
 

ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო ! 

 თქვენ ხელთ გაქვთ   მედიკოსთა 33-ე   სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა-

კონფერენციის პროგრამა. ეს პროგრამა, თანამოაზრეთა მცირერიცხოვანი ჯგუფის 

წლევანდელი უანგარო და დაუღალავი შრომის დასკვნითი ნაბიჯია. მათი 

ერთობლივი შემოქმედების წყალობით,  წელიწადში ორჯერ, ზამთარსა და  

ზაფხულში, საშუალება გვეძლევა შევხვდეთ და ერთმანეთს გავუზიაროთ  ჩვენი 

და მსოფლიო მედიცინის მიღწევები. დამეთანხმებით, ალბათ, ამის  გარეშე 

პრაქტიკული მედიცინა ვერ განვითარდება. 

მიუხედავად უამრავი, ბუნებრივი თუ ხელოვნურად შექმნილი  წინააღმდეგობისა, 

ორგანიზატორებმა მოახერხეს და დღესაც ახერხებენ, წარმატებით გაართვან თავი 

უპრეცენდენტო სიძნელეებს და შედეგად,  16 წლის განმავლობაში,  ჩატარებულ 

იქნა 32 სკოლა-კონფერენცია. 

სწორედ უმთავრესი იდეა და პრინციპი – უსასყიდლოდ  ემსახურო ქვეყნის 

მედიცინას და მის ხალხს, იყო უპირველესი განმსაზღვრელი და გვიხსნიდა ყველა 

გზას.  

გისურვებთ ნაყოფიერ მუშაობას ბაკურიანში, წარმატებებს, ბედნიერებას და  

ჯანმრთელობას. 

კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება წლევანდელ ზამთრის სკოლა-

კონფერენციაზე. 

       პატივისცემით,  

ალექსანდრე პაპიტაშვილი 

საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, 

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა მედიცინის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

გიორგი თვალთვაძე 

საორგანიზაციო კომიტეტის გენერალური დირექტორი, 

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა მედიცინის დეპარტამენტის 

აღმასრულებელი დირექტორი 

 



სკოლა-კონფერენციაში მონაწილე ფარმაცევტული ფირმები 

 

სანოფი - ავენტისი                                  

 

ბერლინ-ქემი/მენარინი                                       

ვიორვაგ-ფარმა                                                                

ორგანიზატორები 

 საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია 

  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 კავკასიის უნივერსიტეტი 

 საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაცია 

 საქართველოს გინეკოლოგ-ენდოსკოპისტთა ასოციაცია 

 საქართველოს დიაბეტის და ენდოკრინოლოგიური ასოციაციების კავშირი 

 საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია 

 საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი 

 საქართველოს დერმატოლოგთა ასოციაცია 

 კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი 

 ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი 

 
სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე 

 

ალექსანდრე პაპიტაშვილი –  საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა 

ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს ნაყოფის 

მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი, მედ. მეც. დოქტორი  

სკოლა-კონფერენციის გენერალური დირექტორი 

 

გიორგი თვალთვაძე - საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

მედიცინის დეპარტამენტის აღმასრულებელი დირექტორი, მედ. მეც. დოქტორი 

http://www.woerwagpharma.bg/nachalo.html


სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები 

ნუგზარ სხირტლაძე – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

თავმჟდომარე, კავკასიის ინსტიტუტის ვიცე–პრეზიდენტი ,პროფესორი 

დევი ტაბიძე – თავმჯდომარის მოადგილე (დამოუკიდებელი ექსპერტი 

ჯანდაცვის საკითხებში, მედ. მეცნ. დოქტორი). 

 ლევან გორგილაძე – აჭარის ა..რ ჯანმრთელობის  და სოციალური დაცვის 

მინისტრის მოადგილე 

მალხაზ კერესელიძე - დამოუკიდებელი ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში, მედ. 

მეცნ. დოქტორი, ეკონ. მეცნ. დოქტორი. 

არჩილ  ხომასურიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ–ს პროფესორი, რეპროდუქტოლოგიის, მეანობისა და 

გინეკოლოგიის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს 

რეპროდუქტოლოგთა და მეან–გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.  

 რამაზ ყურაშვილი –  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს 

დიაბეტის და ენდოკრინოლოგიური ასოციაციების კავშირის პრეზიდენტი, 

დიაბეტის ცენტრის დირექტორი. 

გიორგი გალდავა - დერმატო–ვენეროლოგიის ეროვნული ცენტრის გენერალური 

დირექტორი, ასოციაციის პრეზიდენტი, თსუ–ს პროფესორი  

 თინათინ ქიტუაშვილი –  დერმატო–ვენეროლოგიის ეროვნული ცენტრის 

დირექტორი სამეცნიერო–სასწავლო დარგში, თსუ–ს და დ.ტვილდიანის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

გია აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო დირექტორი, მედიცინის მეცნ. დოქტორი, 

პროფესორი  

თამარ დემეტრაშვილი –  მთავარი ადმინისტრატორი, თსსუ–ს  ა.ალადაშვილის 

კლინიკის განყოფილების ხელმძღვანელი,ასისტენტ–პროფესორი 

 ლევან კოკაია –  ადგილზე განთავსებისა და ტრასპორტის საკითხების 

კოორდინატორი 

მანონ ფანჩულიძე – სარეგისტრაციო ჯგუფის კოორდინატორი 

ნიკოლოზ ნუცუბიძე – კორპორაცია „მედიკალ პარტნიორი“–ს დირექტორი 

არსენ გვენეტაძე – მედიცინის მეცნ. დოქტორი, თსუ-ს ასოც. პროფესორი    

ვასილ კაჭარავა – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თსუ-ს 

ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი 

ლავროს შევარდნაძე – საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრის დირექტორი 

