
“კამელინის” როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი  
აღიარება

2010  წლის  12  დეკემბერს  “შერატონ  მეტეხი  პალასში”  კომპანია  “კამელინმა” 
გამართა კონფერენცია თემაზე “სიცოცხლე კამელინთან ერთად”. 
კონფერენციაზე  კომპანიის  დირექტორმა,  სამეცნიერო  პროექტების 
ხელმძღვანელმა,  ბიოლოგიის  მეცნიერებათა  დოქტორმა  კობა  გურიელიძემ 
ისაუბრა  კლინიკურ-ექსპერიმენტული  კვლევების  შედეგებზე 
საზღვარგარეთის უდიდეს სამეცნიერო და სამედიცინო ცენტრებში (კანადის, 
კვებეკის, ილიონისის, ბერნის, როსტოკის უნივერსიტეტებში), სადაც ნათლად 
დადასტურდა  “კამელინის”უნიკალური  იმუნომოდულატორული, 
ანტისიმსივნური,  ანტიბაქტერიული,  ანტივირუსული,  ანტიანთებითი, 
ანტიპარაზიტული  (ლეიშმანიოზი,  სალმონელოზი,  ქლამიდიოზი,  ამებიაზი) 
და  სხვა  თვისებები.  ამ  კვლევების  საფუძველზე  “კამელინმა”  მოიპოვა 
საერთაშორისო აღიარება.
კონფერენციას ესწრებოდნენ მედიკოსები,  რომლებიც უკანასკნელ პერიოდში 
აქტიურად  იყვნენ  ჩართული  პრეპარატ  “კამელინის”  სამეცნიერო-კლინიკურ 
კვლევებში. 
აკადემიკოს  ნიკა  სააკაშვილის  ხელმძღვანელობით  ბალნეოლოგიური 
კურორტის-საქართველოს  კურორტოლოგიის,  ფიზიოთერაპიის, 
რეაბილიტაციის  და  სამკურნალო  ტურიზმის  ცენტრში  განხორციელებული 
კვლევების  შედეგებზე,  ოსტეოართიტების  და  ოსტეოქონდროზების  დროს 
პრეპარატ  “კამელინის”  ჩვენებებზე  ისაუბრა  კლინიკის  რევმატოლოგმა, 
პროფესორმა  თამარ  ჩილინგარიშვილმა.  აგი  ამბობს:  “აღნიშნული 
კვლევებიდან ცენტრი ასკვნის, რომ “კამელინ-მ1” ხსნარის ელექროფორეზი და 
“კამელინ-მ3”  მალამოს  ულტრაფონოფორეზი  შეიძლება  გამოყენებულ  იქნას 
როგორც ბაზისური მკურნალობა ოსტეოართრიტების, მათ შორის, სინოვიტის, 
ბეიკერის ცისტის, ბურსიტის, ტენდოვაგინიტის და ოსტეოქონდროზის დროს. 
”კამელინმა” შეიძინა უფრო ფართო ჩვენებები, როგორც რევმატოლოგიასა და 
ნევროლოგიაში, ასევე ფიზიკურ მედიცინასა და რეაბილიტაციაში.”
ამავე  კლინიკაში  წარმატებით  განხორციელებულ  კვლევებზე  ქრონიკული 
პროსტატიტების, ურეთრითების და ადენომების დროს, ისაუბრა უროლოგმა 
ზაზა ბაინდურიშვილმა: “ჩვენი კლინიკა კვლევების საფუძველზე ასკვნის, რომ 
პრეპარატი “კამელინ-მ1”  ინიექცია  და  “კამელინ-მ4”  სანთლები  შესანიშნავია 
მონო  და  კომპლექსური  თერაპიის  სახით  ქრონიკული   პროსტატიტების, 
ქრონიკული  ურეთრიტების,  ასევე,  ადენომების  დროს.  მაღალი თერაპიული 
ეფექტის  საფუძველზე  “კამელინი”  შეიძლება  უფრო  ფართოდ  დაინერგოს 
უროლოგიაში”.
თერმულ დაზიანებათა და აღდგენითი პლასტიკური ქირურგიის სამეცნიერო-
პრაქტიკული ცენტრის ხელმძღვანელი აკადემიკოსი ბესიკ იაშვილი აღნიშნავს:
”მიხარია,  რომ  პრეპარატი  “კამელინი”  ინერგება  ფართოდ,  იგი  სასარგებლო 
ქართული  ბიოპრეპარატია,  მითუმეტეს  სამამულო  წარმოშობის.  ჩვენ, 
დამწვრობის  შემთხვევში  ლიმიტირებული  ვართ  ძირითადად 
ანტიბიოტიკებით,  თუკი  ჩვენ  გვექნება  “კამელინის”  სახით  პრეპარატი, 



