ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო !
თქვენ ხელთ გაქვთ

მედიკოსთა 34-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, რის გარეშე პრაქტიკული მედიცინა
ვერ განვითარდება.
მიუხედავად უამრავი, ბუნებრივი თუ ხელოვნურად შექმნილი
ორგანიზატორებმა

მოახერხეს

და

დღესაც

ახერხებენ,

წარმატებით

წინააღმდეგობისა,
გაართვან

თავი

უპრეცენდენტო სიძნელეებს და შედეგად, თითქმის 17 წლის განმავლობაში, ჩატარებულ იქნა
33 სკოლა-კონფერენცია.
კიდევ ერთხელ გვინდა გავიმეოროდ, რომ სწორედ უმთავრესი იდეა და პრინციპი –
უსასყიდლოდ ემსახურო ქვეყნის მედიცინას და ხალხს, იყო უპირველესი განმსაზღვრელი და
გვიხსნიდა ყველა გზას.
კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება წლევანდელ ზაფხულის სკოლა-კონფერენციაზე.
გისურვებთ ჩაქვში ნაყოფიერ მუშაობას, წარმატებებს, ჯანმრთელობას და ბედნიერებას.

პატივისცემით,

ალექსანდრე პაპიტაშვილი –

გიორგი თვალთვაძე –

საორგანიზაციო კომიტეტის
თავმჯდომარე,
საქართველოს მეცნიერთა და
სპეციალისტთა მედიცინის
დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი

საორგანიზაციო კომიტეტის
გენერალური დირექტორი,
საქართველოს მეცნიერთა და
სპეციალისტთა მედიცინის
დეპარტამენტის
აღმასრულებელი დირექტორი

ორგანიზატორები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კავკასიის უნივერსიტეტი
საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაცია
საქართველოს გინეკოლოგ-ენდოსკოპისტთა ასოციაცია
კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის
ხელშეწყობის კავშირი –Primum Non Nocere (PNN)
საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია
საქართველოს ბიოტექნოლოგიის 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
სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები:
ნუგზარ სხირტლაძე – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე,
კავკასიის ინსტიტუტის ვიცე–პრეზიდენტი ,პროფესორი
დევი ტაბიძე – თავმჯდომარის მოადგილე (თბილისის სახ.სამედიცინო უნივერსიტეტის და
GIPA–ს ასოცირებული პროფესორი,დამოუკიდებელი ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში,
მედ. მეცნ. დოქტორი)
მალხაზ კერესელიძე - თავმჯდომარის მოადგილე, საოგანიზაციო განყოფილების
კოორდინატორი, მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის კურსის ხელმძღვანელი, სამედიცინო-სოციალური საკითხთა დამოუკიდებელი
ექსპერტი)

არჩილ ხომასურიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თსუ–ს პროფესორი, რეპროდუქტოლოგიის, მეანობისა და გინეკოლოგიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი, საქართველოს რეპროდუქტოლოგთა და მეან–გინეკოლოგთა ასოციაციის
პრეზიდენტი.

გია აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო დირექტორი, მედიცინის მეცნ. დოქტორი, პროფესორი
თამარ დემეტრაშვილი – მთავარი ადმინისტრატორი, თსსუ–ს ა.ალადაშვილის კლინიკის
განყოფილების ხელმძღვანელი, ასისტენტ–პროფესორი
ლევან კოკაია – ადგილზე განთავსების 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,სესიების
მუშაობის კოორდინატორი
ქეთევან სანებლიძე – თბილისის სამხატვრო აკადემიის ასოც. პროფესორი
– კულტურულ–გასართობი პროგრამების კოორდინატორი
ბარბარე გორგოშიძე – მედიცინის მეცნ. დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის
რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ექიმი – ტრანსპორტის საკითხების კოორდინატორი
მარინა ლაბაძე – მედიცინის მეცნ. დოქტორი, თსსუ–ს პროფესორი
მიხეილ ხოშტარია – საინფორმაციო-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,
დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე
თეა ჯოხაძე - ვებ–გვერდის ადმინისტრატორი, წინასწარი რეგისტრაცია-განთავსების
საკითხების კოორდინატორი, MTVi Agency–ს ელექტრონული მედიაცენტრის დირექტორი
აჭარის ა.რ. საორგანიზაციო კომიტეტი:
ნუგზარ სურმანიძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრი
რომან ბოლქვაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე
ლევან გორგილაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის მოადგილე
ჯემალ ფუტკარაძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობისა
და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

პროფ. ჯუმბერ უნგიაძე – ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა’’–ს დირექტორი
პროფ. რუსუდან ჯაში – ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა’’–ს დირექტორის მოადგილე, აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ექსპერტი – პედიატრი.
პროფ. აკაკი ბერიძე – ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა’’–ს ქირურგიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს ექსპერტი – ქირურგი
საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი:
ვალერი კამკამიძე
მანანა ჭყონია
ირინა რუხაძე
ლელა სინჯიკაშვილი
ელგუჯა ბერაია
ნანა ნინაშვილი

ნონა თამასხანოვი
ნანა კაპანაძე
დოდო ჯიქია
ირინა გოგუაძე
ქეთევან გრიგალაშვილ

სკოლა-კონფერენციაში მონაწილე კომპანიები

ვიორვაგ-ფარმა

ბერლინ-ქემი/მენარინი

GE Healthcare

სანოფი - ავენტისი

GMS (Georgian Medical Systems)

Newpharm Company

Alpharma

ROMPHARM COMPANY

ნიკომედი

21.07.2013
16.00
სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:„თანამედროვე კლინიკური მედიცინის აქტუალური საკითხები“
სტუდენტთა სამეცნიერო სესია: „დამწყებ მეცნიერთა სკოლა“

