
 ________________________________________________________________________________________                                                   

  საქართველოს ექიმთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: 

”მედიცინის უახლესი მიღწევები და ტექნოლოგიები-მომავალი თაობების 
ჯანმრთელობისათვის” 

(თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული შენობის აუდიტორია) 

მისამართი:  თბილისი,ვაჟა-ფშაველას გამზირი 33  

  ორგანიზატორები: 

- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტი  

- საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია 

- იან დონალდის  სახელობის  საერთაშორისო საუნივერსიტეტო სკოლა ულტრასონოგრაფიაში 

 თანაორგანიზატორები: 

- საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის  დეპარტამენტი   

- საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია 

- საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდი 

                                  www.medcongress.ge                       www.goga.org.ge  

კონფერენციის  პრეზიდენტი -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

                                                            რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის  დეპარტამენტის  

ხელმძღვანელი, საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის   

პრეზიდენტი,  პროფესორი   თენგიზ ასათიანი, FRCOG    

   კონფერენციის  საორგანიზაციო კომიტეტის  თავმჯდომარე  - თბილისის სამედიცინო    

უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი, საქართველოს ნაყოფის 

მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი   ალექსანდრე პაპიტაშვილი 

_________________________________________________________________________________________ 

კონფერენციის  საორგანიზაციო  კომიტეტის  წევრები: 
 
ზურაბ  ვადაჭკორია - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი,პროფესორი. 

ზაზა  ბოხუა - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის 

დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი. 
ლევან  ბარამიძე - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მენეჯმენტის და 

პოლიტიკის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,პროფესორი.     
დევი  ტაბიძე  - საორგანიზაციო კომიტეტის  თავმჯდომარის მოადგილე,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მენეჯმენტის და პოლიტიკის კათედრის დეპარტამენტის პროფესორი,    კლინიკა 

რმც”უნივერსის” გენერალური დირექტორის მოადგილე,მედიცინის  დოქტორი. 
გიორგი თვალთვაძე - საორგანიზაციო კომიტეტის  გენერალური  დირექტორი, შპს „ჰერას“ ექიმი  

მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. 

თემური  შენგელია - თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფოს დირექტორი,პროფესორი, ადამიანის 

ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი,ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.  

ბარბარე  გორგოშიძე - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე  საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებში,რეპროდუქციული კლინიკა რმც”უნივერსის” ექიმი-რეპროდუქტოლოგი, 

ენდოკრინოლოგი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი.  

გია  აზმაიფარაშვილი - სამეცნიერო  განყოფილების ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი,შპს ”გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი”-ს და თსსუ-ს N 2 ქირურგიის 

დეპარტამენტის პროფესორი, ქირურგი, ენდოსკოპისტი.  

მალხაზ კერესელიძე - საოგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი, სამედიცინო-სოციალურ საკითხთა 

დამოუკიდებელი ექსპერტი, მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი. 

ქეთევან   ბახტაძე - საოგანიზაციო განყოფილების ვიცე-კოორდინატორი,  შსს ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურის ექიმი. 

http://www.goga.org.ge/


მანონ  ფანჩულიძე - სარეგისტრაციო ჯგუფის კოორდინატორი,რუსთავის სამედიცინო ცენტრის ”ოჯახის 

ექიმის”  წამყვანი სპეციალისტი. 

მარინა ლაბაძე - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი,მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი. 

 

 

ნიკოლოზ ნუცუბიძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის წევრი,კორპორაციული   სამედიცინო 

კონსულტანტი. 

რუსუდან კვანჭახაძე  - სდასუ-ს  პროფესორი. 

მიხეილ ხოშტარია - წინასწარი რეგისტრაციის და საინფორმაციო -ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის 

უფროსი, დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე. 

თეა ჯოხაძე - ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი, წინასწარი რეგისტრაცია-განთავსების საკითხების 

კოორდინატორი. MTVi Agency ელექტრონული მედიაცენტრის დირექტორი. 
 
    კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული 
 

    სარეგისტრაციო-საწევრო  გადასახადი:  

ექიმები,მეცნიერ მუშაკები,საშუალო სამედიცინო პერსონალი-წინასწარი რეგისტრაციის შემთხვევაში-85 ლ  

კონფერენციის  დროს  ადგილზე - 105 ლ   

სტუდენტები  და რეზიდენტები  სარეგისტრაციო - საწევრო გადასახადს არ იხდიან. 

