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ІНФОРМАЦІЯ

"Діагностика і лікування первинного туберкульозу органів

дихання в дорослих у сучасних умовах". Наукові розробки,

над якими процює професор Сахелашвілі М. І., лягли в ос#

нову 210 наукових робіт, в тому числі 3 авторських сві#

доцтв на винахід, 2 нововведень, 6 інформаційних листів і

19 методичних розробок для практичної системи охорони

здоров'я, а також монографії "Туберкульоз і вагітність", яка

була опублікована у співавторстві з професором М. М. Са#

вулою. Професор Сахелашвілі М. І. значну увагу приділяє

роботі з ординаторами, асистентами, практичними лікаря#

ми. Вона проводить велику консультативну роботу у

Львівському фтизіопульмонологічному центрі та інших ме#

дичних установах м. Львова і західних областей України.

Грузинка за національністю, вона прекрасно оволо#

діла українською мовою. Як професор кафедри, багато

сил і енергії віддає справі підготовки висококваліфікова#

них фтизіатрів та пульмонологів. Підготувала 3#х канди#

датів медичних наук. 

Професор Сахелашвілі М. І. є членом кількох вчених

рад і головою експертної комісії Львівського національ#

ного медичного університету імені Данила Галицького 

За трудові заслуги нагороджена значком "Відмінник

охорони здоров'я". Порядністю, доброзичливістю, ви#

сокою ерудицією і професіоналізмом М. І. Сахелашвілі

здобула глибоку повагу і любовь лікарів#курсантів, спів#

робітників та хворих. Вона має чудову сім'ю і виховую до#

нечку, яка також хоче стати лікарем.

Вітаючи Манану Іванівну з ювілеєм, бажаємо їй міц#

ного здоров'я, подальших успіхів, довгих років життя та

усіх людських благ.

Львівська обласна асоціація фтизіатрів 

і пульмонологів

Львіський регіональний клініко=діагностичний

фтизіопульмонологічний центр

Львівського НДІ епідеміології і гігієни

В січні 2008 року виповнилось 60 років з Дня народ#

ження і 30 років лікувальної та науково#педагогічної діяль#

ності доктора медичних наук, професора Сахелашвілі

Манани Іванівни.

Народилась Манана Іванівна 28січня 1948 році в ро#

дині службовців в м. Кутаісі Грузинської РСР, де і закінчи#

ла середню школу. В 1968 році поступила на педіатричний

факультет Львівського державного медичного інституту і

закінчила його з відзнакою. З 1976 р. почала працювати

молодшим науковим співробітником в клінічному відділі

Львіського науково#дослідного інституту туберкульозу, у

1982 році успішно захистила кандидатську дисертацію на

тему "Особливості діагностики туберкульозу легень у хво#

рих, які були виявлені при профілактичних оглядах насе#

лення". 

Її подальші наукові роботи присвячені проблемам

діагностики та лікування туберкульозу органів дихання у

дітей та дорослих, стану імунологічних та біохімічних

процесів при розвитку специфічного процесу.

У 1995 р. Манана Іванівна була обрана за конкурсом

на посаду доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології

Львівського національного медичного університету ім.

Данила Галицького. Працюючи на кафедрі, освоює орга#

нізацію і методику викладання фтизіатрії та пульмонології

студентам та лікарям післядипломної освіти, продовжує

наукові дослідження щодо терапії хворих на специфічні і

неспецифічні захворювання органів дихання, впроваджує

в практику принципи сучасної хіміотерапії при хіміорезис#

тентному туберкульозі. 1998 р. Мананою Іванівною була

завершена та захищена докторська дисертація на тему

ЮВІЛЕЙ ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК,

ПРОФЕСОРА САХЕЛАШВIЛI МАНАНИ ІВАНIВНИ




