
 



 

"თბილისი - 2019" 

 

საქართველოს  მეან-გინეკოლგთა მე-2 და 

იან  დონალდის  სახელობის   საუნივერსიტეტთაშორისო  სკოლის 

მე-5  საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენცია 

 

2019  წლის 23-24  ნოემბერი 

თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციული  შენობის  სამეცნიერო საბჭოების  სხდომათა დარბაზი 

მისამართი:  თბილისი,ვაჟა-ფშაველას გამზირი 33, 1 სართული 

 

ორგანიზატორები: 

- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 

დეპარტამენტი  

- საქართველოს  მეან-გინეკოლოგთა  ასოციაცია 

- იან  დონალდის  სახელობის   საუნივერსიტეტთაშორისო  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  საპატიო  პრეზიდენტი -თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  

                                                           უნივერსიტეტის   რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის   

                                                           დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს   

                                                            მეან-გინეკოლოგთა  ასოციაციის  პრეზიდენტი, 

პროფესორი  თენგიზ  ასათიანი, GOGA,FRCOG. 

კონფერენციის  საორგანიზაციო  კომიტეტის  თავმჯდომარე  - თბილისის  სამედიცინო 

უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი, საქართველოს  

ნაყოფის მედიცინის  ფონდის  პრეზიდენტი  

ალექსანდრე  პაპიტაშვილი 

________________________________________________________________________________ 

                  კონფერენციის   საორგანიზაციო  კომიტეტის  წევრები: 

ზაზა  ბოხუა - საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა  და   სოციალური   დაცვის   მინისტრის  მოადგილე, თბილისის  სახელმწიფო  

სამედიცინო  უნივერსიტეტის  რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის  დეპარტამენტის  

პროფესორი. 

ზურაბ  ვადაჭკორია - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

რექტორი,პროფესორი. 

ლევან  ბარამიძე - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის 

პოლიტიკის  და  მენეჯმენტის  დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი,პროფესორი.  
 

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


 

დევი  ტაბიძე - საორგანიზაციო  კომიტეტის  თავმჯდომარის  მოადგილე,თბილისის 

სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტის  ჯანდაცვის  პოლიტიკის  და  მენეჯმენტის   

დეპარტამენტის  პროფესორი, რესპუბლიკური  კლინიკური  საავადმყოფოს  კლინიკური  

მენეჯერი, მედიცინის  აკადემიური   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  

ცენტრის”  და  თსსუ-ს  N 2 ქირურგიის  დეპარტამენტის  პროფესორი, ქირურგი, 

ენდოსკოპისტი.   

მალხაზ  კერესელიძე - საოგანიზაციო  განყოფილების  კოორდინატორი, სამედიცინო-

სოციალურ  საკითხთა  დამოუკიდებელი  ექსპერტი, შრომის  უსაფრთხოების  საკონსულტაციო 

კომპანია ” რეგის” წამყვანი სპეციალისტი, მეცნიერებათა  დოქტორი,პროფესორი. 

ქეთევან  ბახტაძე - საოგანიზაციო  განყოფილების  ვიცე-კოორდინატორი, შსს  ჯანმრთელობის  

დაცვის  სამსახურის  ექიმი. 

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. 

მარინა  შაქარაშვილი - ი.ჯავახიშვილის სახ.თსუ მედიცინის ფაკულტეტის პათოლოგიის 

დეპარტამენტის  პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. 

მანანა  ჭყონია - შპს ”ინტერკლინიკის ”    ექიმი-გინეკოლოგი. 

მიხეილ  ხოშტარია - წინასწარი  რეგისტრაციის  და  საინფორმაციო -ტექნიკური  

უზრუნველყოფის  სამსახურის  უფროსი, დამოუკიდებელ  ჟურნალისტთა  საერთაშორისო  

ალიანსის(MTVi Agency) გამგეობის  თავმჯდომარე. 

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

საკითხების  კოორდინატორი (MTVi Agency). 