სამეცნიერო  პროგრამა 
 

2017 წლის   25 ნოემბერი 

10.00-12.00   მონაწილეთა რეგისტრაცია 

12.00    

კონფერენციის გახსნა 
კონფერენციის პრეზიდენტი, პროფესორი თენგიზ ასათიანი, FRCOG 

მისალმებები 
12.30 -14.00 

პირველი სამეცნიერო სესია 
სხდომის  თავმჯდომარეები:    პროფესორი  თენგიზ ასათიანი, FRCOG 

                                                         პროფესორი  ალექსანდრე პაპიტაშვილი 

  დავით მეტრეველი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

 ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს ენდოკრინოლოგთა  

საზოგადოების თავმჯდომარე, პროფესორი. 

       სუბკლინიკური ჰიპოთირეოზის დიაგნოსტიკა  და მართვა ორსულობის დროს უახლესი 

რეკომენდაციების  მიხედვით - 20 წთ 

  თემური შენგელია, თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფოს დირექტორი, პროფესორი, ადამიანის 

ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი,ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.  

     ორსულობა  და  ეკოლოგია - 20 წთ 
 

  ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის 

”გეომედის” პროფესორი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი. 

     მავნე  ფაქტორების  გავლენა  დედასა და  ნაყოფზე  - 20 წთ 

 

  მარიამ  გიგაური, ექიმთა ასოციაცია „სეფსისის“  პრეზიდენტი, ვ.ბოჭორიშვილის სახელობის  კლინიკა 

„სეფსისის“ თერაპიული სამსახურის უფროსი. 
      სეფსისოლოგიის  ძირითადი  პრობლემები, გადაწყვეტის  გზები - 20 წთ 



 

  შორენა ჭიოკაძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი. შ.პ.ს "ოქროს საწმისი XXI საუკუნე " -ის და სამკურნალო 

დიაგნოსტიკური კლინიკა "ჯანმრთელობის სახლი " - ის ლაბორატორიული სამსახურის ხელმძღვანელი; 

ლიუდმილა ბარბაქაძე, რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, 

ა.ხომასურიძეს რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი;კლინიკა in vitro  ;თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

ასისტენტ-პროფესორი- 20 წთ 

       
  
      MTHFR  გენის  მუტაციის  დიაგნოსტიკის  მნიშვნელობა  ორსულობის  შენარჩუნებასა  და 
ჯანმრთელი  ახალშობილის  მიღებაში.                                 
 

  რუსუდან კვანჭახაძე, პროფესორი, ენდოკრინოლოგი. 

     მიკროელემენტების  დისბალანსი  ორსულობის  პერიოდში - 20 წთ 
 
  მანანა აბულაძე, საქართველოს ქალთა რეაბილიტაციის ასოცოაციის  პრეზედენტი. 

     სამეანო - გინეკოლოგიური რეაბილიტაციის  მნიშვნელობა შობადობის მაჩვენებლის 

გაუმჯობესებაში - 20 წთ 

14.00-15.00 

შესვენება 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15.00-18.00 

 

იან დონალდის  სახელობის  საერთაშორისო  საუნივერსიტეტო    

 მე-4  სკოლა-კონფერენცია: 

"უახლესი  მიღწევები  სამეანო  და  გინეკოლოგიურ  ულტრასონოგრაფიაში" 
 

სკოლა-კონფერენციის გახსნა: 

იან დონალდის  სახელობის  სკოლის დირექტორი, პროფესორი   ასიმ კურიაკი  
მისალმებები 

 

სამეცნიერო სესია 
სხდომის  თავმჯდომარე: იან დონალდის  სახელობის  საერთაშორისო  საუნივერსიტეტო   

                                                სკოლის დირექტორი,პროფესორი ასიმ კურიაკი 

 

   ასიმ კურიაკი,   იან დონალდის  სახელობის  საერთაშორისო  საუნივერსიტეტო  სკოლის  

დირექტორი,პროფესორი 

    ნაყოფების  ნეიროქცევის შესწავლა  მრავალნაყოფიანი ორსულობის დროს - 20 წთ 

 

   ბისერკა  ფუნდუკ  კურიაკი, პროფესორი  მეანობა-გინეკოლოგიის ულტრასონოგრაფიაში.  

    რა შეუძლია 3D სონოგრაფიას ენდომეტრიოზის-დღემდე  იდუმალი  დაავადების დიაგნოსტიკაში? - 
20 წთ 
 

  ასიმ კურიაკი,   იან დონალდის  სახელობის  საერთაშორისო  საუნივერსიტეტო  სკოლის  

დირექტორი,პროფესორი 

    კანეტ-ტესტის მიერ შესწავლილი  ნაყოფის ტვინის მოტორული და შემეცნებითი ფუნქციის 
კომბინირებული შეფასების  მულტიცენტრული შედეგები - 20 წთ  

 



  ბისერკა  ფუნდუკ   კურიაკი, პროფესორი  მეანობა-გინეკოლოგიის ულტრასონოგრაფიაში.  

