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მედიკოსთა ტრადიციული 48-ე საერთაშორისო
სკოლა-კონფერენცია

“ახალი ათასწლეულის მედიცინა.
თანამედროვე კლინიკური მედიცინა.
მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები”

პროგრამა

www.medcongress.ge
თბილისი- ქობულეთი
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ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო !
თქვენ ხელთ გაქვთ პროგრამა,მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა- კონფერენციის ”ქობულეთი-2020”.
მიუხედავად უამრავი, ბუნებრივი თუ ხელოვნურად შექმნილი
წინააღმდეგობისა, ორგანიზატორების მიერ წარმატებით ჩატარდა 47
საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია.
ეს შესაძლებელი გახდა,ვინაიდან ჩვენი მ თავარი პრინციპი იყო,
არის და ყოველთვის დარჩება უანგაროდ ვ ემსახუროთ ქვეყნის
მედიცინას და ხალხს.
48-ე საერთაშორისო სკოლა - კონფერენციის სესიები კვლავ
ორგანიზებული იქნება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად და
უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით.

სესიების პროგრამის მიხედვით აქ წარმოდგენილია და მოსმენილი
იქნება საერთაშორისო ლექტორების მიერ მომზადებული მსოფლიო
დონის სამეცნიერო-პრაქტიკული ლექცია - მოხსენებები.
რაც შეეხება ავტორთა საკუთარ ორიგინალურ ნაშრომებს, როგორც
წინა წლებში, ისინი წარმოდგენილი იქნება სპეციალურ სხდომებზე,
ელექტრონული პოსტერების სახით.
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მედიკოსთა ტრადიციულ 48-ე
საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციაზე.
გისურვებთ ნაყოფიერ მუშაობას, დიდ წარმატებებს თქვენს
საქმიანობაში და რა თქმაუნდა, ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას.
პატივისცემით,
ალექსანდრე პაპიტაშვილი
სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი
ლავროს შევარდნაძე
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე
გიორგი თვალთვაძე
საორგანიზაციო კომიტეტის გენერალური დირექტორი

-3-

სკოლა-კონფერენციის ორგანიზატორებია:








საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია
კავკასიის უნივერსიტეტი
საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის
ასოციაცია
საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი
გრ. მუხაძის საქართველოს ქირურგთა ასოციაცია
კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის
კავშირი ,,უპირველესია, არ ავნო’’
სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი:

ალექსანდრე პაპიტაშვილი – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა
ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის
სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი,მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი.
სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე:
ლავროს შევარდნაძე - საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა
ასოციაციის ბიოტექნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრის დირექტორი, ბიოლოგიის
მეცნიერებათა დოქტორი.
სკოლა-კონფერენციის გენერალური დირექტორი:
გიორგი თვალთვაძე - საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა
ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის აღმასრულებელი დირექტორი,
შპს „ჰერას“ ექიმი მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.
სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები:
ნუგზარ სხირტლაძე – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა
ასოციაციის თავმჯდომარე, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე–
რექტორი,პროფესორი.
დევი ტაბიძე -საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე,თსსუ
ჯანდაცვის მენეჯმენტის და პოლიტიკის დეპარტამენტის პროფესორი,
რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი, პროფილაქტიკური
მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი.მედიცინის აკადემიური დოქტორი.
მალხაზ კერესელიძე - საოგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი,
სამედიცინო-სოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი, ეკონომიკისა და
მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, შრომის უსაფრთხოებისა და
სამედიცინო სოციალურ საკითხთა ექსპერტი, ,,საქართველოს პენსიონერთა და
ექსპერტ-მრჩეველთა კავშირი 50+’’ გამგეობის თავმჯდომარის პირველი
მოადგილე.
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მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს ქირურგიის №2 დეპარტამენტის
პროფესორი, "გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის
ცენტრის" ქირურგი, ენდოსკოპისტი.
ბარბარე გორგოშიძე – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის
მოადგილე საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში, სესიების
მუშაობის კოორდინატორი, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის
„უნივერსის“ ექიმი-რეპროდუქტოლოგი, ენდოკრინოლოგი, მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი.
ქეთევან ბახტაძე - საორგანიზაციო განყოფილების ვიცე-კოორდინატორი,
კულტურულ–გასართობი პროგრამების დირექტორი, შსს ჯანმრთელობის
დაცვის სამსახურის ექიმი.
ვასილ კაჭარავა – ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის
ინსტიტუტის დირექტორი,ისტორიის მეცნიერებათა
დოქტორი,პროფესორი.
ლევან კოკაია – საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატორი,
საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი,რუსეთის ფედერაციის
არქიტექტორთა კავშირის წევრი,IUA-ს წევრი, არქიტექტორთა
ბიურო”მოდულორი”-ს მთავარი არქიტექტორი.
ლიანა რურუა - ფიტოთერაპევტი, სასტუმროებში წინასწარი განთავსების
და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი.
მანონ ფანჩულიძე– სარეგისტრაციო ჯგუფის კოორდინატორი,რუსთავის
სამედიცინო ცენტრის ”ოჯახის ექიმი”-ს წამყვანი სპეციალისტი.
რუსუდან ჯაში - პედიატრი, კლინიკური ფარმაკოლოგი, მედიცინის
დოქტორი, საქართველოს კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური
ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის ’’უპირველესია არ ავნო’’
ხელმძღვანელი, ევრომეცნიერების საქართველოს ეროვნული სექციის
ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
მარინა ლაბაძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხების ჯგუფის
წევრი, თსსუ–ს პროფესორი, მედიცინის მეცნიერბათა დოქტორი.
ნიკოლოზ ნუცუბიძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის წევრი,
კორპორაციული ჯგუფის სამედიცინო კონსულტანტი.
თეიმურაზ შენგელია - თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფოს
დირექტორი, ადამიანის ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი,ეკოლოგიურ
მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, პროფესორი.
ალექსანდრე ქისტაური - საქართველოს სამედიცინო აკადემიის
აკადემიკოსი, თსსუ-ს შინაგანი მედიცინის N 2 დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
ქეთევან სანებლიძე – სასტუმროებში ადგილზე განთავსების ჯგუფის
კოორდინატორი, თბილისის სამხატვრო აკადემიის პროფესორი.
კობა ხარხელი - კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში.
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პათოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი.
რუსუდან კვანჭახაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის
პროფესორი,საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
მიხეილ ხოშტარია – სასტუმროებში წინასწარი განთავსების და
საინფორმაციო-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,
დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის (MTVi Agency)
გამგეობის თავმჯდომარე.
თეა ჯოხაძე - ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი, წინასწარი რეგისტრაციაგანთავსების საკითხების კოორდინატორი(MTVi Agency).

