 თვე)

ენები
ქართული (წერა:ძალიან კარგი, მეტყველება:ძალიან კარგი), რუსული (წერა:ძალიან კარგი,
მეტყველება:ძალიან კარგი), ინგლისური (წერა:კარგი, მეტყველება:კარგი)

კომპიუტერული პროგრამები
Windows (ძალიან კარგი), Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel
(ძალიან კარგი), ინტერნეტი (ძალიან კარგი)

ტრენინგები, სხვა მიღწევები
სასწავლო ცენტრი, სექტემბერი / 2010 - ოქტომბერი / 2010
პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელი კურსი, სერთიფიკატი
ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს აკად. პ. სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის
ინსტიტუტი, სექტემბერი / 1996 - სექტემბერი / 1998
მიზნობრივ-კლინიკური ორდინატურა ნევროლოგიის სპეციალობით, სერთიფიკატი
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თბილისის სამედიცინო აკადემია, სექტემბერი / 1994 - დეკემბერი / 1994
ნევროპათოლოგია, სერთიფიკატი

რეკომენდატორები
თენგიზ კვირტია, მინისტრის მოადგილე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
tkvirtia@gmail.com, 577092545,
მიმაგრებული ფაილი

დამატებითი ინფორმაცია
სასურველი ხელფასი: 1500
2013 წლის მარტში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს
პრეზიდიუმის დადგენილებით დაჯილდოვებული ვარ აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საპატიო სიგელით აფხაზეთიდან დევნილი
თანამემამულეების სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქმეში შეტანილი
პირადი წვლილისათვის, აქტიური საზოგადოებრივი საქმიანობისა და მაღალი
მოქალაქეობრივი პოზიციისათვის.

დამატებითი დოკუმენტები
●

პირადობის მოწმობა

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

შრომის წიგნაკი

●

დროებითი სამხედრო ბილეთი
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●

პირადობის მოწმობა

●

დიპლომი

●

სახელმწიფო სერტიფიკატი

●

აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს საპატიო სიგელი

●

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა
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სამოტივაციო წერილი

ნანა გუგუჩია
ქ. თბილისი, ქვიშხეთის ქუჩა მეორე კორპუსი,ბინა 103
მოგესალმებით პატივცემულო ქალბატონო\ ბატონო.
ვარ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი.მაქვს სურვილი მივიღო მონაწილეობა სამინისტროს მიერ
გამოცხადებულ კონკურსში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
დეპარტამენტის უფროსის ვაკანტურ ადგილზე.
მაქვს უმაღლესი განათლება სამედიცინო დარგში,მრავალწლიანი გამოცდილება
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
მცხოვრებთა ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში.ვხელმძღვანელობ და წარვმართავ
დეპარტამენტის საქმიანობას, ვანაწილებ ფუნქციებს დეპარტამენტის თანამშრომლებს
შორის, კოორდინირებას ვუწევ დეპარტამენტისთვის დაკისრებული დავალებების
განხორციელებას და ვუზრუნველყოფ მათი შესრულების კონტროლს. ვაბარებ
დეპარტამენტის მუშაობის შესახებ ანგარიშს სამინისტროს ხელმძღვანელობას.აქტიურად
ვღებულობ მონაწილეობას სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში.მიღებული
თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება მაძლევს საფუძველს ჩავთვალო, რომ ვარ
სათანადო კანდიდატურა აღნიშნულ ვაკანსიაზე.მაქვს ჩამოყალიბებული უნარ-ჩვევები
ყოველდღიური საქმიანობისას წამოჭრილი პრობლემების გადაწყვეტაში.მაქვს
პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.
მადლობას მოგახსენებთ დათმობილი დროისა და ყურადღებისათვის.
პატივისცემით,
ნ.გუგუჩია
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ოჯახის წევრები
შვილი, აკაკი ლომინაძე 1991-09-19
საქართველო, თბილისი, ქვიშხეთის ქუჩა მეორე კორპუსი ბინა 103
სტუდენტი
შვილი, ირაკლი ლომინაძე 2002-06-03
საქართველო, თბილისი, ქვიშხეთის ქუჩა მეორე კორპუსი ბინა 103
მოსწავლე

საკონტაქტო ინფორმაცია
მამის სახელი ხუტა
სქესი

მდედრობითი

მოქალაქეობა საქართველო
დაბადების ადგილი

ტყვარჩელი

სამხედრო ვალდებულება

რეზერვისტი

პირადი ნომერი

62003001391

სერია

62003001391

ფაქტობრივი მისამართი
რეგისტრაციის მისამართი
სახლის ტელეფონი

ქვიშხეთის ქუჩა, მეორე კორპუსი, ბინა 103,
თბილისი, საქართველო
თამარ მეფის ქუჩა 174ა, სოხუმი,
საქართველო
2612712
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