თამაზ ნიკოლაიშვილი – დავით გაგუას კლინიკის ქირურგიული სექტორის 

ხელმძღვანელი  

ქეთევან სანებლიძე – თბილისის სამხატვრო აკადემიის  ასოც. პროფესორი 

ნონა თამასხანოვი – კულტურულ–გასართობი პროგრამების კოორდინატორი 

ბარბარე გორგოშიძე – მედიცინის მეცნ. დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახელობის 

ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი 

მარინა ლაბაძე –  მედიცინის მეცნ. დოქტორი, თსსუ–ს პროფესორი 



მიხეილ ხოშტარია – საინფორმაციო-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის 

უფროსი, დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის გამგეობის 

თავმჯდომარე  

თეა ჯოხაძე -  წინასწარი რეგისტრაცია-განთავსების საკითხების კოორდინატორი, 

MTVi Agency–ს ელექტრონული მედიაცენტრის დირექტორი                          

 

ადმინისტრაციული ჯგუფი 

 

                          ვალერი კამკამიძე                                   ელგუჯა ბერაია 

                          ირინა რუხაძე                                          ნატალია ცერცვაძე 

                          ლელა სინჯიკაშვილი                            მანანა ჭყონია 

                           ცეკვავა მანანა                                         ნიჟარაძე  თამარ 

 

ადგილობრივი საორგანიზაციო კომიტეტი: 

 

ანდრო თედეევი – დაბა ბაკურიანის საავადმყოფოს დირექტორი 

დურსუნ ალიევი – დაბა ბაკურიანის პოლიკლინიკის მთავარი ექიმი 

თემურ ხუციშვილი –  ბაკურიანის სასტუმრო”ედელვაისის” დირექტორი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.02.2013 

16.00 - სტუდენტთა სამეცნიერო სესია: «დამწყებ მეცნიერთა სკოლა» 

             სპეციალური კურსი  « მედიცინაში სამეცნიერო შრომების დაგეგმარება და    
             წარმოების წესი» 

24.02.2013 

11.00 - ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის   სამეცნიერო- 

             პრაქტიკული კონფერენცია 

12.00 - კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის,  

             საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა     ასოციაციისა და   

             ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

             მედიცინის ფაკულტეტის XXXVI კონფერენცია 

13.30 - სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი -  
ანემიების ეპიდემიოლოგია,დიაგნოსტიკა და მკურნალობის თანამედროვე პრინციპები.   

                        

16.00 -                            სკოლა–კონფერენციის გახსნა 

16.30 -  თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის და საქართველოს მეცნიერთა                   

             და სპეციალისტთა ასოციაციის   ერთობლივი სიმპოზიუმი:  
“ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია და დღევანდელობა” 

 

20.00       ფურშეტი 

 

25.02.2013 

12.00    კომპანია  BERLIN-CHEMIE/MENARINI-ს  პრეზენტაცია 

12.15-19.00 – სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია : 

რეპროდუქტოლოგიის და მეანობა-გინეკოლოგიის მიღწევები და ახალი ტექნოლოგიები   

12.15 -  პირველი სესია   
16.00 -  მე-2  სესია  

26.02.2013 

11.00 - სპეციალური სატრენინგო კურსი 

16.00 - კომპანია SANOFI-ს პრეზენტაცია 

16.15 -19.00                 მე-13  ქართულ - უკრაინული ფორუმი: 
«დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის დაცვის თანამედროვე პრობლემები» (I  სესია)  

                   13-й  Грузинско-Украинский научно-практический форум:   

 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА» (I сессия) 

 

27.02.2013 

11.00 - სპეციალური სატრენინგო კურსი 

16.00 – კომპანია BERLIN-CHEMIE/MENARINI-ს სატელიტ - სიმპოზიუმის პრეზენტაცია 

 

16.15 -19.00                   მე-13  ქართულ _უკრაინული ფორუმი: 
«დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის დაცვის თანამედროვე პრობლემები» (II სესია) 

                      13-й  Грузинско-Украинский научно-практический форум:   

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА» (II сессия) 



28.02.2013 

11.00 - სპეციალური სატრენინგო კურსი 

16.00  კომპანია VIORVAG-PHARMA-ს პრეზენტაცია 

16.15 -19.00     მე-13 ქართულ-სომხური სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი:                        
«მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის აქტუალური საკითხები»  
                         13-й Грузинско- Армянский научно-практический семинар: 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

01.03.2013 

11.00 - სპეციალური სატრენინგო კურსი 

16.00 -17.00  სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი:   
«შინაგანი მედიცინის აქტუალური საკითხები» 

17.00 - 18.00 - სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი:  
«კლინიკური ნევროლოგია– დიაგნოსტიკური   გამოწვევები და თერაპიული მიდგომები» 
 

18.00-19.00                         სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:  
“კლინიკური მედიცინა -  დიაგნოსტიკური  მიღწევები და ახალი ტექნოლოგიები” 

 

19.00                                    სკოლა-კონფერენციის დახურვა 

20.00    საზეიმო ვახშამი 
 

23.02.2013 

სტუდენტთა სამეცნიერო სესია: «დამწყებ მეცნიერთა სკოლა» 

სპეციალური კურსი  « მედიცინაში სამეცნიერო შრომების დაგეგმარება და 

წარმოების წესი» 
კურატორი – პროფ. გია აზმაიფარაშვილი 

 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია 
16:00 -  ავდოიანი მიხეილ  (სტომატოლოგიის სპეციალობის V კურსი):  
              თმის გადანერგვის რეკორდული ოპერაცია             