 

 
     სარეგისტრაციო   გადასახადი:  

ექიმები,მეცნიერ  მუშაკები,საშუალო  სამედიცინო  პერსონალი - 85  ლარი, სტუდენტები  და  

რეზიდენტები- 30 ლარი.       

 

 

 

  

 

 



 

სამეცნიერო  პროგრამა 

2019 წლის 23 ნოემბერი 

13.00-15.00   მონაწილეთა რეგისტრაცია 

15.00 

კონფერენციის გახსნა 
კონფერენციის  საპატიო  პრეზიდენტი, პროფესორი თენგიზ ასათიანი, FRCOG,GOGA. 

მისალმებები 

15:30-18:30 

სამეცნიერო სესია №1 

(თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული შენობის 

სამეცნირო საბჭოების სხდომათა დარბაზი) 

იან  დონალდის  სახელობის  საუნივერსიტეტთაშორისო 

მე-5  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: 

"თანამედროვე  მიღწევები სამეანო და  გინეკოლოგიურ ულტრასონოგრაფიაში" 

                მისალმება (სპეციალური ვიდეოფილმის ჩვენება): 
იან  დონალდის  სახელობის  სკოლის  დამფუძნებელი  და  გენერალური                

                             დირექტორი,პროფესორი ასიმ კურიაკი. 

სხდომის  თავმჯდომარეები: პროფ. ასიმ კურიაკი, იან  დონალდის  სახელობის                          

                                                       საერთაშორისო  სკოლის გენერალური დირექტორი,  

                                              პროფ. თენგიზ ასათიანი, კონფერენციის საპატიო  

                                                         პრეზიდენტი, GOGA, FRCOG. 

15:20  პროფ. ასიმ  კურიაკი,იან  დონალდის  სკოლის  გენერალური  დირექტორი. 

     ულტრაბგერითი  დიაგნოსტიკის  გამოყენება  ნაყოფის თავის ტვინის  დაზიანების 
             წინამორბედი   მოტორული  დარღვევების  იდენტიფიცირებისთვის. 

15:40  დოქტ.ლარა  სპალდი  ბარიშიჩი,ხორვატიაშიდონალდ სკოლისდირექტორი. 

                    ნაყოფის  სინდრომების  ადრეული  დადგენის სირთულეები და 3D-4D   
            სონოგრაფიის   როლი. 

16:00  პროფ. ასიმ   კურიაკი,იან  დონალდის  სკოლის  გენერალური  დირექტორი. 

                   KANET  ტესტის  კლინიკური  ღირებულება  მულტიცენტრული  კვლევების       
             მიხედვით. 

16:20  დოქტ.ლარა  სპალდი  ბარიშიჩი,ხორვატიაში  დონალდ  სკოლის  დირექტორი. 

                    უახლესი  ულტრაბგერითი  3D  ტექნოლოგიის  გამოყენება  ნაყოფის  განვითარების  
            ანომალიების   გამოსავლენად. 

16:40   შესვენება  ჩაისა  და  ყავაზე. 

17:00  პროფ. ასიმ  კურიაკი, იან  დონალდის  სკოლის  გენერალური  დირექტორი. 

                    როგორ  აისახება  დედის  დაავადება  ნაყოფზე - დიაგნოსტიკური  ნიშნები. 

17:20  დოქტ. ლარა  სპალდი  ბარიშიჩი, ხორვატიაში  დონალდ  სკოლის  დირექტორი. 

                       თანამედროვე  მიღწევები  მრავალნაყოფიანი  ორსულობის  დიაგნოსტიკასა  
              და  მენეჯმენტში.  



 

17:40  პროფ. დავიდ  დავარაშვილი, მედიცინის დოქტორი, დდ კლინიკა. 
     მონოქორიალური  ტყუპით  ორსულობის  დროს   გართულებების  დიაგნოსტიკა  

            და  მენეჯმენტი. 

18:00  დისკუსია 

18:30   სესიის  დახურვა.        