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საორგანიზაციო კომიტეტი:
თავმჯდომარე - ნინო ნიჟარაძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი.
ილია ნაკაშიძე - საქართვერლოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი.
ლელა სურმანიძე - ბათუმის მერის მოადგილე.
ლევან გორგილაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქ.ქედის მერი.
ზურაბ თენიეშვილი- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე.
რუსუდან შავიშვილი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა დაცვის ცენტრის დირექტორი.
ჯუმბერ უნგიაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანმრთელობის
ცენტრის „მედინას“ დირექტორი, პროფესორი.
აკაკი ბერიძე - მედიცინისმეცნიერებათადოქტორი, ჯანმრთელობისცენტრის
,,მედინას’’ ქირურგიისდეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
გია კიკაბიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური
საავადმყოფოს მთავარი ექიმი.
ციური აბულაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის,
შიდსისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის დირექტორი.
ხათუნა მორჩილაძე - ჯანმრთელობისცენტრის”მედინას“
პაციენტისუსაფრთხოებისდასამედიცინომომსახურებისხარისხისუზრუნველყო
ფისსამსახურისკოორდინატორი.
საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი:
ირინა რუხაძე - ხელმძღვანელი
ქეთევან შარანგია
ალექსანდრე აზმაიფარაშვილი

ელისაბედ რუხაძე
ნესტან მრელაშვილი
ლიზი გორდელაძე
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სამეცნიერო-პრაქტიკული სესიების პროგრამა
=============================================================
30.08.2020 - კვირა
12.00-13.00  15.00 - 16.00

საკონფერენციო დარბაზი

მონაწილეთა რეგისტრაცია
Registration
16.00-16.30
საკონფერენციო დარბაზი
მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის პირველი ნაწილის
გახსნა

მისალმებები
Opening Ceremony

Remarks
16.30 – 17.30 საკონფერენციო დარბაზი
გახსნის ლექციები
Opening Lectures
მალხაზ კერესელიძე, საორგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი,
სამედიცინო-სოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი, ეკონომიკისა და
მედიცინის აკადემიური დოქტორი, შპს ‘’GMG’’-ს თანამშრომელი, პროფესორი;
დავით ბოდოკია, შრომის უსაფრთხოების საკონსულტაციო კომპანია DEFENCY –ს
გენერალური დირექტორი.

გამომდინარე ეპიდსიტუაციიდან კონფერენციის მონაწილეთა ქცევის წესები
და შრომის უსაფრთხოება საქართველოში -10 წთ
ალექსანდრე ხელაია, მედიცინის დოქტორი,ურულოგიის ეროვნული ცენტრი,
ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
მენოპაუზა და უროლოგიური პრობლემები -20 წთ
17.30–19.00
მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნისადმი
მიძღვნილი საღამო

Welcome Reception

-731.08.2020 - ორშაბათი
16.00 – 18.00 საკონფერენციო დარბაზი

ფარმაცევტული კომპანია “ნოვატორ ფარმას” პრეზენტაცია
ნინო აბულაძე, ფარმაცევტული კომპანია «ნოვატორ ფარმას» პროდუქციის
მენეჯერი.

”ნოვატორ ფარმა” - გუშინ, დღეს,ხვალ...” - 20 წთ
_____________________________________________________________________
ევროპის უნივერისტეტის სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:
„კლინიკურ-ლაბორატორული კვლევები სამედიცინო პრაქტიკაში“
თსუ სამედიცინო ფაკულტეტის და დ.ტვილდიანის ინსტიტუტის მონაწილეობით.

სესიის თავმჯდომარე: მაკა მანწკავა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, ივანე
ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრის განყოფილების გამგე, რეოლოგთა
საზოგადოების მულტიდისციპლინური
სამეცნიერო უმაღლესი სკოლის რექტორი.
მაკა მანწკავა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის
პროფესორი, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის
განყოფილების გამგე, რეოლოგთა საზოგადოების მულტიდისციპლინური
სამეცნიერო უმაღლესი სკოლის რექტორი.

ჰემორეოლოგიური პარალელური კვლევები გულ-სისხლძარღვთა
დაავადებების დროს - 20 წთ
ნინო მაზიაშვილი, დ.ტვილდიანის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი.

თხემ-კეფის წილებში ალფა დიაპაზონის სიხშირის ცვლილება მარტივი
და რთული სენსომოტორული რეაქციებისას - 20 წთ
მარინე შაქარაშვილი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ-ს მედიცინის
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
ფსიქიკური ჯანმრთელობა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში -20 წთ
ეკატერინე ლაბაძე, ევროპის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლა,
რეოლოგთა საზოადოების მულტიდისციპლინური სამეციერო უმაღლესი
სკოლა.