20:00
მედიკოსთა 34-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის „ჩაქვი-2013“ გახსნა
22.07.2013
12:00
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის და საქართველოს მეცნიერთა და
სპეციალისტთა ასოციაციისმე-3 სამეცნიერო კონფერენცია:

“ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია და დღევანდელობა”
15:00 - მონაწილეთა registracia
15:30
13-й грузинско-армянский симпозиум: «Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка»
17:30
ბათუმის ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ სამეცნიერო - პრაქტიკული სესია.
21:00
მრგვალი მაგიდა - პროფ. ვასილ კაჭარავას წიგნის ანონსი
23.07.2013
16:00
სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:

„თანამედროვე რეპროდუქციული მედიცინის და გინეკოლოგიის აქტუალური საკითხები“
17:30
მრგვალი მაგიდა: „სურსათი და მოსახლეობის უსაფრთხოება“
24.07.2013
15:00
სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:„ახალი სამედიცინო ტექნოლოგიები და მეთოდები“
18:15
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო სესია
19:15
სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:„კლინიკური მედიცინის თანამედროვე პრობლემები“
25.07.2013
15.00
სპეციალური ლექციები
15.45
13-й грузинско-украинский медицинский форум: «Современные вопросы клинической медицины».
26.07.2013
15:00
ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია
27-28.07.2013
Second Georgian, Ian Donald Obstetrics and Gynecology Ultrasound Course
“Advances in Ultrasound in Obstetrics and Gynecology”
ian donaldis სახ. მე–2 საერთაშორისო skola-seminari:
uaxlesi miRwevebi sameano da ginekologiur ultrasonografiaSi

Workshop

Workshop

27.07.2013
10:00
სპეციალური ტრეინინგული სემინარი
12:00-18:30
Session
სესია
28.07.2013
10:00
სპეციალური ტრეინინგული სემინარი
12:00-18:30
Session
სესია
18:30 Closing Ceremony
დახურვის ცერემონიალი

28.07.2013
19:00
“ჩაქვი -2013” მედიკოსთა საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის დახურვა

21.07.2013
16.00
სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:

„თანამედროვე კლინიკური მედიცინის აქტუალური საკითხები“
sesiis Tavmjdomare – gia azmaifaraSvili, profesori, medicinis mecn. doqtori.

სპეციალური ლექცია:
არსენ გვენეტაძე (მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ზურაბ
საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის დირექტორი)

" გენიტალური ინფექციების თანამედროვე ხედვა" – 30 წთ

სტუდენტთა სამეცნიერო სესია: „დამწყებ მეცნიერთა სკოლა“
ჯანელიძე მარიეტა (საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის
სპეციალობის V კურსის სტუდენტი)

„ჰიპერესთეზიის მკურნალობა Voco -ს ფირმის Profluorid „ - 15 წთ
ქოიავა ნინო, ჯორჯიკია იაგო

(საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის

სტომატოლოგიის სპეციალობის V კურსის სტუდენტები)

„ყბა–კბილთა სისტემის ანომალიების კავშირი ხერხემლის დეფორმაციებთან“ - 15 წთ
ავდოიანი მიხეილი (საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის
სტომატოლოგიის სპეციალობის V კურსის სტუდენტები)

“Fut და Fue მეთოდთა კომბინაცია თმის ტრანსპლანტაციაში” - 15 წთ

20:00

მედიკოსთა 34-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის „ჩაქვი-2013“

გახსნა

21:00

furSetი

22.07.2013
12:00
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის და
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის

მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია:

“ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია და დღევანდელობა”
სესიის თავმჯდომარე: ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ამერიკის

შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი,

პროფ. ვასილ კაჭარავა

პროფ. ვასილ კაჭარავა (ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი)
„რეიგანისა და გორბაჩოვის შეხვედრები უმაღლეს დონეზე ჟენევასა და რეიკიავიკში“ – 15 წთ
prof.Vasil Kacharava

“ Reagan - Gorbachov Summits in Geneva and Reykjavik”
проф. Василий Качарава(доктор историчесиких наук,директор Института по изучению США ТГУ
им.И.Джаахишвили)

«Встречи Горбачева и Рейгана на высшем уровне в Женеве и Рейкъявике»

მალხაზ კერესელიძე (მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კურსის ხელმძღვანელი, სამედიცინოსოციალური საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი)
„მოსახლეობის სოციალური დაცვის ამერიკის შეერთებული შტატების მოდელი“ – 15 წთ
Malkhaz Kereselidze (Doctor of Science, Independent medical-social Expert, Leader of the medical-social Expert
Course of Tbilisi State Medical University)

„The model of the social security of the USA citizens“
Кереселидзе Малхаз Константинович(доктор наук, профессор,руководитедь курса медикосоциальной экспертизы ТГМУ,независимый медико-социальный эксперт)

«Модель социальной защиты граждан Соединенных Штатах Америки»

ალექსანდრე პაპიტაშვილი (მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,საქართველოს მეცნიერთა და
სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი)

„დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის განვითარება ამერიკის შეერთებულ შტატებში“ – 15 წთ
Alexander Papitashvili(Georgian Association of Scientists and Specialists, Dept.of Medicine)

“Maternal and infant health care evolution in USA”
Папиташвили Александр Михайлович (доктор медицинских наук, руководитель департамента
медицины ассоциации ученых и специалистов Грузии)

«Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в США»

ლევან კოკაია (საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის და UIA–ს წევრი)
„ როგორ დაინგრა 2011 წელს ნიუ-იორკში მსოფლიო სავაჭრო ცენტრი (კონსტრუქციული

ანალიზი)“ – 15 წთ
Levan Kokaia ( The member of Georgian Architect Union & International Union of Architects -UIA)
“How was destroyed in 2011 World Trade Center in New-York (structural analysis)”
Кокая Леван ( член Союза архитекторов Грузии и UIA)