გვერდითი  მოვლენების  გარეშე,  რომელიც  ჩაანაცვლებს  დამწვრობისას 
გამოყენებულ  საშუალებებს,  ნამდვილად  მისასალმებელია.  ჩვენი 
თანამშრომრომლობა  უდაოდ  გაგრძელდება  და  მოხდება  კამელინის 
გამოყენება  ყველა ტიპის დამწვრობების  დროს.  ”კამელინი”  უფრო  ფართოდ 
დაინერგება,  როგორც  აუცილებელი  პრეპარატი  დამწვრობით  გამოწვეული 
პათოლოგიების, მათ შორის ღრმა დამწვრობების დროსაც”. 
დამწვრობით  გამოწვეული  დაავადებების  დროს  “კამელინის”  იმუნური 
ეფექტურობა  შეისწავლა  სამედიცინო  ბიოტექნოლოგიის  ინსტიტუტის 
განყოფილების  გამგემ,  მედიცინის  მეცნიერებათა  დოქტორმა,  პროფესორმა 
ბორის  კორსანტიამ.  მან  ერთმნიშვნელოვნად  აღნიშნა  ”კამელინის” 
იმუნომოდულატორული თვისება,  რამაც  გამოიწვია  დადებითი  კლინიკური 
ეფექტი და გამოიწვია უფრო სწრაფი გამოჯანმრთელება.
“კამელინის” ანალოგიურ იმუნომოდულატორული თვისებებზე და დადებით 
შედეგებზე ისაუბრა ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული 
ცენტრის  წარმომადგენელმა,  საქართველოს  ფთიზიატრთა  და 
პულმონოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტმა ლამარა ვაშაკიძემ. 
“კამელინის”  სანთლების,  მალამოს  გამოყენების  ფართო  ჩვენებებზე  და 
კვლევის დადებით შედეგებზე (გართულებული ჰემოროიდალური კრიზები, 
ბაქტერიული  ვაგინოზები,  იმუნური  სისტემის  გაუმჯობესება  და  სხვა) 
ისაუბრა კლინიკა „იმედის“ ექიმმა გინეკოლოგმა დავით ლანდიამ.
კომფერენციას  ესწრებოდნენ  ექიმები,  რომლებსაც  პრეპარატ  “კამელინის” 
გამოყენების გამოცდილება ჰქონდათ.
ჟვანიას  სახელობის  კლინიკის  პედიატრმა  ბატონმა  თემურ  მიქელაძემ, 
რომელიც  წლების  მანძილზე  უჭერ  მხარს  აღნიშნული  პრეპარატის 
გამოყენებას, ისაუბრა “კამელინის“ დადებით ეფექტზე ბავშვებში, ქრონიკული, 
მორეციდივე ბრონქიტების და ქრონიკული ტონზილიტების შემთხვევაში.
სიმონ  ხიჩინაშვილის  სახელობის  თსუ  კლინიკის  ექიმმა,  მედიცინის 
მეცნიერებათა კანდიდატმა მერაბ ადამიამ აღნიშნა “კამელინის”  გამოყენების 
მიზანშეწონილობა შუა  ყურის  ჩირქოვანი  ანთების პერფორაციის  სტადიაში: 
“იმ  დროს,  როდესაც  სხვადასხვა  ანტიბაქტერიული  პრეპარატები  სასურველ 
შედეგს  არ  იძლეოდა,  “კამელინმა”  მოგვცა  საშუალება  მიგვეღწია  სრული 
განკურნებისთვის,  მას  სხვა  პრეპარატებისგან  განსხვავებით  არ  გამოუწვევია 
ტოქსიკური მოვლენები ან რაიმე სახის გართულება”.

„ “     კამელინთან დაკავშირებულსაკითხებზე ინფორმაციის მიღებადა 
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