ანთება, ანემია და ჰემორეოლოგია კუჭის კიბოს პოსტოპერაციულ პირობებში.
რეოლოგიური კვლევების მნიშვნელობა - 20 წთ

-8გურსიმრან კაურ საშან, ევროპის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლა;
მეგჰანა სვნ, ე ვროპის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლა; ალიკია ჩიპურაპალი,
ევროპის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლა; ნინო მირიანაშვილი,
მულტიდისციპლინური სამეცნიერო უმაღლესი სკოლა.

რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის დიაგნუსტური
მნიშვნელობა - 20 წთ

____________________________________________________________________
01.09.2020 – სამშაბათი
16.00 – 19.00 საკონფერენციო დარბაზი

სპეციალური პრეზენტაცია:
ნინო ქიქოძე, ექიმი- პედიატრი,”ევექს’’-ს კლინიკის გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარების კოორდინატორი, პედიატრიული გადაუდებელი დახმარების
საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტი.

ძვალშიდა მიდგომის გამოყენება გადაუდებელი მდგომარეობის მართვისას
პედიატრიულ პოპულაციებში - 20 წთ
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის და
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის
სპეციალური სემინარი
სემინარის წამყვანი - ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი,
პროფესორი.
მალხაზ კერესელიძე, მედიცინისა და ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
პროფესორი, შრომის უსაფრთხოებისა და სამედიცინო სოციალურ საკითხთა
ექსპერტი, ‘’საქართველოს პენსიონერთადა ექსპერტ-მრჩეველთა კავშირი-50+’’
გამგეობის თავჯდომარის პირველი მოადგილე; ირმა ბერულავა, ფსიქოლოგიის
მაგისტრი,მედიცინის დოქტორი, ქ.თბილისის №4 საოჯახო მედიცინის
ცენტრის ფსიქო-ნევროლოგი.
ხანდაზმულთა სამედიცინო დახმარების სერვისები აშშ-ში - 20 წთ
ბარბარე გორგოშიძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, რეპროდუქციული
მედიცინის ცენტრის «უნივერსის» ექიმი - რეპროდუქტოლოგი,ენდოკრინოლოგი.

ამერიკის შეერთებულ შტატები ბადების (ბიოლოგიური დანამატები)
სამშობლო - 20 წთ
ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის
სახ.თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი.
შიდსის პრობლემა და რეიგანის ადმინისტრაცია - 20 წთ
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სახ.თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი.

2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების ისტორიის ზოგიერთი
გამორჩეული ფაქტი - 20 წთ
02.09.2020 – ოთხშაბათი
16.00 – 19.00 საკონფერენციო დარბაზი
პროფესორ იური კორჟინსკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი
26-ე ქართულ-უკრაინული სამედიცინო ფორუმი:

”კლინიკური მედიცინის ახალი მიმართულებები და ტექნოლოგიები"
The 26th Georgian-Ukrainian Joint Medical Forum:

“New Trends and Technologies in Clinical Medicine”
dedicated to the Memory of prof. Yuri Korzhinsky

სესიის თავმჯდომარე: ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი, სამედიცინო უნივერსიტეტის”გეომედის”
პროფესორი,საქართველოს ნაყოფის მედიცინის
ფონდის პრეზიდენტი,საერთაშორისო ექსპერტი.

On-line лекция:
Гречанина Елена Яковлевна, генеральный директор Харьковского межобластного
специализированного медико-генетического центра – центра редких (орфанных)
заболеваний (ХМСМГЦ-ЦР(О)З), директор Украинского института клинической
генетики ХНМУ, профессор кафедры медицинской генетики ХНМУ, профессор
кафедры педиатрии Национального университета им. Каразина.

Пренатальное программирование–революция в медицине.Показание,методы –
40 мин

Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, Президент
грузинского Фонда медицины плода,профессор Тбилисского медицинского
университета ГЕОМЕДИ.
Фармакогенетика и токсикогеномика. Клиническая практика - 30 мин

On-line лекция:
Гречанина Елена Яковлевна, генеральный директор Харьковского межобластного
специализированного медико-генетического центра – центра редких (орфанных)
заболеваний (ХМСМГЦ-ЦР(О)З), директор Украинского института клинической
генетики ХНМУ, профессор кафедры медицинской генетики ХНМУ, профессор
кафедры педиатрии Национального университета им. Каразина.
Гречанина Юлия Борисовна, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой
медицинской генетики Харьковского национального медицинского университета,
директор медико-генетического центра г. Харькова.

Как лечить митохондриальные болезни. Современный подход к сложной
проблеме - 40 мин
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Гречанина Юлия Борисовна ,доктор медицинских наук, заведующая кафедрой
медицинской генетики Харьковского национального медицинского университета,
директор медико-генетического центра г. Харькова.

Мифы и реалии аутизма. Метаболические основы расстройств аутистического
спектра –30 мин
On-line лекция:
Елисеев Владимир Михайлович, руководитель УЗИ отделения Харьковского
межобластного специализированного медико-генетического центра – центра редких
(орфанных) заболеван (ХМСМГЦ-ЦР(О)З).
Особенности ультразвуковой диагностики метаболических нарушений –
30 мин
______________________________________________________________________
03. 09 2020 – ხუთშაბათი
16.00 – 19.00 საკონფერენციო დარბაზი
ა. კობალაძის სახ. კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური
ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის, PRIMUM NON NOCERE (PNN)
,,უპირველესია არ ავნო’’, სამეცნიერო - პრაქტიკული სესია
”COVID -19 დაავადებული პაციენტების მკურნალობისა და მართვის საკითხები”

სესიის თავმჯდომარეები : ნინო ნიჟარაძე, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრი;
რუსუდან ჯაში, მედიცინის დოქტორი,
პროფესორი, ფარმაკოლოგიის კლინიკური
და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ასოციაციის
ხელმძღვანელი.
ნინო ნიჟარაძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრი.
პანდემიის მართვის პრინციპები აჭარის რეგიონში - 20 წთ
რუსუდან შავიშვილი, სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი.