«Как был разрушен в 2011 году Центр Всемирной торговли в Нью-Йорке (конструктивный
анализ)»
თამარ დემეტრაშვილი ( თსსუ-ს ა.ალადაშვილის სახ.კლინიკა,ზოგადი ქირურგიის კათედრის
ასისტენტ-პროფესორი,განყოფილების ხელმძღვანელი,ექიმი-რადიოლოგი)

„ჯანდაცვის სისტემის თავისებურებები ამერიკის შეერთებულ შტატებში“ – 15 წთ
Tamar Demetrashvili (assistent-professor,Dept.of Surgery Tbilsi State Medical University,Head of
Department in A.Aladashvili Clinic, radiologist)

“Features of the Health Care System in U.S.”
Деметрашвили Тамара (ассистент-профессор кафедры общей хирургии ТГМУ клиники
им.А.Аладашвили,руководитель отделения, врач-радиолог)

«Особенности системы здравоохранения в США»
15:00 - მონაწილეთა registracia
15:30

13-й грузино-армянский симпозиум:

«Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка»
Председатели сессии : Энфенджян Армен Карпович, заместитель

директора
по науке
«Института хирургии Микаелян», доцент
кафедры проктологии ЕрГМУ им. М.Гераци
Малхаз Кереселидзе, доктор наук,
профессор,
руководитель
курса медико–социальной экспертизы ТГМУ,
независимый медико-социальный эксперт

Энфенджян Армен Карпович (заместитель директора по науке «Института хирургии Микаелян»,
доцент кафедры проктологии ЕрГМУ им. М.Гераци, Ереван)

«Неспецифический язвенный колит (клиника, лечение)» - 20 мин
Барсегян Эдуард Саркисович (главный врач поликлиники № 20 г. Еревана, врач акушер-гинеколог
отделения оперативной гинекологии НИЦОЗМР)

«Роль микрофлоры нижних отделов полового тракта в патогенезе патологии шейки матки»
- 10 мин

Акопян Сергей Арутюнович (заведующий отделением хирургии печени и гепатологии
«Института хирургии Микаелян», Ереван)

«Комбинированный метод лечения метастазов колоректального рака в печень» - 10 мин
Карапетян Ашот Завенович (заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии
«Института хирургии Микаелян», Ереван)

«Вводная анестезия у пожилых больных с гипертонической болезнью с поражением сосудов
бассейна нижних конечностей» - 10 мин
Саргсян Сурен Севакович (врач-колопроктолог медицинского центра «ПроктоКлиник», Ереван)

«Применение низкоинтенсивного лазерного излучения в лечении анальных трещин» - 10 мин
Горгошидзе Барбаре (доктор медицинских наук, врач- репродуктолог,эндокринолог НИИ
репродукции человека им.Жордания)
«Клинические результаты лечения тубоперитонеального и иммунного бесплодия «фертилогеном»
- 10 мин

Гаспарян Армен Ашотович(врач акушер-гинеколог отделения оперативной гинекологии
НИЦОЗМР)
«Возможности фертилоскопии в обследовании пациенток с бесплодием» - 10 мин
Рапян Вардан В., Бегларян Г.А. (Центр планирования семьи и сексуального здоровья г.Еревана)

«Влагалищная гистерэктомия при относительно больших размерах матки» - 10 мин

Л.Долидзе, доктор медицины,Р.Халваши(департамент урологии)

«Комбинированное эндоскопическое лечение аденомы простаты у пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы» - 10 мин
Л.Долидзе, доктор медицины,Р.Халваши(департамент урологии)
«Лапароскопические операции в урологии» - 10 мин
Шкрябай Вячеслав Иванович ( доктор медицинских наук, академик Международной Академии
информатизации в Генеральном Консультативном Совете ООН)

«Высочайшие медицинские торсионные технологии в урегулировании и предотвращении
этноконфликтов» - 10 мин

17:30

ბათუმის ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ სამეცნიერო - პრაქტიკული სესია.
სესიის თავმჯდომარეები:

ჯუმბერ უნგიაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,შოთა
რუსთაველის სახ.ბათუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული
პროფესორი,
ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“
დირექტორი.
პროფ. რუსუდან ჯაში, ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“
დირექტორის
მოადგილე, პაციენტის
უსაფრთხოებისა და სამედიცინო
მომსახურების ხარისხის კომიტეტის
თავმჯდომარე.

პროფ. ი. ნაკაშიძე; ზ. თავდგირიძე; შ. ფოცხიშვილი ( რეანიმაციის დეპარტამენტი )

“ინტრაოპერაციული სისხლის დანაკარგის კორექცია სელ-სეივერის საშუალებით” – 15 წთ
ი. ნიკურაძე, ნ.ზამთარაძე, ჯ.უნგიაძე (მეანობა–გინეკოლოგიის დეპარტამენტი)

“ლაპარასკოპიული გამოცდილება ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინაში’’ – 15 წთ
გ.ვალიშვილი (ნეირომედიცინის დეპარტამენტის თავჯდომარე, ნეიროქირურგი),
ჯ.ვალიშვილი (თსსუ–ს ნეირომედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი),
ვ.ბაზიაშვილი( ნეიროქირურგი)
“თავის ტვინის სიმსივნეების ფსევდოსისხლძარღვოვანი გამოვლინების ზოგიერთი შემთხვევები

პრაქტიკაში” – 15 წთ

რ.ჯაში ( წამლისა და თერაპიული კომიტეტის თავმჯდომარე)

“წამლების გვერდითი მოვლენების მონიტორინგის ორგანიზაცია საქართველოში” – 15 წთ
ნ. გორგაძე ( ახალშობილთა რეანიმაციის დეპარტამენტი)

“ფილტვების
ხელოვნური
ვენტილაციის
ვენტილაცია – Nasal CPAP” – 15 წთ

თანამედროვე

მეთოდი:არაინვაზიური

ლ.დოლიძე,მედიცინის დოქტორი,რ.ხალვაში (უროლოგიის დეპარტამენტი)