№2  სესიის  სამუშაო  ენა:  ინგლისური 
(უზრუნველყოფილი   იქნება   სინქრონული  თარგმნა  ინგლსურიდან  ქართულად) 

2019  წლის 24  ნოემბერი 

09.00-09.30   მონაწილეთა  რეგისტრაცია 

09:30-11:20 

სამეცნიერო სესია №2 
(თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციული  შენობის 

სამეცნირო  საბჭოების  სხდომათა დარბაზი) 

იან  დონალდის  სახელობის   საუნივერსიტეტთაშორისო 

მე-5  საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: 

"თანამედროვე  მიღწევები სამეანო და გინეკოლოგიურ  ულტრასონოგრაფიაში" 

    სხდომის  თავმჯდომარეები:  პროფესორი  ასიმ  კურიაკი,იან  დონალდის  სახელობის    

საერთაშორისო სკოლის გენერალური დირექტორი.  

                      პროფესორი  ალექსანდრე  პაპიტაშვილი,  
                                 თბილისის  სამედიცინო  უნივერსიტეტის ”გეომედის” 

                       პროფესორი, საქართველოს  ნაყოფის მედიცინის  

                                                         ფონდის  პრეზიდენტი.  

09:30  პროფ. ასიმ კურიაკი, იან  დონალდის  სკოლის  გენერალური  დირექტორი. 

                     ნაყოფის  ცნობიერება - მეცნიერული   ფაქტი  თუ  ფიქცია. 

09:50   პროფ. კარინე  ტოხუნც, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ერევნის სახელმწიფო 

             სამედიცინო  უნივერსიტეტის პროფესორი, მეანობა-გინეკოლოგიაში ულტრაბგერითი  

             დიაგნოსტიკის  სომხეთის ასოციაციის პრეზიდენტი,  რეპროდუქციული  მედიცინის  

             სომხეთის ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ISUOG  მრჩეველი  და  ISUOG  3D  ფოკუს  

             ჯგუფის  წევრი.    

                    საკვერცხეების  კალეიდოსკოპი (საკვერცხეების მდგომარეობა) ექოსკოპიური   

            დიაგნოსტიკის    ექიმის  თვალთახედვით. 

10:10  პროფ. გიორგი  ჩალაძე, საქართველოს  გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის       

             აღმასრულებელი დირექტორი.  

                     საქართველოში მოლეკულური  გენეტიკური  დიაგნოსტიკის  ადგილი  ნაყოფის                    
             მდგომარეობის  შეპასებისას  ორსულობის   დროს (NIPT, Rh-testing).   

10:40  პროფ. კარინე  ტოხუნც, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ერევნის სახელმწიფო  
             სამედიცინო  უნივერსიტეტის პროფესორი,მეანობა-გინეკოლოგიაში ულტრაბგერითი 

             დიაგნოსტიკის    სომხეთის  ასოციაციის  პრეზიდენტი, რეპროდუქციული  მედიცინის  

             სომხეთის  ასოციაციის  ვიცე- პრეზიდენტი, ISUOG მრჩეველი და  ISUOG 3D ფოკუს  

             ჯგუფის წევრი. 

                    ნაყოფის  დოპლეროგრაფია  კლინიკურ  პრაქტიკაში, ISUOG-ESHRE-FIGO   
            გაიდლაინები. 



 

 

11:00   პროფ. ალექსანდრე  პაპიტაშვილი, მედიცინის  მეცნიერებათა  დოქტორი, თბილისის                  

              სამედიცინო     უნივერსიტეტის GEOMEDI-ს  პროფესორი,ნაყოფის  მედიცინის  ფონდის  

              პრეზიდენტი.  
                    ულტრასონოგრაფია  ციტომეგალოვირუსით   ინფიცირებულ  ორსულ   ქალებში.  

11:20   შესვენება  ჩაისა  და  ყავაზე. 