აჭარის რეგიონის საკარანტინე სივრცეების ეპიდმართვა COVID-19 პანდემიის
პირობებში - 20 წთ
თეა დანელია, ქ. ბათუმის კლინიკა “მედალფას” თერაპიული განყოფილების
ხელმძღვანელი.
COVID -19 მართვა და მისი შედეგები - 20 წთ

-11რუსუდან ჯაში, პედიატრი, მედიცინის დოქტორი, კლინიკური ფარმაკოლოგი,
სდასუ-ს პროფესორი, კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური
ფარმაკოთერაპიის ასოციაციის ხელმძღვანელი.
წამალთა გვერდითი რეაქციები COVID -19 დროს - 20 წთ
მანანა ხოჭავა, თსსუ პროფესორი, ბავშვთა ინფექციური დეპარტამენტი,
ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო; თამარ ჯოხთაბერიძე, თსსუ
ასოცირებული პროფესორი, ბავშვთა ინფექციური დეპარტამენტი; ბავშვთა
ინფექციური საავადმყოფო; იამზე შალამბერიძე, თსსუ პროფესორი, ბავშვთა
ინფექციური დეპარტამენტი, ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო.
COVID-19 და მისი მიმდინარეობა ბავშვთა კონტინგენტში - 20 წთ
ეკატერინე გაბისონია; პროფესორი რუსუდან ჯაში; სდასუ.
COVID -19 და ანტივირუსული საშუალებები - 15 წთ
ნია დათუნიშვილი; პროფესორი რუსუდან ჯაში; სდასუ.

ჰიდროქსიქლოროქინის, აზიტრომიცინის, დექსამეტაზონის გამოყენება
COVID -19 დროს - 15 წთ
__________________________________________________________________
04.09.2020 – პარასკევი
16.00 – 18.30 საკონფერენციო დარბაზი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ინგლისურენოვანი სესია

სესიის თავმჯდომარეები: სოფიო ბერიძე, მედიცინის დოქტორი.
ირინა ნაკაშიძე, ბიოლოგიის დოქტორი;
თამარ პეშკოვა, მედიცინის დოქტორი;
Chairs of Session: Sophio Beridze PhD. Irina Nakashidze PhD; Tamar Peshkova PhD,
Rusudan Vadachkoria, Ahmed Abdul Aziz; Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia.

Methods of the Bones Histological and Anatomical Ageing Changes
Investigation, Applied in India Clinical Practice - 15 min
Rajneesh Khurana, Sophio Beridze, Irina Nakashidze, Tamar Peshkova; Department of
Clinical Medicine, Faculty of Natural Science and Health Care, Batumi Shota Rustaveli
State University, Batumi, Georgia.
A case of the autoimmune thyroid disease and sarcoidosis - 15 min
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Nakashidze1, Sophio Beridze1, Nino Kedelidze1, Tamar Peshkova1,2 ; 1Faculty of Natural
Science and Health Care, Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia;
2High Technology Hospital Medical Center, Batumi, Georgia.
Vitamin D and Uterine fibroids -15 min
Surbhi Gupta, Tamar Peshkova Irina Nakashidze, Tamar Peshkova, Salome Glonti;
Faculty of Natural Science and Health Care, Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia.
Diabetes and COVID -19: A call to action -15 min
Prerna Thakur, Tamar Peshkova, Sophio Beridze; Department of Clinical Medicine,
Faculty of Natural Science and Health Care, Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia.
Erroneous Thyroid diagnoses in patients taking Biotin supplements –15 min
Shahina Pareeth, Tamar Peshkova, Salome Glonti, Sophio Beridze, Irina Nakashidze;
Faculty of Natural Science and Health Care, Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia.
Prolactin and Breast Cancer -15 min
Neha Patwardhan, Komal Takte, Neha Mauskar, Tamar Peshkova, Salome Glonti, Sophio
Beridze, Irina Nakashidze; Faculty of Natural Science and Health Care, Batumi Shota
Rustaveli State University, Batumi, Georgia.
Thyroid Hormones in Woman’s Tumors -15 min
Aleena Parveen Shaikh, Nameera Parveen Shaikh1, Kedelidze Nino1, Elza Gogitidze2,
Mukhamed Artmeladze2, Tamar Peshkova1,2, Irina Nakashidze1’ ; 1Faculty of Natural
Science and Health Care, Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia ; 2High
Technology Hospital Medical Center, Batumi, Georgia.
The clinical significance of HP V genotyping in Diagnostics -15 min
Gyan Prateek, Mohd Faraz, Jumber Ungiadze, Natia Zamtaradze, Khatuna Samnidze,
Tamar Peshkova, Nino Kedelidze, Irina Nakashidze; Department of Clinical Medicine,
Faculty of Natural Science and Health Care, Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia.

Some clinic-genetic characteristics within pregnant women with Uterine Fibroids
–15 min
Jaseer Sajen, Nino Kedelidze1, Koba Kamashidze2, Irina Nakashidze1, Tamar Peshkova1,2;
Faculty of Natural Science and Health Care, Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia;2High Technology Hospital Medical Center, Batumi, Georgia.
Lipid profiles and Uterine Fibroids -15 min

-13-

18.30 - 19.00
საკონფერენციო დარბაზი

მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენციის
პირველი ნაწილის დახურვა
Closing Ceremony
20.00 -24.00
მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის პირველი ნაწილის
დახურვისადმი მიძღვნილი საღამო
FAREWELL DINNER
___________________________________________________________________________
06.09.2020 – კვირა

მონაწილეთა რეგისტრაცია
Registration
12.00-13.00  15.00 - 16.00 საკონფერენციო დარბაზი

მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის

მეორე ნაწილის გახსნა
Opening Ceremony
Remarks
მისალმებები
13.00-13.30
13.30 – 14.10