“რეტროგრადული ნეფროლითოტრიპსია მარჯნისებური ნეფროლითიაზის მკურნალობის
დროს” – 15 წთ

ლ.დოლიძე,მედიცინის დოქტორი,რ.ხალვაში (უროლოგიის დეპარტამენტი)

“პოსტოპერაციული ანთებითი–ინფექციური გართულებები ენდოსკოპიური ჩარევების
დროს უროლითიაზის გამო” – 15 წთ
მემედ ჯინჭარაძე (მედიცინის დოქტორი, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტი –
ონკოლოგი)

“კიბოს ეპიდემიოლოგია აჭარაში ბოლო ასი წლის განმავლობაში” – 15 წთ
ს.ვაშალომიძე

(გასტროენტეროლოგი),

ო.სურმანიძე

(ქირურგიის

დეპარტამენტი,

ენდოსკოპისტი)

“კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის
ენდოსკოპიური მკურნალობა” – 15 წთ

წყლულოვანი

დაავადება

–

გართულებების

ნ. ქედელიძე ( ნუტრიციოლოგი)

“სამკურნალო დიეტები სტაციონარში” – 15 წთ

21:00
მრგვალი მაგიდა - პროფ. ვასილ კაჭარავას წიგნის ანონსი

1.

პროფ. ვასილ კაჭარავა

„რონალდ რეიგანი - ადამიანი და პოლიტიკოსი“

prof.Vasil Kacharava

“Ronald Reagan - Man and Politician”
2.

დავით შუშანია (მუსიკოსი და კინოოპერატორი,საქართველოში მუსიკალური მიმართულებისRhythms &Blues ფუძემდებელი)

„ამერიკული ბლუზის საფუძვლები“
კინოფილმის ჩვენება
David Shushania(musician and filmmaker, Blues & Rhythms music cofounder in Geogia)

„The Roots of American Blues“
Film show

23.07.2013
15:00

სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:

„თანამედროვე რეპროდუქციული მედიცინის და გინეკოლოგიის აქტუალური
საკითხები“
სესიის თავმჯდომარე: არჩილ ხომასურიძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი,
ი.ჯავახიშვილის სახ. საქართველოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რეპროდუქტოლოგიისა და
მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
არჩილ ხომასურიძე (მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ი.ჯავახიშვილის სახ.
საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეპროდუქტოლოგიისა და მეანობაგინეკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი)

„მონოფაზური ჰორმონალური კონტრაცეპციის მეთოდის მოდიფიკაცია“ – 30 წთ
ლაბაძე მარინა (თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ჰისტოლოგიის,
“ციტოლოგიის და ემბრიოლოგიის დეპარტამენტის ასოც.პროფესორი)

„ადამიანის ემბრიოგენეზის დაწყებითი პერიოდის მორფო-ფუნქციური დახასიათება და
კლინიკური ასპექტი“ - 15 წთ
ლალი ფხალაძე (მედიცინის დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის
ექიმი–რეპროდუქტოლოგი,საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაცია)

„ჰიპერანდროგენული დერმატოპათიები რეპროდუქტოლოგიურ პრაქტიკაში“ - 15 წთ

ფანჩულიძე ლია ( მედიცინის აკადემიური დოქტორი , ს.ს ჩაჩავას კლინიკა, ექიმი მეანგინეკოლოგი)
„კალციუმის ცვლის თავისებურებები ორსულობის დროს“ – 15 წთ
მარიკა ჯაფარიძე (“კლინიკა ავერსის” ქირურგი-გინეკოლოგი)

"ლაპარასკოპიული ლიმფოდისექცია ენდომეტრიუმის კიბოს დროს" - 20 წთ

16:35
სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:

„ახალი სამედიცინო ტექნოლოგიები და მეთოდები“
სესიის თავმჯდომარეები: პროფ. მანანა ღირდალაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
თსსუ-ს ჰემატოლოგიის დეპარტამენტის
სრული პროფესორი,კლინიკის ხელმძღვანელი,
საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი.
პროფ. მაია გოთუა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
ალერგიისა

და

ალერგოლოგიის ცენტრის

დირექტორი, საქართველოს ალერგოლოგიისა
და კლინიკური იმუნოლოგიის

ასოციაციის

ვიცე-პრეზიდენტი.
მანანა ღირდალაძე ( მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,

თსსუ-ს

ჰემატოლოგიის

დეპარტამენტის სრული პროფესორი, სს ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტის
კლინიკის ხელმძღვანელი, საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი)

"ლიმფადენოპათიები - დიფერენციალური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები და გამოკვლევის
ალგორითმი" - 30 წთ
პროფ.მაია გოთუა(მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ალერგიისა და ალერგოლოგიის
ცენტრის დირექტორი,საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი)

„ახალი ანტიჰისტამინის Bilastine-ნიქსარის გამოყენების პერსპექტივები ალერგოლოგიაში“
- 20 წთ
თინათინ კირტავა ( მედიცინის დოქტორი, თსსუ ჰემატოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტპროფესორი)

"შეძენილი ჰემოლიზური ანემიის იშვიათი ფორმა - პაროქსიზმული ღამის ჰემოგლობინურია"
- 20 წთ
ნათია ნაზღაიძე (ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ექიმი-კარდიოლოგი)

„სულფჰიდრილური აგე ინჰიბიტორის - ზოკარდისის კლინიკური ღირებულება“ - 20 წთ
პროფ. რამაზ ქაცარავა, სოფიო ბაძგარაძე, თინათინ იმედაძე (შპს „სიცოცხლე“, ქუთაისის
წმ.სერაფიმ საროველის სახ.კლინიკა)

„საშვილოსნოს ყელის კიბოს ქიმიოთერაპიული მკურნალობა ბიოდეგრადირებად პოლიმერში
დეპონირებული ციტოსტატიკური პრეპარატი მიტომიცინით“ - 15 წთ

ეკა ლიპარტია (ფარმაცევტული კომპანია რომფარმ კომპანის სამედიცინო სამსახურის
უფროსი)

"ოსტეოართროზი - პათოგენეზი და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები" - 15 წთ
სოფიო ბაძგარაძე, მარეხი არაბიძე, სალომე გრიგორაშვილი (შპს „სიცოცხლე“, ქუთაისის
წმ.სერაფიმ საროველის სახ.კლინიკა)

„არითმიების მართვა ონკოლოგიურ პაციანტებში“ - 15 წთ
24.07.2013
15:00

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო სესია
sesiis Tavmjdomare:

ლეილა ახვლედიანი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

ბიოლოგიის

დეპარტამენტის

ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი.