- ჩხეიძე მიქაელ  ( სამკურნალო საქმის სპეციალობის მე–6 კურსი):   

                    ურეთერორენოსკოპია ჰოლმიუმ ლაზერის გამოყენებით თირკმლის და 
შარდსაწვეთის კენჭების     მკურნალობაში 

- ძაძუა ირაკლი  (სამკურნალო საქმის სპეციალობის VI  კურსი):  
                მუსიკის მოსასმენი პერსონალური მოწყობილობების ზეგავლენა სმენაზე   

- გოგლიაშვილი  ლევან (სამკურნალო საქმის სპეციალობის VI  კურსი):  
                ტკივილის მართვის თანამედროვე პრინციპები  

- ჯანელიძე მარიეტა  ( სტომატოლოგიის სპეციალობის V კურსი):  
              ემდოგაინის კლინიკური გამოყენება პაროდონტული დეფექტების აღსადგენად 

- მასურაშვილი  თამარ (სამკურნალო საქმის სპეციალობის VI  კურსი):   
             მითების და არასწორი ტერმინოლოგიის ტყვეობაში 

- ქოიავა  ნინო (სტომატოლოგიის სპეციალობის V კურსი),    

   ჯორჯიკია იაგო (სტომატოლოგიის სპეციალობის V კურსი):    
   ორთოდონტული მკურნალობა მინიმალური ჩარევით და მინიმალურ დროში 



24.02 . 2013 

10: 00–11:00 – მონაწილეთა რეგისტრაცია 

 

ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის   სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 
 თავმჯდომარე: მედ.მეც.დოქტორი,  თ.ს.უ-ის ასოც. პროფესორი  არსენ გვენეტაძე  

კურატორი: მედ.მეც.დოქტორი, გიორგი თვალთვაძე  

 

 11: 00–12:00 

არსენ გვენეტაძე  მ.მ.დ.  ; თსუ-ს  ასოც.  პროფესორი;  

ქეთი  კაკაშვილი  
გენიტალური  ენდომეტრიოზი  და რეპროდუქციული ფუნქცია   

არსენ გვენეტაძე  მ.მ.დ. ; თსუ-ს  ასოც.  პროფესორი 

ქეთევან  ქანთარია       

ლელა ირემაძე 
 გაცხიმოვნება   და  რეპროდუქციული ფუნქცია   

თამარ  ძოწენიძე  

არსენ გვენეტაძე  მ.მ.დ. ; თსუ-ს  ასოც.  პროფესორი;    

საშვილოსნოს  ღრუს პათოლოგიები და რეპროდუქციული ფუნქცია  
თამთა  ცაავა   

არსენ  გვენეტაძე   მ.მ.დ. ;  ასოც.  პროფესორი;   

ზურაბ საბახტარაშვილი   მ.მ.დ.    

                ART - დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები უნაყოფობის სამკურნალოდ 

 
 12: 00–13:45 

შპს“კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ცენტრის“, საქართველოს 

დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაციისა  და  ივ.ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის  

XXXVI კონფერენცია 

“დერმატო–ვენეროლოგია დღეს–თეორია და პრაქტიკა“ 

 

 ორგანიზატორები: 

o შპს“კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი“ 

o საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია 

o ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

მედიცინის ფაკულტეტი 

 

პ რ ო გ რ ა მ ა 

11.30 – 12.00  მონაწილეთა რეგისტრაცია 

12.00 – კონფერენციის გახსნა 

12.00–12.15 

 



გალდავა გიორგი  

ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, ასოციაციის პრეზიდენტი, თსუ–ს 

პროფესორი  

დერმატო–ვენეროლოგიის კომპეტენციები – მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო   დერმატო– 
ვენეროლოგთა პრაქტიკული საქმიანობისთვის 

 

 12.15–12.30 

 ქიტუაშვილი თინა   

ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო–სასწავლო დარგში, თსუ–ს და 

დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  
             ლეპრის დიაგნოსტიკა–პრაქტიკული ჩვევები ექიმებისათვის 

 12.30–12.45 
თვალიაშვილი გიორგი  

ეროვნული ცენტრის დერმატოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სდასუ–

ს პროფესორი 
მიკოზების თანამედროვე მართვა  

12.45–13.00 

ლორთქფანიძე ნინო 

დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 

ეროვნული  ცენტრის დერმატო–ვენეროლოგი 
             ანდროგენული ალოპეციის გაიდლაინი 

 

13.00–13.15 

დურგლიშვილი ნატო 

დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 

ეროვნული ცენტრის დერმატო–ვენეროლოგი 
                გენიტალური ჰერპესის მართვის ეროვნული პროტოკოლი 

13.15–13.30 

დურგლიშვილი გიორგი 

ეროვნული ცენტრის დერმატო–ვენეროლოგი, თსუ–ს დოქტორანტი 
ეპიდიდიმიტის გავლენა რეპროდუქციულ ფუნქციაზე 

13.30–13.45    დისკუსია 

  

13.45-15.00                           

                                    სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი 
ანემიების ეპიდემიოლოგია,დიაგნოსტიკა და მკურნალობის თანამედროვე 

პრინციპები 
 

ღირდალაძე მანანა 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თსსუ–ს ჰემატოლოგიის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი, საქართველოს  ეროვნული პრემიის 

ლაურეატი, სს ჰემატოლოგიის და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის 

კლინიკის ხელმძღვანელი  



კირტავა თინათინ 

თსსუ–ს ჰემატოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი 

15.00-16.00        შესვენება 

16.00 –16.30                          სკოლა-კონფერენციის გახსნა 

16.30 18.30 - თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის და საქართველოს     

    მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის   ერთობლივი სიმპოზიუმი: 
 “ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია და დღევანდელობა ” 

კაჭარავა ვასილ 

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფეასორი, თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის 

ინსტიტუტის დირექტორი 
               რონალდ რეიგანის იდეოლოგიური შეტევა საბჭოთა კავშირის წინაამღდეგ  

მისი პრეზიდენტობის პირველი ვადის წლებში. 