საკონფერენციო დარბაზი

გახსნის სპეციალური ლექციები
არსენ გვენეტაძე, თსსუ ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი
,ქირურგი-ენდოსკოპისტ, ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის
ხელმძღვანელი.
პანდემია და რეპროდუქტოლოგია - 20 წთ
მანანა / მაკა/ გეგეჭკორი, თსსუ პროფესორი,ზურაბ საბახტარაშვილის
რეპროდუქციული კლინიკის სასწავლო-სამეცნიერო მიმართულების
ხელმძღვანელი; დიანა ჭანუყვაძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, მეანგინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული
კლინიკა; ეკა ვარაზანაშვილი,მეან-გინეკოლოგი, ზურაბ საბახტარაშვილის
რეპროდუქციული კლინიკა.
ცხოვრების ხარისხი ჩასახვიდან ცოცხლადშობადობამდე...და შემდეგ - 20 წთ
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16.30 – 18.30
გახსნის ლექციები
Opening Lectures
მალხაზ კერესელიძე, საორგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი,
სამედიცინო-სოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი, ეკონომიკისა და
მედიცინის აკადემიური დოქტორი, შპს ‘’GMG’’-ს თანამშრომელი, პროფესორი;
დავით ბოდოკია, შრომის უსაფრთხოების საკონსულტაციო კომპანია DEFENCY –ს
გენერალური დირექტორი.

ეპიდსიტუაციაში კონფერენციის მონაწილეთა ქცევის წესები და შრომის
უსაფრთხოება საქართველოში -10 წთ
სოფიო გოგელაშვილი, MBA სს სადაზღვევო კომპანია ,,არდის’’ პროექტთა
მართვის სამსახურის უფროსი.

სამედიცინო საქმიანობის დაზღვევა, როგორც თანამედროვე
ჯანდაცვის სისტემური მართვის ინსტრუმენტი - 30 წთ
___________________________________________________________________________
07.09.2020 – ორშაბათი
16.00 – 18.50 საკონფერენციო დარბაზი
ფარმაცევტული კომპანია „დენკფარმას“ პრეზენტაცია:
რუსუდან კვანჭახაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,საქართველოს
უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
D ვიტამინის შესწავლის ისტორიაში საინტერესო გაკვეთილები -20 წუთი
---------------------------------------------------------------------------------------------------

-15ა. კობალაძის სახ. კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური
ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის, PRIMUM NON NOCERE (PNN)
,,უპირველესია არ ავნო’’, სამეცნიერო - პრაქტიკული სესია:

”COVID -19 და ფარმაკოუსაფრთხოება”
სესიის თავმჯდომარეები: ნინო ნიჟარაძე, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის მინისტრი;
რუსუდან ჯაში, მედიცინის დოქტორი,
პროფესორი, ფარმაკოლოგიის კლინიკური
და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის
ასოციაციის ხელმძღვანელი.
ნინო ნიჟარაძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრი.
პანდემიის მართვის პრინციპები აჭარის რეგიონში - 10 წთ
რუსუდან შავიშვილი, სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი.
აჭარის რეგიონის საკარანტინე სივრცეების ეპიდმართვა COVID-19 პანდემიის
პირობებში - 15 წთ
მანანა ხოჭავა, თსსუ პროფესორი, ბავშვთა ინფექციური დეპარტამენტი,
ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო; ნინო ყურაშვილი, ბავშვთა ინფექციური
საავადმყოფო, COVID ინფექციების დაშერეული ინფექციების განყოფილების
ექიმი; ლანა ბაინდურაშვილი, ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო, COVID
ინფექციების და შერეული ინფექციების განყოფილების ექიმი.
COVID-19 და მისი მიმდინარეობა ბავშვთა კონტინგენტში - 15 წთ
რუსუდან ჯაში, პედიატრი, მედიცინის დოქტორი, კლინიკური ფარმაკოლოგი,
სდასუ-ს
პროფესორი, კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური
ფარმაკოთერაპიის ასოციაციის ხელმძღვანელი.

ფარმაკოუსაფრთხოება COVID -19 დროს და პერსონალური წამლების შერჩევის
კრიტერიუმები - 20 წთ
თეა დანელია, ქ. ბათუმის კლინიკა “მედალფას” თერაპიული განყოფილების
ხელმძღვანელი.
COVID -19 მკურნალობა და მისი შედეგები - 10 წთ
ეკატერინე გაბისონია; პროფესორი რუსუდან ჯაში; სდასუ.
COVID -19 და ანტივირუსული საშუალებები - 10 წთ
ნია დათუნიშვილი; პროფესორი რუსუდან ჯაში; სდასუ.

ჰიდროქსიქლოროქინის, აზიტრომიცინის, დექსამეტაზონის გამოყენება
COVID -19 დროს - 10 წთ
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სამეცნიერო - პრაქტიკული სესია ” თანამედროვე კლინიკური
მედიცინა”
სესიის თავმჯდომარე: გიორგი თვალთვაძე, მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი. საქართველოს მეცნიერთა და
სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის
დეპარტამენტის აღმასრულებელი
დირექტორი, შპს „ჰერას“ ექიმი მეან-გინეკოლოგი.
კახა ნადარაია, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ საუნივერსიტეტო კლინიკა
"ვივამედის" კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის და თერაპიის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების
გამგეობის წევრი;

კარდიოვასკულურ დაავადებათა მართვის ძირითადი ასპექტები COVID -19
პაციენტებში - 15 წთ
კახა ნადარაია, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ საუნივერსიტეტო კლინიკა
"ვივამედის" კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის დათერაპიის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების
გამგეობის წევრი; თეა გეგენავა – კ. ერისთავის სახელობის ქირურგიის
ეროვნული ცენტრის კარდიოლოგი, კლინიკა "ღიაგულის" კარდიოექოსკოპისტი.