ლეილა ახვლედიანი (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი)

„B და C ჰეპატიტების ვირუსების გავრცელების სიხშირე ზოგიერთ რისკ– ჯგუფებში“ - 15 წთ
მარინა ნაგერვაძე (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის
დეპარტამენტის ასისტენტ – პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი)

„ანტირეზუსული ანტისხეულები და მათი წარმოშობის გზები“ - 15 წთ
სოფიო ცქვიტინიძე (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის
დეპარტამენტის მასწავლებელი, ბიოლოგიის დოქტორი), რუსუდან ხუხუნაიშვილი ( ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი,
ბიოლოგიის დოქტორი), კახა ვაჭარაძე (ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული
ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი)

„ერითროციტული
ჯგუფური
სისტემების
ანტიგენების
გავრცელების
თავისებურებები
საქართველოში მცხოვრებ ტუბერკულოზით დაავადებულ სომხურ ეთნოჯგუფში“ - 15 წთ

სოფიო ბერიძე (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ –პროფესორი,
საბაზისო მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,მედიცინის დოქტორი)

„ზოგადი შეშუპება და მისი მართვის თანამედროვე პრინციპები შინაგან მედიცინაში'' - 15 წთ

16:00
სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:

„კლინიკური მედიცინის თანამედროვე პრობლემები“
სესიის თავმჯდომარეები: გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის

მეცნ. დოქტორი,
პროფესორი.
მალხაზ კერესელიძე , მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისისი სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო-სოციალური
ექსპერტიზის კურსის ხელმძღვანელი.

ირმა ბერულავა(თსსუ-ს სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კურსის უფროსი
მასწავლებელი), მალხაზ კერესელიძე ( მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისისი სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კურსის ხელმძღვანელი)

„ სამედიცინო მენეჯმენტის ფსიქო–სოციალური ასპექტები”- 15 წუთი
გია აზმაიფარაშვილი (მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი, ქირურგი,ექიმიენდოსკოპისტი)

"საზარდულის ჩაჭედილი გიგანტური სკროტალური თიაქრები” გამოწვეული სათესლე
ჯირკვლის სიმსივნეებით" - 15 წთ
თამარ დემეტრაშვილი ( თსსუ-ს ა.ალადაშვილის სახ.კლინიკა,ზოგადი ქირურგიის კათედრის
ასისტენტ-პროფესორი,განყოფილების ხელმძღვანელი,ექიმი-რადიოლოგი)

„ატენზიური პლასტიკა-თანამედროვე საკითხები,პრობლემები და პერსპექტივები“ - 15 წთ
მაზიაშვილი ნინო (საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დოქტორი,კლინიკური
ნეიროფიზიოლოგი,ნევროლოგიისა და ნეიროფიზიოლოგიის ინსტიტუტი ), თოიძე
ოთარი,მეტრველი მარიამი,თოიძე ირინა, ედიბერიძე თამარ.

„რეტის სინდრომის კლინიკური და ელექტროფიზიოლოგიური მახასიათებლები“ - 15 წთ
მარინა შაქარაშვილი (მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ.
უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი)

„ელექტრონული სამედიცინო ისტორიები „ - 15 წთ

17:15
მრგვალი მაგიდა:

„სურსათი და მოსახლეობის უსაფრთხოება“
წამყვანი - პაატა კოღუაშვილი , ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,
თსუ-ს პროფესორი, საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
პაატა კოღუაშვილი (ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,თსუ-ს პროფესორი,საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი)

„მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოების დაცვა ხელისუფლების უპირველესი ამოცანაა“
– 30 წთ
პაატა კოღუაშვილი (ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,თსუ-ს პროფესორი,საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი)

„სურსათის მოხმარების კულტურა, კვების ტიპები და ნორმები“ – 30 წთ
25.07.2013
15.00
სპეციალური ლექციები:
ლია ჯოლბორდი, ლალი ნიკოლეიშვილი(მედიცინის დოქტორი), პროფ.რამაზ ყურაშვილი
(დიაბეტის, ენდოკრინული და გულ-ფილტვის დაავადებების ცენტრის დირექტორი)

“შაქრინი დიაბეტი-პირის ღრუს ჯანმრთელობა - მკურნალობის ახალი პერსპექტივები წყლის
ლაზერის გამოყენებით” - 15 წთ
რაფავა ეკა (თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი)

„ინსულინორეზისტენტობა ბიოქიმიკოსის ხედვით“ - 15 წთ
თინათინ თოფურია,მარტინ პერენი (ჰომეოპათიის ინსტიტუტი,შვეიცარია)

“ჰომეოპათიის როლი ჰიპერაქტიური ბავშვების მკურნალობაში” - 15 წთ

15.45
13-й грузино-украинский медицинский форум:

«Современные вопросы клинической медицины».
Председатели сессии - Жук Светлана Ивановна,доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и
медицины плода Национальной медицинской
Академии последипломного образования
им.П.Л.Шупика, заслуженный врач Украины,
Лауреат Государственной Премии Украины.
Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук,
зав. департаментом гинекологии клиники МЕДСИ
г.Тбилиси.