პაპიტაშვილი ალექსანდრე  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერტა და სპეციალისტთა 

ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  
            ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის სისტემა და მისი  

რეფორმირების ისტორია. 

მეძმარიაშვილი  ელენე 
თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის პროფესორი 

       ქართველთ ა თვალით დანახული ამერიკული სიმბოლოები 
         

კვანჭახაძე რუსუდან, კეკელაშვილი ხათუნა 

დაავადების კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი 
            შაქრიანი დიაბეტის და მეტაბოლური სინდრომის პრობლემა  

ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

კოკაია ლევანი   

საქართველოს მეცნიერთა და სპეცილისტტა ასოციაციის სახვითი ხელოვნების–

არქიტექტურის და დიზაინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
             ნიუ–იორკის საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის საინჟინრო და  

არქიტექტურული თავისებურებანი 
 

20.00   –    ფურშეტი 
                                                        

25.02.2013 

12.00-19.00 –         სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

ახალი ტექნოლოგიები და მიღწევები რეპროდუქტოლოგიასა და 
მეანობა-გინეკოლოგიაში 

(პირველი  სესია) 

თავმჯდომარე:  ხომასურიძე არჩილ – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ–ს პროფესორი, ეპროდუქტოლოგიის, 



მეანობისა და გინეკოლოგიის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს 

რეპროდუქტოლოგთა და მეან–გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 
 

 ხომასურიძე არჩილ  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ–ს 

პროფესორი, რეპროდუქტოლოგიის, მეანობისა და გინეკოლოგიის  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს რეპროდუქტოლოგთა და მეან–

გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.     
 

      ჰორმონალური კონტრაცეპცია: არაკონტრაცებციული შესაძლებლობები 

   
 13.00-13.45 

გაგნიძე  თეიმურაზ   

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი  "ემბრიოტოქს"-ის გენერალური 

დირექტორი, ანდროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის დოქტორი 
         ანტისპერმალური ანტისხეულები და იმუნოლოგიური უნაყოფობა   

13.45-14.15 

ნონიაშვილი ზურაბ 

კლინიკა „ოჯახის ექიმი“–ს ხელმძღვანელი(რუსთავი)                                                           
                                                            დემოგრაფიული პრობლემების სამედიცინო ასპექტები 

 

14.15 – 14.30 

პაპიტაშვილი ალექსანდრე 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერტა და სპეციალისტთა 

ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  
პოლიცისტოზური საკვერცხეების დიაგნოსტიკა–სტერეოტიპები და რეალობა 

14.15-16.00     შესვენება  

16:00-16.30                სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია   

რეპროდუქტოლოგიის და მეანობა-გინეკოლოგიის მიღწევები და 
ახალი ტექნოლოგიები 

( მე-2  სესია) 
თავმჯდომარე: პაპიტაშვილი ალექსანდრე – მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი 
 

გორგოშიძე ბარბარე –  

ექიმი –რეპროდუქტოლოგი,მედიცინის მეცნ. დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახელობის 

ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი (თბილისი) 
 

იმუნური გენეზის უნაყოფობის და ორსულობის ვადამდე მიუტანლობის  
კომპლექსური მკურნალობის საკითხები 

 
 

 



16:30-17.00 

მუსერიძე ნინო 

ჰისტომორფოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, განყოფილების 

ემბრიოლოგი, ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ 

ინსტიტუტი (თბილისი) 
ხიზანიშვილი ი., ჩალაური ნ., კუტივაძე ი., მაღულარია თ. 

ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი 
           საშვილოსნოს ყელის ორსულობის კონსერვატული მკურნალობა  

 17:00-17.30 

ფხალაძე ლალი 

ექიმი –რეპროდუქტოლოგი,გინეკოლოგი,მედიცინის დოქტორი, 

ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი(თბილისი) 
საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაცია 

ხომასურიძე არჩილ  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ–ს 

პროფესორი, რეპროდუქტოლოგიის,მეანობისა და გინეკოლოგიის  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,საქართველოს რეპროდუქტოლოგთა და მეან–

გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.     
           საკვერცხეების პოლიკისტოზი: კლინიკა,დიაგნოსტიკა,მკურნალობა 

17:30-18.00 

მუსერიძე ნინო 

ჰისტომორფოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, განყოფილების 

ემბრიოლოგი,ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ 

ინსტიტუტი(თბილისი) 
ჩალაური ნ., მაისურაძე ნ., ხიზანიშვილი ი., მაღულარია თ. 

ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი 
           ISCI- ს მნიშვნელობა მამაკაცის უნაყოფობაში 

 18:00-19.00 

ბარბაქაძე ლიუდმილა 
ექიმი –რეპროდუქტოლოგი,მეან–გინეკოლოგი 

ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი(თბილისი) 
ხომასურიძე არჩილ  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ–ს 

პროფესორი, რეპროდუქტოლოგიის,მეანობისა და გინეკოლოგიის  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,საქართველოს რეპროდუქტოლოგთა და მეან–

გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.     
          ენდომეტრიოზის დიაგნოსტიკის და მართვის თანამედროვე პრინციპები 

ბელთაძე ქეთევან 

გორის სს „იავნანა“–ს  ექიმი მეან–გინეკოლოგი (ქ.გორი) 
 



ხომასურიძე არჩილ  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ–ს 

პროფესორი, რეპროდუქტოლოგიის,მეანობისა და გინეკოლოგიის  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,საქართველოს რეპროდუქტოლოგთა და მეან–

გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.     
     პოლიცისტოზური საკვერცხეების სინდრომის დიაგნოსტიკისა და  

მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები 

 

26.02.2013 

11.00 - სპეციალური სატრენინგო კურსი 

16.00-19.00              მე-13  ქართულ –უკრაინული ფორუმი: 
«დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის დაცვის თანამედროვე პრობლემები» 

(პირველი  სესია) 
13-й  Грузинско-Украинский научно-практический форум:         

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»  

(1-ая сессия) 

                                           Председатели сессии:   

Знаменская Татьяна Константиновна - д.м.н., профессор, заведующая отделеним 

ГУ  «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», Президент 

Всеукраинской общественной организации «Ассоциация неонатологов Украины», 

Заслуженный врач Украины (г.Киев, Украина).  

Годованец Юлия Дмитриевна – д.м.н., профессор кафедры педиатрии, 

неонатологии и перинатальной медицины Буковинского государственного 

медицинского университета 

Твалтвадзе Георгий  Гивиевич – д.м.н., руководитель департамента гинекологии 

Тбилисский Центр семейной медицины МЕДСИ, исполнительный директор 

Департамента медицины Ассоциации ученых и специалистов Грузии 
 

1. Знаменская Т.К., Бойчук Т.Н., Годованец Ю.Д.  

ГУ  «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, Ассоциация 

неонатологов Украины (г.Киев, Украина).  

ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет» МЗ Украины  

(г. Черновцы, Украина).  

 

Знаменская Татьяна Константиновна - д.м.н., профессор, заведующая отделеним ГУ  

«Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», Президент 

Всеукраинской общественной организации «Ассоциация неонатологов Украины», 

Заслуженный врач Украины (г.Киев, Украина).  

Бойчук Тарас Николаевич - д.м.н., профессор, ректор Буковинского 

государственного медицинского университета МЗ Украины (г.Черновцы, Украина).  



Годованец Юлия Дмитриевна – д.м.н., профессор кафедры педиатрии, неонатологии 

и перинатальной медицины Буковинского государственного медицинского 

университета, руководитель Учебно-практического тренингового центра 

современных технологий перинатальной медицины (г. Черновцы, Украина).  
 

Национальный проект «Новая жизнь. Новое качество охраны материнства и детства»: 
инновации науки и медицинского образования.   

 

2. Знаменская Т.К., Похилько В.И., Ковалёва Е.М.  

ГУ  «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, Ассоциация 

неонатологов Украины (г.Киев, Украина).  

ВГУЗ «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины  

(г.Полтава, Украина).  

 

Знаменская Татьяна Константиновна - д.м.н., профессор, заведующая отделеним ГУ  

«Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», Президент 

Всеукраинской общественной организации «Ассоциация неонатологов Украины», 

Заслуженный врач Украины (г.Киев, Украина).  

Похилько Валерий Иванович  - д.м.н., професор, заведующий кафедрой педиатрии  

№1 ВГУЗ Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия», 

(г.Полтава, Украина).  

Ковалева Елена Михайловна  – д.м.н., профессор кафедры педиатрии № 1 ВГУЗ 

Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» (г.Полтава, 

Украина).  
 

Сравнение отечественных и международных стандартов дизайна отделений 
интенсивной терапии новорождённых. Учебно-практические центры –  

новая парадигма повышения уровня клинической подготовки  
медицинского персонала перинатальных центров.  

 
3. Папиташвили А.М. 

Руководитель Департамента медицины Асоциации ученых и специалистов Грузии 
                 Система здравоохранения США и история ее реформирования 

4. Батман Ю.А., Чайка В.К.  

ВГУЗ «Донецкий национальный медицинский университет» МЗ Украины 

(г.Донецк, Украина).  
 

Батман Юрий Анастасович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неонатологии 

факультета интернатуры и последипломного образования Донецкого национального 

медицинского университета МЗ Украины (г.Донецк, Украина).  

Чайка Владимир Кириллович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

акушерства, гинекологии и перинатологии факультета интернатуры и 

последипломного образования Донецкого национального медицинского 



университета, генеральный директор Донецкого регионального центра охраны 

материнства и детства (г.Донецк, Украина).  
Опыт работы неонатальной службы в перинатальном центре в условиях  

крупного промышленного региона  
 

5. Слабкий Г.А., Знаменская М.А. 

ГУ «Украинский институт стратегических исследований Министерства 

Здравохранения Украины» (г.Киев, Украина).  

Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. 

Шупика (г.Киев, Украина). 
 

Слабкий Г.А. д.м.н., профессор, директор ГУ «Украинский институт стратегических 

исследований Министерства Здравохранения Украины» (г.Киев, Украина).  

Знаменская М. А. - к.м.н., ассистент кафедры офтальмологии НМАПО им. П.Л. 

Шупика (г.Киев, Украина).  
 

Методические подходы к проведению комунникаций в ходе реформирования 
системы здравохранения. 

 

6. Знаменская  Т.К., Курилина Т.В., Писарев А.А.   
 

Знаменская Т.К.  д.м.н., проф., зав. отделения  неонатологии  ГУ «ИПАГ НАМН 

Украины»  

Курилина Т.В. ведущий научный сотрудник отделения  неонатологии  ГУ «ИПАГ 

НАМН Украины»  

Писарев А.А. главный  научный сотрудник отделения  неонатологии  ГУ «ИПАГ 

НАМН Украины»  
 

Международный опыт внедрения, организации обучения и тренинга метода мама-
кенгуру. Итоги 9 международной конференции.  