დისლიპიდემიის ადეკვატური მართვის მნიშვნელობა ათეროსკლეროზული
კარდიოვასკულარული დაავადების მქონე პაციენტებში - მითები და რეალობა 15 წთ

მანონი ფანჩულიძე, ქ. რუსთავის შ.პ.ს. «ოჯახის ექიმი»-ს გინეკოლოგი,
საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის სკოლის დოქტორანტი; რუსუდან
კვანჭახაძე, ენდოკრინოლოგი, საქართველოს უნივერსიტეტის
პროფესორი; მარიამ ლობჟანიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის
სკოლის დოქტორანტი.
D ვიტამინი კლინიკურ პრაქტიკაში და მისი შესწავლის ისტორია -15 წთ
თამარ ბარბაქაძე, მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, ენდოკრინოლოგი,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ვალენსიის უნივერსიტეტის
დოქტორანტი, ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა «რეპროარტი»;
ლია ჭყონია, ექიმი-ემბრიოლოგი, ქართულ- ამერიკული რეპროდუქციული
კლინიკა «რეპროარტის» დირექტორი.
საშვილოსნოს ფაქტორით გამოწვეული უნაყოფობის მართვის მეთოდები 15 წთ

-17ფარმაცევტული კომპანია „დენკ ფარმას“ სპეციალური სემინარი:

«ფარმაცევტული კომპანია „დენკ ფარმას“ პრეპარატები»
წამყვანი - ლალი სოზიაშვილი, ფარმაცევტული კომპანია ”დენკ ფარმას”
პროდუქტების და გაყიდვების მენეჯერი - 20 წთ
08.09.2020 – სამშაბათი
16.00 – 18.00 საკონფერენციო დარბაზი

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის და
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის
მე-16 სამეცნიერო კონფერენცია.
სესიის თავმჯდომარე: ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა
დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის
დირექტორი, პროფესორი.
ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,სამედიცინო
უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის
ფონდის პრეზიდენტი,საერთაშორისო ექსპერტი.

აშშ და მსოფლიოში ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულებში ორსულობის
მართვის თავისებურებანი - 20 წთ
მალხაზ კერესელიძე ,მედიცინისა და ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
პროფესორი, შრომის უსაფრთხოებისა და სამედიცინო სოციალურ საკითხთა
ექსპერტი, ‘’საქართველოს პენსიონერთა და ექსპერტ-მრჩეველთა კავშირი-50+’’
გამგეობის თავჯდომარის პირველი მოადგილე; ირმა ბერულავა, ფსიქოლოგიის
მაგისტრი, მედიცინის დოქტორი, ქ. თბილისის №4 საოჯახო მედიცინის
ცენტრის ფსიქო-ნევროლოგი.
დაბერების სამედიცინო და ფსიქო-სოციალური ასპექტები -20 წთ
ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის
სახ.თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი.
ჯანდაცვის საკითხი რონალდ რეიგანის ადმინისტრაციაში -20 წთ
მანანა /მაკა/ გეგეჭკორი, თსსუ-სპროფესორი, ზ. საბახტარაშვილის
რეპროდუქციული კლინიკა, სასწავლო -სამეცნიერო მიმართულების
ხელმძღვანელი.
შავი და თეთრი (Black and White) -20 წთ

-1817.30 – 18.00

მრგვალი მაგიდა

2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკის შეერთებულ
შტატებში. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების
ისტორიის ზოგიერთი გამორჩეული ფაქტი.
წამყვანი -ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის
სახ.თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი,პროფესორი.
___________________________________________________________________________
09.09.2020 – ოთხშაბათი
16.00-18.00 საკონფერენციო დარბაზი
ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრის „ მედინას“
სამეცნიერო- პრაქტიკული სესია

სესიის თავმჯდომარეები: ჯუმბერ უნგიაძე, მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი, ჯანმრთელობის ცენტრის
„მედინას“ დირექტორი.
აკაკი ბერიძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი, ჯანმრთელობის ცენტრის „მედინას“
ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
ჯუმბერ უნგიაძე, MD, PhD, პროფესორი. ი.ნიკურაძე, ნ.ზამთარაძე, ხ.ჯორბენაძე,
მ.ბოლქვაძე, ხ.სამნიძე.
სამეანო ტაქტიკა პლაცენტის წინამდებარეობის და მიხორცების დროს - 20 წთ
ლ.დოლიძე ,MD, PhD, უროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი.

მამაკაცის შარსადენი მილის რეკონსტრუქცია. ბულბოზური ურეთრის
ბუკალური პლასტიკა – 20 წთ
ლ.გვარიშვილი, ჯანმრთელობის ცენტრის ,,მედინა’’–ს უროლოგი; ვ.დოლიძე,
ჯანმრთელობის ცენტრის ,,მედინა’’–ს უროლოგი.
ლაზერული ტექნოლოგიები უროლოგიურ პრაქტიკაში –20 წთ
აკაკი ბერიძე, ჯანმრთელობის ცენტრის ,,მედინა’’–ს ქირურგიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი, პროფესორი; დ.მუთოშვილი, ქირურგი.
პოლიტრამვა, მარჯვენა თირკმლის და ღვიძლის დაზიანება - 20 წთ
ნატო გორგაძე, ნეონატოლოგი, ახალშობილთა რეანიმაციისა და ინტენსიური
თერაპიის მიმართულების ხელმძღვანელი.
პარენტერალური კვების თანამედროვე პრინციპები ახალშობილებში - 20 წთ

-19შორენა ფოცხიშვილი, რეანიმატოლოგი; ილია ნაკაშიძე, პროფესორი.
ტრაქეოსტომიის უპირატესობა ინტენსიურ თერაპიაში –10 წთ
ქეთევან ბესელია, ენდოკრინოლოგი.