Жук Светлана Ивановна(доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
акушерства, гинекологии и медицины плода Национальной медицинской Академии
последипломного образования им.П.Л.Шупика, заслуженный врач Украины, Лауреат
Государственной Премии Украины)

«Современные возможности медицины плода» - 25 мин
Папиташвили Александр Михайлович(доктор медицинских наук Президент Грузинского Фонда
медицины плода)

«Современный дизайн диагностики хромосомной патологии плода в первом триместре
беременности» - 15 мин
Веропотвелян Николай Петрович (главный врач Криворожского «Межобластного Центра
медицинской генетики и пренатальной диагностики, эксперт в области медицины
плода,кандидат медицинских наук)

«Наследственные тромбофилии, как один из факторов ранних репродуктивных потерь» - 20 мин
Лабадзе Марина (доктор медицинских наук ,профессор департамента гистологии,цитологии и

эмбриологии Тбилисского государственного медицинского университета) - 15 мин

«Морфофункциональная характеристика и клиническая аппликация начального периода
эмбриогенеза человека»
Жабченко Ирина Анатольевна (доктор медицинских наук, руководитель отделения патологии
беременности и родов ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии» Национальной
академии медицинских наук Украины)

«Роль донаторов оксида азота в коррекции плацентарной дисфункции» - 15 мин

Пирогова Вера Ивановна(доктор медицинских наук, профессор, Львовский национальный
медицинский университет имени Данила Галицкого, заведующая кафедрой акушерства,
гинекологии и перинатологии факультета последипломного образования).

"Перинатальные инфекции с позиций доказательной медицины" - 15 мин
Твалтвадзе Георгий Гивиевич (доктор медицинских наук,зав.департаментом гинекологии
клиники МЕДСИ г.Тбилиси)

«Кандидоз женских половых органов. Инфекция или дисбактериоз ?» - 15 мин
Назаренко Лариса Григорьевна(доктор медицинских наук, зав. кафедрой генетики и медицины
плода Харьковской медицинской академии последипломного образования,
главный врач КУОЗ "Городской клинический родильный дом №6, г. Харьков.
Сороколат Юрий Владимирович(кандидат медицинских наук, доцент, ХМАПО)

«Теория внутриутробного программирования в фокусе современной акушерской клиники» - 15
мин

Пирогова Вера Ивановна(доктор медицинских наук, профессор, Львовский национальный
медицинский университет имени Данила Галицкого, заведующая кафедрой акушерства,
гинекологии и перинатологии факультета последипломного образования).
"Репродуктивные и перинатальные аспекты патологии щитовидной железы" -15 мин
Назаренко Лариса Григорьевна(доктор медицинских наук, зав. кафедрой генетики и медицины
плода Харьковской медицинской академии последипломного образования,
главный врач КУОЗ "Городской клинический родильный дом №6 г.Харькова), Тарусина Елена
Владимировна (зав. акушерским отделением, городского клинического родильного дома №6
г.Харькова), Нестерцова Наталья Сергеевна(врач акушер-гинеколог городского клинического
родильного дома №6 г.Харькова)

«Актуальные представления о метаболическом обеспечении гестационного процесса» - 15 мин
Жабченко Ирина Анатольевна (доктор медицинских наук, руководитель отделения патологии
беременности и родов ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии» Национальной
академии медицинских наук Украины)

«Система организационных и лечебно-профилактических мероприятий для женщин с фибрознокистозной болезнью молочных желез в период беременности и лактации» - 15 мин

Зубов Александр Демьянович (доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и
радиологии Донецкого национального медицинского университета, заведующий хирургическим
отделом Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения,
Президент Ассоциации минимальной инвазивной и паллиативной терапии)

"Интервенционный ультразвук в клинической практике" - 20 мин
Жабченко Ирина Анатольевна (доктор медицинских наук, руководитель отделения патологии
беременности и родов ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии» Национальной
академии медицинских наук Украины

«Эстетичные аспекты маммологии» - 15 мин
26.07.2013
15:00

ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის
სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია
sesiis Tavmjdomareები: ბარბარე გორგოშიძე,მედიცინის დოქტორი,ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის
რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ექიმი – რეპტოდუქტოლოგი,
ენდოკრინოლოგი.
მაკა გეგეჭკორი, მედიცინის დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის
რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის პოლიკლინიკის
ხელმძღვანელი.
მაკა გეგეჭკორი (მედიცინის დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის
პოლიკლინიკის ხელმძღვანელი)

„საკვერცხეების პოლიკისტოზი – ისტორიული რევიუ, თანამედროვე ტაქსონომიის საფუძვლები და
პრაქტიკული სამუშაო კლასიფიკაცია“ - 15 წთ
თეიმურაზ გაგნიძე (მედიცინის დოქტორი,რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრ „ემბრიოტოქსის“
გენერალური დირექტორი,ანდროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი)

„იმუნოლოგიური უნაყოფობის ზოგიერთი ასპექტები “ - 15 წთ
ბარბარე

გორგოშიძე

(მედიცინის

დოქტორი,ი.ჟორდანიას

სახ.ადამიანის

რეპროდუქციის

ს/კ

ინსტიტუტის ექიმი – რეპტოდუქტოლოგი,ენდოკრინოლოგი)

„ტუბოპერიტონეალური და იმუნური გენეზის
კლინიკური შედეგები“ - 15 წთ

უნაყოფობის ფერტილოგენით მკურნალობის

რამაზ ჩარექიშვილი (მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის
რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ენდოსკოპიური ქირურგიული კლინიკის დირექტორი)