 

7. Годованец Ю.Д., Юркив О.И., Годованец А.С.  

ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет» МЗ Украины 

(г.Черновцы, Украина).  
 

Годованец Юлия Дмитриевна – д.м.н., профессор кафедры педиатрии, неонатологии 

и перинатальной медицины Буковинского государственного медицинского 

университета (г. Черновцы, Украина).  

Юркив Оксана Ивановна – ассистент кафедры ухода за больными и высшего 

медсестринского образования  

Годованец Алексей Сергеевич – ассистент кафедры педиатрии, неонатологии и 

перинатальной медицины Буковинского государственного медицинского 

университета, к.м.н.(г. Черновцы, Украина).  
Нарушения функционального состояния гепатобилиарной системы и желудочно-

кишечного тракта у новорождёных при перинатальной патологии: современные  
взгляды на диагностику и лечение. 



8. Похилько В.И., Ковалёва Е.М., Россоха З. И., Коробка О.В., Чернявска Ю.И.  

 ВГУЗ «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины 

(г.Полтава, Украина).  
 

Похилько Валерий Иванович  - д.м.н., профессор, зав.кафедрой педиатрии №1 ВГУЗ 

Украины, «Украинская медицинская стоматологическая академия», (г.Полтава, 

Украина).  

Ковалева Елена Михайловна  – д.м.н., профессор кафедры педиатрии № 1 ВГУЗ 

Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» (г.Полтава, 

Украина).  

Россоха З. И. -  к.биол. н., директор референс-центр с молекулярной диагностике 

МЗ Украины  

Россоха Зоя Ивановна - аспирант  кафедры педиатрии № 1 ВГУЗ Украины 

«Украинская медицинская стоматологическая академия»  

Коробка Оксана Викторовна – аспирант  кафедры педиатрии № 1 ВГУЗ Украины 

«Украинская медицинская стоматологическая академия»  

Чернявская Юлия Игоревна - аспирант  кафедры педиатрии № 1 ВГУЗ Украины 

«Украинская медицинская стоматологическая академия». 
  

Влияние ассоциаций генотипов гена ангиотензин-преобразующего фермента (ACE) 
на развитие перинатальной патологии у новорождённых.  

                         

9. Горгошидзе Барбаре 

доктор мед.наук, врач-репродуктолог НИИ репродукции человека 

им.И.Ф.Жордания 
 

Комплексное лечение больных с невынашиванием беременности и  
бесплодием иммуного генеза 

27.02.2013 

11.00 - სპეციალური სატრენინგო კურსი 

16.00-19.00                      მე-13  ქართულ –უკრაინული ფორუმი: 
«დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის დაცვის თანამედროვე პრობლემები» 

(მე-2  სესია) 

13-й  Грузинско-Украинский научно-практический форум:         
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»  

( 2-ая сессия) 

                                           Председатели сессии:   

Знаменская Татьяна Константиновна - д.м.н., профессор, заведующая отделеним 

ГУ  «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», Президент 

Всеукраинской общественной организации «Ассоциация неонатологов Украины», 

Заслуженный врач Украины (г.Киев, Украина). 

Годованец Юлия Дмитриевна – д.м.н., профессор кафедры педиатрии, 

неонатологии и перинатальной медицины Буковинского государственного 

медицинского университета 



Панчулидзе Манон Бадриевна - д.м.н., Диагностический центр «Семейной 

медицины» 
  

1. Зброжик Е.В., Завгородняя В.В., Счастливая В.А.    

ГУ  «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, Ассоциация 

неонатологов Украины (г.Киев, Украина).  
 

Зброжик Е.В.  - научный сотрудник отделения неонатологии ГУ «ИПАГ НАМН 

Украины»  

Завгородняя В.В. - научный сотрудник отделения неонатологии ГУ «ИПАГ НАМН 

Украины»  

Счастливая В.А.  - зав.отд.  физиологии и патологии новорожденных и 

недоношенных детей  ГУ «ИПАГ НАМН Украины»  
 

 Психосоматические расстройства у новорожденных и их связь  
с эмоциональным состоянием матери.  

 

2.  Подольский В.В., Каграманян А.Л., Радыш Т.В  

ГУ  «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, Ассоциация 

неонатологов Украины (г.Киев, Украина).  
 

Подольский Василий Васильевич - д.м.н., проф., зам. директора по научной работе  

ГУ «ИПАГ НАМН Украины» (г.Киев, Украина).  

Каграманян Армине Людвиковна -  заочный аспирант ГУ «ИПАГ НАМН Украины»,  

врач акушер - гинеколог (г.Киев, Украина).  

Радыш Т.В. старший научный сотрудник лаборатории иммунологии ГУ «ИПАГ 

НАМН Украины» (г.Киев, Украина).  
 

Иммунологические особенности репродуктивного здоровья женщин 
сельскохозяйственных регионов Украины.  

 

3. Натрус Л.В., Вислый А.А.  

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, 

Университетская клиника (г.Донецк, Украина).  
 

Натрус Лариса Валентиновна - д.м.н., профессор кафедры физиологии Донецкого 

национального медицинского университети им.М.Горького, заведующая 

отделением лабораторных исследований Университетской клиники (г.Донецк, 

Украина).  