სინთეზური გლუკოკორტიკოიდების გამოყენების დადებითი და
უარყოფითი მხარეები –10 წთ

ფარმაცევტული კომპანია ”გრინდექსის”სემინარი:
«ფარმაცევტული კომპანია ”გრინდექსი” საქართველოს ბაზარზე»
წამყვანი - მედეა ბოკუჩავ, ფარმაცევტული კომპანია ”გრინდექსის” პროდუქციის
მენეჯერი.
_________________________________________________________________________-_
10.09.2020 – ხუთშაბათი
16.00-18.00 საკონფერენციო დარბაზი
სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია: ახალი მიღწევები და ტექნოლოგიები
რეპროდუქტოლოგიაში

სესიის თავმჯდომარე: ნინო მუსერიძე, მედიცინის დოქტორი,პათოლოგიის
მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი,
ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის
GGRC-ს კლინიკური დირექტორი.
ნინო მუსერიძე, მედიცინის დოქტორი, პათოლოგიის მიმართულების
ხელმძღვანელი, პროფესორი, ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის
GGRC-ს კლინიკური დირექტორი.
21-ე საუკუნე - ვირუსების ერა - 15 წთ
ნინო მუსერიძე, მედიცინის დოქტორი,პათოლოგიის მიმართულების
ხელმძღვანელი, პროფესორი,ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის
GGRC-ს კლინიკური დირექტორი.
მამაკაცის უშვილობა: მიკროტესა და პიქსის მეთოდი - 15 წთ
მაკა ჯორბენაძე, ბავშვთა და მოზარდთა რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის
დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი, ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგიური და რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის ასოციაცია, "ჟორდანიას კლინიკა";
ნათია ჯაფარაშვილი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის დოქტორი, რმც
"უნივერსი".
ტერნერის სინდრომის მართვა ბავშვებსა და მოზარდ გოგონებში -15 წთ

-20მაკა ჭიპაშვილი, ექიმი-გენეტიკოსი, მედიცინის დოქტორი, თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, "პერინატოლოგია",
"ჟორდანიას კლინიკა"; ეკა ბაგრატიონი, ექიმი- რადიოლოგი, "პერინატოლოგია",
"პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა, "კლინიკა "ჰერა".
46, XY სქესობრივი განვითარების დარღვევები -15 წთ
ლალი ფხალაძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, რეპროდუქტოლოგი,
გინეკოლოგი, არჩილ ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის
კლინიკური დირექტორი.
თრომბოფილიები რეპროდუქტოლოგიურ პრაქტიკაში -15 წთ
ხათუნა სოხაძე, კლინიკა ,,მედჰელსის" კლინიკური დირექტორი,"გაგუას
კლინიკის" მეან-გინეკოლოგი,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მედიცინის ფაკულტეტის ბოლო სემესტრის დოქტორანტი.

თიროქსინით მკურნალობის ეფექტურობა პირველადი ჰიპოთირეოზის ფონზე
განვითარებული ჰიპერპროლაქტინემიის მქონე ქალებში რეპროდუქციული
დარღვევებით და კორელაციები პროლაქტინსა და თირეოიდულ ჰორმონებს
შორის - 15 წთ
___________________________________________________________________________

სპეციალური სემინარი:
”კლინიკური ჰისტომორფოლოგიის თანამედროვე საკითხები”
წამყვანი - თაისა გრძელიძე,მედიცინის დოქტორი, ქ. ქუთაისის ა. წერეთელის
სახ. უნივერსიტეტის პროფესორი, შპს "მორფოლოგის" დირექტორი.

თემატიკა:
ღვიძლის მორფო-ფუნქციური ერთეულის ცვლილებები C-ჰეპატიტით
დაავადებულ პაციენტებში - 20 წთ
იმუნოჰისტოქიმიური კვლევის მნიშვნელობა ონკოლოგიურ პაციენტებში
- 20 წთ
__________________________________________________________________________

11.09.2020 – პარასკევი
16.00-18.00 საკონფერენციო დარბაზი

ფარმაცევტული კომპანია დრ. ტაისს ნატურვარენის პრეზენტაცია
ირმა ჯანაშია, ფარმაცევტული კომპანია დ-რ. ტაისს ნატურვარენის
წარმომადგენელი საქართველოში.
”Pharma Hyaluron - ფარმა ჰიალურონი – გერმანული სამკურნალო კოსმეტიკა”
__________________________________________________________________________

-21სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში
მომუშავე ექიმ-სპეციალისტებისათვის.

სესიის თავმჯდომარეები: გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი, თსსუ-ს ქირურგიის
დეპარტამენტი, შპს ‘’გადაუდებელი ქირურგიისა
და ტრავმატოლოგიის ცენტრის’’ ქირურგი,
ენდოსკოპისტი.
დევი ტაბიძე, თსსუ ასოცირებული პროფესორი,
რესპუბლიკური საავადმოფოს კლინიკური
დირექორი.
დევი ტაბიძე, თსსუ ასოცირებული პროფესორი, რესპუბლიკური საავადმოფოს
კლინიკური დირექორი; ფიქრია სუპატაშვილი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მაგისტრი; მონიკა ბართაია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი.

საქართველოში პოლიფარმაციით გამოწვეული, უარყოფითი შედეგების
რეტროსპექტიული ანალიზი - 15 წთ
ჯენარა ქრისტესაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ივ.ჯავახიშვილის
სახ.თსუ პროფესორი, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის "უნივერსის"
დირექტორის მოადგილე; მარიამ ჭიპაშვილი, ექიმი-გენეტიკოსი,მედიცინის
დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ ასისტენტ-პროფესორი, "პერინატოლოგია”,
"ჟორდანიას კლინიკა".