“თანამედროვე მიღწევები მცირე ინვაზიურ გინეკოლოგიურ ქირურგიაში: ტოტალური ჰისტერექტომია“
- 15 წთ
დავით აბულაძე (მედიცინის დოქტორი,საქართველოს მცირე ინვაზიური ქირურგთა ასოციაციის ვიცე–
პრეზიდენტი,ხმელთაშუა ზღვის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ენდოსკოპისტ–ქირურგთა
ასოციაციის პრეზიდენტი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ბარიატრიული
ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი)

“ბარიატრიული ქირურგია – ჩვენებებიდან შედეგებამდე“ - 15 წთ
ირინა მარღანია (მედიცინის დოქტორი,ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის
ექიმი – რეპროდუქტოლოგი,მამოლოგი,რადიოლოგი)

„სარძევე ჯირკვლების ულტრაბგერითი სკრინინგის კლინიკური მნიშვნელობა რეპროდუქციული
ასაკის ქალებში“ - 15 წთ
ნინო მუსერიძე (მედიცინის დოქტორი,ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის
„ინ ვიტრო“ განყოფილების ექიმი – ემბრიოლოგი,მორფოლოგი)

“IVF/ICSI–ს მნიშვნელობა ოლიგო და აზოოსპერმიების დროს“ - 15 წთ
ნინო მუსერიძე (მედიცინის დოქტორი,ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის
„ინ ვიტრო“ განყოფილების ექიმი – ემბრიოლოგი,მორფოლოგი), მადონა ჯუღელი (მედიცინის
დოქტორი)

„ადამიანის პაპილომავირუსის ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევა საქართველოში“ - 15 წთ
ნატალია რუსაკოვა (ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ექიმი მეან–
გინეკოლოგი)

“იმუნური გენეზის უნაყოფობის ლიმფოციტოთერაპიით მკურნალობის შედეგები“ - 15 წთ

27-28.07.2013

Second Georgian, Ian Donald Obstetrics and Gynecology Ultrasound Course
“Advances in Ultrasound in Obstetrics and Gynecology”
ian donaldis სახ. მე–2 საერთაშორისო skola-seminari:

uaxlesi miRwevebi sameano da ginekologiur ultrasonografiaSi

Directors:
Prof.Asim Kurjak(Croatia)
Prof. Frank Chervenak(USA)
Director of Georgia Branch - Alexander Papitashvili
დირექტორები:
პროფ. ასიმ კურიაკი
პროფ. ფრანკ ჩერვენაკი
საქართველოს ფილიალის დირექტორი–ალექსანდრე პაპიტაშვილი

27.07.2013
10:00–14:00
Workshop
სპეციალური ტრეინინგული სემინარი
Sponsors:
სპონსორები: GE Healthcare
GMS (Georgian Medical Systems)

Session 1 სესია

12:00

Hani Youseff

GE Advanced Ultrasound Solutions in Obstetrics & Gynecology

ჰანი იუსეფ
კომპანია ჯენერალ ელექტრიკის(GE Healthcare)მოწინავე ულტრაბგერითი ტექნოლოგიები მეანობა–
გინეკოლოგიაში

12:30

prof. Asim Kurjak (Croatia)

Structural and functional development of fetal CNS assessed by 3D/4D sonography

prof. asim kuriaki (xorvatia)

nayofis cns-is struqturuli da funqciuri ganviTarebis Sefaseba 3D/4D
sonografiis saSualebiT
13.30

prof.Veropotvelyan Nickolay (Ukraine)

Modern methods of the diagnostics and treatment of the fetal hemolytic disease
prof. ნიკოლაი ვეროპოტველიან (უკრაინა)

ნაყოფის ჰემოლიტიური დაავადების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უახლესი მეთოდები
14:00

Lunch
შესვენება
Session 2 სესია

15:00

prof. Asim Kurjak(Croatia)

Dynamic studies of early human development – embryology vs 3D sonoembryology
prof. asim kuriaki (xorvatia)

ნაყოფის დინამიკაში გამოკვლევა განვითარების ადრეულ პერიოდში – ემბრიოლოგია და
სონოემბრიოლოგია
16:00

prof. Alexander Papitashvili (Georgia)

Sonografic markers of miscarriage in the first trimester
პროფ. ალექსანდრე პაპიტაშვილი(საქართველო)

ორსულობის პირველ ტრიმესტრში მოსალოდნელი აბორტის ულტრაბგერითი მარკერები
17:00

prof. Asim Kurjak(Croatia)

Ultrasonic solution of obstetrical dilemmas – the role of 3D/4D sonography
prof. asim kuriaki (xorvatia)

სამეანო დილემების გადაწყვეტა - 3D/4D სონოგრაფიის როლი

28.07.2013
10:00–14:00
Workshop
სპეციალური ტრეინინგული სემინარი

Sponsors:
სპონსორები: GE Healthcare
GMS (Georgian Medical Systems)

Session 3 სესია

12:00

prof. Asim Kurjak(Croatia)

Surgically correctable anomalies – the role of prenatal ultrasonic diagnosis
prof. asim kuriaki (xorvatia)

პრენატალური ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა ნოყოფის განვითარების
ქირურგიულად კორექტირებადი ანომალიების დროს
13.00

prof. Frank Chervenak (USA)

Anomalies that should not be missed by ultrasound
prof. ფრანკ ჩერვენაკი (აშშ)

ნაყოფის განვითარების ანომალიები, რომელთა გამოტოვება არ შეიძლება მოხდეს
ულტრაბგერითი გამოკვლევის დროს
14:00

Lunch
შესვენება
Session 4 სესია

15:00

prof. Alexander Papitashvili (Georgia)

The benefits and challenges of sonohysterosalpingography. 30-year experience of the inventor’s
პროფ. ალექსანდრე პაპიტაშვილი (საქართველო)

sonohisterosalpingografiis miRwevebi da mniSvneloba meTodis avtoris 30wliani gamocdilebis TvalTaxedviT

16:00

prof.Veropotvelyan Nickolay (Ukraine)