Вислый А.А. – аспирант кафедры физиологии Донецкого национального 

медицинского университети им.М.Горького (г.Донецк, Украина). 
Исследование эффекторных механизмов поддержания осмотического давления 

плазмы крови  

4. Папиташвили  Александр Михайлович 

д.м.н., руководитель Департамента медицины Асоциации ученых и специалистов 

Грузии,Президент Грузинского Фонда медицины плода 
           Новые технологии в медицине плода 



5.Твалтвадзе Георгий  Гивиевич 

доктор медицинских наук, руководитель департамента гинекологии Тбилисский 

Центр семейной медицины МЕДСИ 
           Основные принципы  фармакотерапии при беременности 

6. Горгошидзе Барбаре 

доктор мед.наук, врач-репродуктолог НИИ репродукции человека  

им.И.Ф.Жордания 
 

Комплексное лечение больных с невынашиванием беременности и  
бесплодием  иммуного генеза 

7.   Деметрашвили Тамара 

Руководитель отделения  клиники им. А.Аладашвили ТГМУ, ассистент-профессор   
            Эхинококкоз печени и левого ретроперитонеального пространства, 

стимулирующий  аневризму аорты. 

 

Научно-практический семинар ВГУЗ «Украинской 

медицинской стоматологической академии» МЗ Украины (г.Полтава, 

Украина) 
 

Руководитель семинара - Громова Антонина Макаровна - д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой акушерства гинекологии ВГУЗ «Украинская медицинская  

стоматологическая академия» МЗ Украины(г.Полтава, Украина) 

 

Громова А.М.,, Удовицкая Н.О., Коротич Е.Н., Воронова Л.И., Митюнина Н.И.   
Новые технологии в подготовке к родам и оказание акушерской помощи  

 

ВГУЗ «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины 

(г.Полтава, Украина) 
  

Громова А.М., Литвиненко А.В, Сакевич Р.П.  
Эмболизация маточных артерий в лечении лейомиомы матки. 

 Достижения и  перспективы.  

Громова Антонина Макаровна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой акушерства 

гинекологии ВГУЗ «Украинская медицинская стоматологическая академия» МЗ 

Украины(г.Полтава, Украина) 

Литвиненко А.В. – аспирант кафедры акушерства гинекологии ВГУЗ «Украинская 

медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины(г.Полтава, Украина) 

Сакевич Р.П. - аспирант кафедры акушерства гинекологии ВГУЗ «Украинская 

медицинская стоматологическая академия» МЗ Украины (г.Полтава, Украина). 

Громова А.М.,, Громова А.Л., Мартыненко В.Б., Нестеренко Л.А., Талаш В.В.   
Роль диеногеста в купировании болевого синдрома у больных эндрометриозом 

                                                                 

 



28.02.2013 

11.00 - სპეციალური სატრენინგო კურსი 

16.00  კომპანია VIORVARG-PHARMA-ს პრეზენტაცია 
 

16.15 -18.00     მე-13 ქართულ-სომხური სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი: 

«მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის აქტუალური საკითხები» 

13-й Грузинско- Армянский научно-практический семинар: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Председатели сессии:   
Окоев Георгий Григорьевич - доктор.мед.наук, профессор, Директор научно -

исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка МЗ Армении 

Барсегян Сергей Патваканович - заместитель директора,главный врач научно -

исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка МЗ Армении 

Горгошидзе Барбаре - доктор мед.наук, врач-репродуктолог НИИ репродукции 

человека им.И.Ф.Жордания 
 

Окоев Георгий Григорьевич 

доктор.мед.наук, профессор, Директор научно -исследовательского центра охраны 

здоровья матери и ребенка МЗ Армении 

Барсегян Сергей Патваканович 

Главный врач научно -исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка  

МЗ Армении 
           Научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка  

  МЗ Армении - 80 лет на страже здоровья матери и ребенка   
 

Надирадзе Ираклий Шалвович  

доктор мед.наук, профессор, Президент Военно-медицинской академии Грузии, 

Лауреат Государственной премии Грузии, Руководитель Центра опухолей кожи и 

мягких тканей клиники «Гидмеди»(Тбилиси). 
 

              Пути улучшения результатов медикаментозного лечения онкологических больных 
 

Энфенджян Армен Карпович 

Заместитель директора по науке «Института хирургии Микаелян», доцент кафедры 

проктологии ЕрГМУ им. М.Гераци., Ереван, Армения 
 

             Лечение и профилактика геморроя у беременных  

 Карапетян Ашот Завенович 

Заведующий  отделением  анестезиологии «Института хирургии Микаелян», Ереван, 

Армения 
 Применение ларингеальной маски при лапараскопических операциях  

Надирадзе Ираклий Шалвович -профессор,доктор мед.наук,  Президент Военно-

медицинской академии Грузии, Лауреат Государственной премии Грузии, 



Руководитель Центра опухолей кожи и мягких тканей клиники «Гидмеди» 

(Тбилиси). 
 

             Предварительные результаты исследования нового антибластомного препарата 

Меликсетян Серине Ншановна 

Заведующая  отделением реанимации  новорожденных Института репродуктивного 

здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии  Армении  
             Дифференциальная диагностика судорожных состояний   у новорожденных  

Мазманян Павел  

Заведующий  Департаментом неонатологии  факультета постдипломного и 

непрерывного образования Ереванского государственного медицинского 

Университета 
 

          Нейросонографические находки у недоношенных с очень низким весом при  
рождении с лабораторными и клиническими признаками сепсиса  

 

Гогбаидзе Георгий 

профессор, почетный доктор Каирской Военно-Медицинской академии 
 

          Простатанорма плюс- новейшее эффективное средство для лечения простатита 

 

18.00-19.00                        სამეცნიერო-პრაქტიკული სესსია: 

“კლინიკური ჰემატოლოგია -  დიაგნოსტიკური  მიღწევები და ახალი 

ტექნოლოგიები” 
ჯანგიძე მარინა 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მეან–გინეკოლოგი, 

რეპროდუქტოლოგი, ფ.თოდუას კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი 
             ჰორმონალური კონტრაცეფცია ვილებრანდტის დაავადების  

მატარებელ  მოზარდ–გოგონებში 

ბაძგარაძე  სოფო,  ომანაძე  ირინა, გრიგორაშვილი  სალომე 

წმ.სერაფიმ საროველის კლინიკა (ქუთაისი) 
 

           ანემიების მართვა B და C  ჰეპატიტით  დაავადებულ  პაციენტებში. 
 