№2  სესიის  სამუშაო  ენა:  ინგლისური 
(უზრუნველყოფილი  იქნება  სინქრონული  თარგმნა  ინგლისურიდან  ქართულად) 

 

11:50 – 12:50 

სამეცნიერო სესია №3 

საქართველოს  მეან-გინეკოლგთა მე-2  საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული  

კონფერენცია 

”მედიცინის უახლესი მიღწევები და ტექნოლოგიები-მომავალი  თაობების 

ჯანმრთელობისათვის” 

(თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციული  შენობის 

სამეცნირო  საბჭოების  სხდომათა  დარბაზი). 

     სხდომის  თავმჯდომარეები:  პროფ. თენგიზ  ასათიანი, კონფერენციის  საპატიო  

                                                            პრეზიდენტი. 

                                                  პროფ.  ალექსანდრე  პაპიტაშვილი, თბილისის  

                                     სამედიცინო  უნივერსიტეტის ”გეომედის”                                      

                                                            პროფესორი.  

მე-3  სესიის 1 ნაწილი: 

                                  ” ვაგინალური  ქირურგია, ლაპარასკოპია, უროგინეკოლოგია” 

 

11:50  პროფ. თენგიზ  ასათიანი.პროფ. თბილისის  სახ.  სამედიცინო  უნივერსიტეტის                                                                 

               რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.                                                                                                                                      

                      ქალის  მცირე  მენჯის  ორგანოების  განმეორებითი  პროლაფსის  მკურნალობა. 

12:10  პროფ. რამაზ  ჩარექიშვილი, მედიცინის დოქტორი, ”კარაპს მედლაინის”      

             გინეკოლოგიური კლინიკის ხელმძღვანელი.  

                      ლაპარსკოპიული  კონსერვატული   მიომექტომია  საშვილოსნოს  არტერიების  
                 კლიპირებით. 

   12 :30  ზურაბ  ნონიაშვილი, მედიცინის დოქტორი,  რუსთავის  კლინიკა „ოჯახის  ექიმის“    

                 დამფუძნებელი  და  ხელმძღვანელი, ექიმი - გინეკოლოგი.  

                      ქალის  მცირე  მენჯის  ორგანოების  პროლაფსის  ქირურგიული  მკურნალობის   
                ალტერნატივა. 

   12:50  ალექსანდრე  ხელაია, მედიცინის  დოქტორი,საქართველოს უროლოგიის     

               ეროვნული  ცენტრის  ექიმი- უროლოგი. 

       შარდის   სტრესული  შეუკავებლობა    და  მისი  მკურნალობა. 

   13:10   შესვენება  ჩაისა  და  ყავაზე. 

                                                          



 

                                                                         მე-3  სესიის  2 ნაწილი: 

”ახალი  ტექნოლოგიები  და  მეთოდები  მეანობასა  და  პერინატალოგიაში”. 
 

   13:40  პროფ. აკაკი  ბაქრაძე, მედიცინის  დოქტორი, თსსუ-ს   კლინიკური   პროფესორი. 

                       ოპერაციული  საშოსმხრივი   მშობიარობა  ოდონის   ხელსაწყოს  საშუალებით. 

   14:00  პროფ. ალექსანდრე  პაპიტაშვილი,  სამედიცინო უნივერსიტეტის”გეომედი”.   

                                                      გინეკოლოგიურ  პაციენტებში  ონკორისკის   განსაზღვრა  დოპლერომეტრიით,                                                    
                                                ვასკულარიზაციის  ინდექსების (პატერნების)  თავისებურებების  დადგენით.  

   14:20  პროფ. ჯუმბერ   უნგიაძე, მედიცინის  მეცნიერებათა  დოქტორი, ჯანმრთელობის       

                ცენტრის  „მედინას“  დირექტორი, შოთა რუსთაველის სახ. ბათუმის სახელმწიფო  

                უნივერსიტეტის პროფესორი. 

                       სამეანო   ტაქტიკა   პლაცენტის   წინამდებარეობის   და  მიხორცების  დროს. 

№ 3  სესიის   სამუშაო  ენა:  ქართული 

 

14:40 

მონაწილეობის  სერტიფიკატების  გადაცემა 

(ოფიციალურად  დარეგისტრირებულ  მონაწილეებისათვის) 

კონფერენციის  დახურვა 

                