New trends of use ultrasound in the Fetal Surgery and Anesthesiology
prof. ნიკოლაი ვეროპოტველიან (უკრაინა)

ნაყოფის ქირურგიასა და ანესთეზიოლოგიაში ულტრაბგერითი გამოკვლევის გამოყენება
17:00

prof. Frank Chervenak (USA)

How to counsel a patient when an anomaly is diagnosed by ultrasound
prof. ფრანკ ჩერვენაკი (აშშ)

უტრაბგერითი გამოკვლევით დიაგნოსტირებული ნაყოფის ანომალიების მქონე პაციენტთა
კონსულტირება
18:00

prof. Alexander Papitashvili (Georgia)

Determination of fetal occipital bone thickness in 2nd trimester of pregnancy
პროფ. ალექსანდრე პაპიტაშვილი (საქართველო)

ნაყოფის ოქციპიტალური ძვლის ნორმატიული სისქის მონაცემები ორსულობის მე–2
ტრიმესტრში
18:30

Closing Ceremony
დახურვის ცერემონიალი

28.07.2013
19:00

“ჩაქვი -2013” მედიკოსთა საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის დახურვა:
შედეგების შეჯამება - საორგანიზაციო კომიტეტის გენერალური დირექტორი,
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი თვალთვაძე
საორგანიზაციო კომიტეტის სამეცნიერო პროგრამების დირექტორი
პროფ. გია აზმაიფარაშვილი
ინფორმაცია მომავალ ღონისძიებებზე და მუშაობის პერსპექტივებზე
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ალ. პაპიტაშვილი
მონაწილეთა გამოსვლები

22.07 – 26.07.2013

10:00 – დან 14:00 – მდე

sastumro “oazisis” sakonferencio darbazi

საორგანიზაციო კომიტეტში წინასწარი შეკვეთით, სკოლა–კონფერენციის მსვლელობის დროს
შესაძლებელია უსგ პროგრამების, სემინარების და მასტერ–კლასების ჩატარება დაინტერესებული
პირებისათვის შემდეგ თემებზე:
1. უსგ პროგრამები ,უპირველესია არ ავნო’’ PRIMUM NON NOCERE (PNN)
კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირი
,,უპირველესია არ ავნო’’ (ხელმძღვანელი პროფ. რ. ჯაში) წარმოგიდგენთ უწყვეტი სამედიცინო
განათლების პროგრამებს კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის
საკითხებზე, რომლებიც მომზადებულია ამერიკის (ACCP)
და ევროპის (ESCP) კლინიკური
ფარმაკოლოგიის ასოციაციის, FDA და უფსალის (ჯანმოს წამალთა გვერდითი მოქმედების
მონიტორინგის ცენტრი) რეკომენდაციებზე დაყრდნობით.
თრეინინგები
1. ,,კლინიკური ფარმაკოლოგია – რაციონალური ფარმაკოთერაპიის საფუძველი,’’ ყველა სპეციალობის
ექიმებისთვის, ექთნებისა და ფარმაცევტებისათვის. 5 დღე, 50 ქულა;
2. ,,კლინიკური ფარმაკოლოგია და რაციონალური ფარმაკოთერაპია პედიატრიაში’’ პედიატრიული
პროფილის ექიმების, ექთნების, ოჯახის ექიმებისათვის 5 დღე, 50 ქულა;
3. ,,წამალთა გვერდითი მოქმედება და წამლისმიერი დაავადებები’’ყველა სპეციალობის ექიმებისთვის,
ექთნებისა და ფარმაცევტებისათვის. 5 დღე, 50 ქულა.
მასტერ–კლასები
• ანტიბიოტიკების კლინიკური ფარმაკოლოგია და მათი შერჩევის კრიტერიუმები
თერაპევტების, პედიატრების, ნეონატოლოგების, ოჯახის ექიმებისათვის 2 დღე, 30 ქულა;
• კლინიკური ფარმაკოლოგია და პერსონალური წამლის შერჩევის კრიტერიუმები ყველა
სპეციალობის ექიმებისთვის – 3 დღე, 40 ქულა;
•

სემინარი ფარმაკომეთვალყურეობაში (-Pharmacovigilance) წამალთა გვერდითი რეაქციის
მონიტორინგი , ყველა სპეციალობის ექიმებისთვის, ექთნების და ფარმაცევტებისთვის – 2
დღე, 30 ქულა;

•

მედიკამენტების

კლინიკური

ფარმაკოლოგია

და

მათი

შერჩევის

კრიტერიუმები

ორსულობის და ლაქტაციის დროს. რეპროდუქტოლოგების, მეანების, ნეონატოლოგების,
ოჯახის ექიმებისთვის –2 დღე, 30 ქულა.
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ ჯანმრთელობის ცენტრი ,,მედინა’’ მის:
ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №237;

ტელ: (0422) 25 85 13,

იხ. Youtube pnn2011, facebook: უპირველესია არ ავნო

2.

ultrabgeriTi diagnostikis skola (meanoba-ginekologia)

xelmZRvaneli – med.mecn.doqtori aleqsandre papitaSvili

-

ianDdonaldis sax. ultrabgeriTi diagnostikis saerTaSoriso skolis saqarTvelos
filialis direqtori
saqarTvelos nayofis medicinis fondis prezidenti
amerikis institutis ultrabgera medicinaSi generaluri wevri
perinataluri medicinis msoflio asociaciis gamgeobis wevri

specialuri satreningo kursebi:
•

antenataluri virusuli infeqciebis ultrabgeriTi
N diagnostika me-2 da me-3 trimestrSi - 60 wT
• ultrabgeriTi biometriuli normativebi
ginekologiaSi - 60 wT
• policistozuri sakvercxeebis ultrabgeriTi
diagnostika - 60 wT
• ultrabgeriTi diagnostika pirvel trimestrSi
orsulobis mosalodneli Sewyvetis dros - 60 wT
msmenelTa minimaluri raodenoba - 3