ბაძგარაძე  სოფო,  ომანაძე  ირინა, გრიგირაშვილი  სალომე 

წმ.სერაფიმ საროველის კლინიკა (ქუთაისი) 
 

           ორსულთა ჰემოსტაზის სწორი მართვა. D-დიმერის როლი ჰემოსტაზის მართვაში. 
 

ნაგერვაძე მარინა 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ–პროფესორი 

ახვლედიანი ლეილა 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული–

პროფესორი 

            Rh-Hr ჯგუფური სისტემის ზოგიერთი კლინიკურად მნიშვნელოვანი ანტიგენების 
სკრინინგის აუცილებლობა დონორ–რეციპიენტში 

 



ცქვითინიძე სოფიკო 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგი, 

დოქტორანტი 

ხუხუნაიშვილი რ., ვაჭარაძე კ., ნაგერვაძე მ., ახვლედიანი ლ., ქორიძე მ. 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
         

ერითროციტური ჯგუფური სისტემების(ABO,RL-H,MN) ალელთა აცოციაცია     
ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულ ქართულ და აზერბაიჯანულ 

პოპულაციაში 
    

01.03.2013 

11.00 - სპეციალური სატრენინგო კურსი 
 

16.00 -17.00                     სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი:  

                                «შინაგანი მედიცინის აქტუალური საკითხები» 
ხელმძღვანელი: 

ქისტაური ალექსანდრე  -  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს შინაგანი მედიცინის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი. 
 

ქისტაური ალექსანდრე  -  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს შინაგანი მედიცინის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,სრული პროფესორი. 
      ახალი ტექნოლოგიები თერაპიაში 

ჯიბლაძე მარიკა  

მედიცინის დოქტორი, თსსუ-ს შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ- 

პროფესორი. 
     ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი გულის იშემიური დაავადების პათოლოგიაში 

 

17.00-18.00                  სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი: 

«კლინიკური ნევროლოგია – დიაგნოსტიკური   გამოწვევები და 

თერაპიული მიდგომები» 
თავმჯდომარე: 

ვერულაშვილი  ივანე   – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ–ს 

ნერვულსნეულებათა პროპედევტიკისა და ტოპ.დიაგნოსტიკის მიმართულების 

ხელმძღვანელი და სრული პროფესორი 
 

ვერულაშვილი  ივანე    

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ–ს ნერვულ სნეულებათა 

პროპედევტიკისა და ტოპ.დიაგნოსტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი და 

სრული პროფესორი 
            ნერვული სისტემის დაავადებათა გენდერული თავისებურებანი   

Верулашвили Иван Васильевич 

доктор медицинских наук, профессор,руководитель направления пропедевтики и 

топ.диагностики Тбилгосмедуниверситета 
            Гендерные особенности заболеваний нервной системы)                



ბერიძე მაია  

მედიცინის  მეცნიერებათა  დოქტორი, თსსუ ნეირომედიცინის დეპარტამენტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

ინსულტის ცენტრი, მისი აუცილებლობა და  უპირატესობები. 
  

ვირსალაძე მიხეილ 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, კლინიკა  PSP–ნიუჰოსპიტალის ექიმი–

ნევროლოგი  
            ფარმაკორეზისტენტული ეპილეფსია 

18.00-19.00                       სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:  

“კლინიკური მედიცინა -  დიაგნოსტიკური  მიღწევები და ახალი 

ტექნოლოგიები” 
ნადირაძე ირაკლი 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი, საქართველოს სამხედრო–

სამედიცინო აკადემიის პრეზიდენტი,საქართველოს  სახელმწიფო პრემიის 

ლაურეატი, კლინიკა“გიდმედის“ კანისა და რბილი ქსოვილების სიმსივნეების 

ცენტრის ხელმძღვანელი. 
 

        ანტიბლასტომური  აქტიობის მქონე  ახალი პრეპარატი - გამოკვლევის  
წინასწარი შედეგები. 

 

აზმაიფარაშვილი გია  - 

მედიცინის მეცნ. დოქტორი, პროფესორი  
 

         ქოლედოქის  ექინოკოკი-  მექანიკური  სიყვითლის  იშვიათი  მიზეზი.  
 

დემეტრაშვილი თამარ 

თსსუ–ს  ა.ალადაშვილია კლინიკის განყოფილების ხელმძღვანელი,ასისტენტ–

პროფესორი(თბილისი) 
 

          კუჭის ქირურგიული დაავადებების  ინტრაოპერაციული   
ულტრაბგერითი  დიაგნოსტიკა  

 

ნაკაშიძე ილია 

მედიცინის მეც. დოქტორი, პროფესორი, ჯანმრთელობის ცენტრი ,,მედინა" 

ფოცხიშვილი შორენა  

 ჯანმრთელობის ცენტრ  ,,მედინა"–ს ექიმი (ბათუმი) 
რესპირატორული მართვა პაციენტებში ფილტვების მწვავე დაზიანებისა და 

რესპირატორული დისტრეს სინდრომის დროს.  

 

19.00                            სკოლა-კონფერენციის დახურვა 

20.00           საზეიმო ვახშამი 

 