     თანამედროვე დიაგნოსტიკური მეთოდის-3D სონოგრაფიის  მნიშვნელობა ქალის  უნაყოფობის 
გამოკვლევაში - 20 წთ 
 

  ასიმ კურიაკი,   იან დონალდის  სახელობის  საერთაშორისო  საუნივერსიტეტო  სკოლის  

დირექტორი,პროფესორი. 

    დიაგნოსტიკური  ულტრაბგერის  მომავალი - 20 წთ  

  

 

   

 

  ალექსანდრე პაპიტაშვილი, იან დონალდის  სახელობის  საერთაშორისო  საუნივერსიტეტო  სკოლის  

საქართველოს ფილიალის დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თბილისის სამედიცინო  

უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი.   

   ნაყოფის  განვითარებაზე  ციტომეგალოვირუსული ინფექციის  მოქმედების  ულტრაბგერითი 
დიაგნოსტიკა - 20 წთ 
 

  დავით  დავარაშვილი, დდ კლინიკის ხელმძღვანელი,პროფესორი. 
       TTTS- ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, ამნიოდრენაჟი როგორც სამკურნალო მეთოდი - 20 წთ 

  

  მაია მოსიძე, რადიოლოგი, ანგიოლოგი,აკად.ნ.ბოხუას სახელობის სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა 

ცენტრი.    

     თეძოს ვენების ექსტრავაზალური ზეწოლის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა ორსულობის მე-3 ტრიმესტრში   

- 20 წთ                                                                            

სკოლა-კონფერენციის სამუშაო ენა:  ინგლისური 

 

============================================================================= 
2017 წლის   26 ნოემბერი 

საქართველოს ექიმთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: 

”მედიცინის უახლესი მიღწევები და ტექნოლოგიები-მომავალი თაობების 
ჯანმრთელობისათვის” 

(თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული შენობის აუდიტორია) 

 

10.00 -11.00   მონაწილეთა რეგისტრაცია 

11.00 

მეორე  სამეცნიერო სესია            
სხდომის  თავმჯდომარეები:    პროფესორი   თენგიზ  ასათიანი, FRCOG 

                                                         პროფესორი   ალექსანდრე  პაპიტაშვილი 

  არჩილ  ვაშაკიძე, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი,ს.მ.აკადემიის აკადემიკოსი. 

     ელექტრომაგნიტური  ველები  და  ცოცხალი  ორგანიზმი - 30 წთ 

 

  ზაზა სინაურიძე, მედიცინის დოქტორი,  აა(ი)პ ”პერინატოლოგიის” თავმჯდომარე, ”პინეო სამედიცინო 

ეკოსისტემა” სამედიცინო დირექტორი. 
    პრეეკლამფსიის  სკრინინგის  თანამედროვე  მეთოდები   და  პერსპექტივები - 20 წთ 

 

  მაკა  ჭიპაშვილი, აა(ი)პ „პერინატოლოგია”,ექიმი გენეტიკოსი. 

https://tsamali.ge/klinika/nboxuas-saxelobis-sisxldzargvta-da-gulis-daavadebata-centri/0
https://tsamali.ge/klinika/nboxuas-saxelobis-sisxldzargvta-da-gulis-daavadebata-centri/0


     თანდაყოლილი ანომალიების  სკრინინგი  და  დიაგნოსტიკა - გამოცდილება  და  შედეგების 

ანალიზი - 20 წთ 

 

  დავით დავარაშვილი, დდ კლინიკის ხელმძღვანელი, პროფესორი.   

     ანემია  და ორსულობა. ნაყოფის ანემიის დიაგნოსტიკა  და მკურნალობა - 20 წთ 

 

12.30-13.00 

შესვენება 
  თეონა  ანთია, ხელოვნური განაყოფიერების და რეპროდუქციური ჯანმრთელობის კლინიკა ” IN VITRO”. 

     თანამედროვე  ხედვა  in vitro  განაყოფიერებაში - 20 წთ 

 

 

 აპოლონ  მესხი, FRCOG  - დიდი ბრიტანეთის მეან - გინეკოლოგთა კოლეჯის  წევრი.  
     საოფისე  გინეკოლოგია - განვითარება და პერსპექტივები - 20 წთ 

 

  რამაზ  ჩარექიშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,უშვილობასთან ბრძოლის საქველმოქმედო 

ფონდის, რამაზ ჩარექიშვილის ენდოსკოპიური ქირურგიული კლინიკის დირექტორი. 

     ლაპარასკოპია   ვაგინალური  პროლაპსების   დროს  - 20 წთ 

 

  თენგიზ  ასათაინი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა 

ასოციაციის   პრეზიდენტი, პროფესორი.   

     ვაგინალური  ქირურგია - თანამედროვე  შეხედულებები - 20 წთ  

15.00   

მონაწილეობის სერტიფიკატების გადაცემა 

(ოფიციალურად დარეგისტრირებულ მონაწილთათვის) 

 

 კონფერენციის  დახურვა 
   