ჯ.ქრისტესაშვილის და მ.ჭიპაშვილის მონოგრაფიის "სქესობრივი
განვითარების თანდაყოლილი დარღვევები" (2020წ) პრეზენტაცია -20 წთ.
მანანა/ მაკა/ გეგეჭკორი, თსსუ პროფესორი,ზურაბ საბახტარაშვილის
რეპროდუქციული კლინიკის სასწავლო-სამეცნიერო მიმართულების
ხელმძღვანელი.
შერეული სასქესო ინფექციების რაციონალური თერაპია - 20 წთ
გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
თსსუ-ს ქირურგიის დეპარტამენტი, შპს ‘’ გადაუდებელი ქირურგიისა და
ტრავმატოლოგიის ცენტრის’’ ქირურგი, ენდოსკოპისტი.
ნაწლავთა ანასტომოზები და მათი უკმარისობის პრევენცია -15 წთ

-22ნათია ჭკადუა, ექიმი-ჰემატოლოგი, წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახ.
საავადმყოფო, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ დოქტორანტი;
გია ლობჟანიძე, ივ. ჯავახიშილის სახ. თსუ პროფესორი; მიმოზა კანკია, ექიმი გასტროენტეროლოგი, სამედიცინო ცენტრი ”ვივამედი”, ივ. ჯავახიშვილის
სახ. თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი.
ჰელიკობაქტერია პილორი და ჰემატოლოგიური დარღვევები -15 წთ
ნატო ნაკუდაშვილი,მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ექიმი
ოტოლარინგოლოგი, ყელ-ყურ-ცხვირის ეროვნული ცენტრი, სეუ (საქართველო
სეროვნული უნივერსიტეტი), კავკასიის უნივერსიტეტი; მარიამ ლომაია,
ოტორინოლარინგოლოგი,მედიცინის დოქტორი.
ყელის ტკივილი. დეფინიცია. მკურნალობა - 10 წთ
რუსუდან კახიძე, ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი, ქართულ-ამერიკული კლინიკა
‘მედიკალ ჰაუზი‘, ალექსანდრე ალადაშვილის კლინიკა.
აკნეს მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები - 10 წთ
მანანა აბულაძე, მეან-გინეკოლოგი,მედიცინის დოქტორი,ქალთა რეაბილიტაციის
ასოციაციის პრეზიდენტი,მკვდრადშობადობის საერთაშორისო ალიანსის წევრი.

მკვდრადშობადობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნის მნიშვნელობა
შობადობის მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში - 10 წთ
_________________________________________________________________
12.09.2020 – შაბათი
16.00-19.00 საკონფერენციო დარბაზი
სამეცნირო-პრაქტიკული სესია:
ახალი მიღწევები და ტექნოლოგიები მედიცინაში

სესიის თავმჯდომარე: მანანა/ მაკა/ გეგეჭკორი ,მედიცინის დოქტორი,
რეპროდუქტოლოგი, ზურაბ საბახტარაშვილის
კლინიკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო
დარგში.
ბარბარე გორგოშიძე, მედიცინის დოქტორი.
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის
„უნივერსის“ ექიმი-რეპროდუქტოლოგი,
ენდოკრინოლოგი.
ივანე წულეისკირი, ჯოენის სახ. სამედიცინო ცენტრის თორაკალური
ქირურგიის სამსახურის უფროსი, ენქიროენის,”იმედის” კლინიკის, გაგუას
კლინიკის და სხვა კლინიკების კონსულტანტი.

იშვიათი შემთხვევები და მკურნალობის ახალი მეთოდები ბავშვთა
გულმკერდის ქირურგიაში - 20 წთ

-23მადონა ჯუღელი, გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგი,მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი,, საქართველოს კოლპოსკოპიის ფედერაციის პრეზიდენტი, IFCPCIARC და UNFPA-ს საერთაშორისო ტრენერი, კლინიკა ”კარაპს მედლაინი”.
ქალის მზერა განსხვავებული პრიზმიდან - 20 წთ
მადონა ჯუღელი, გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგი,მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი,, საქართველოს კოლპოსკოპიის ფედერაციის პრეზიდენტი, IFCPCIARC და UNFPA-ს საერთაშორისო ტრენერი,კლინიკა ”კარაპს მედლაინი”.

პათოლოგიური გამონადენი საშოდან და მკურნალობის ღია საკითხები
-20 წთ
ლია ფანჩულიძე, ექიმი- რეპროდუქტოლოგი, მეან - გინეკოლოგი,მედიცინის
აკადემიური დოქტორი, ჩაჩავას კლინიკა, დიაგნოსტიკური ცენტრი.
ორსულთა ანემიის თავისებურებები - 20 წთ

ნატალია რუსაკოვა ,მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი,
ლიმფოციტოთერაპიის პატენტის მფლობელი საქარველოში, ჩაჩავას კლინიკა;
ლეილა ნადარეიშვილი, ექიმი - რეპეროდუქტოლოგი, მედიცინის აკადემიური
დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ჩაჩავას კლინიკის დიაგნოსტიკური
ცენტრის ხელმძღვანელი; ირინა გოგოხია, მეან-გინეკოლოგი,
რადიოლოგი, მედიცინის დოქტორი, კლინიკა IQ.

ლიმფოციტოიმუნოთერაპია ტრომბოფილიის დაავადებების მკურნალობაში 20 წთ
ნატა ჯაყელი, ჩაჩავას კლინიკის დიაგნოსტიკური ცენტრის ექიმი-თერაპევტი.
ფოსფოლიპიდური სინდრომი მეანობაში - 15 წთ

მაია პარკაული,მედიცინის დოქტორი,ექიმი - რეპროდუქტოლოგი, მეანგინეკოლოგი, ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრი.
მორეციდივე ცისტიტი - პრობლემა და მისი გადაჭრა - 15 წთ
შორენა წიკლაური, მედიცინის დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტპროფესორი; თინათინ გონგაძე, მედიცინის დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი; ნიჰილ კუმარ; რაჰულ განატე; რაგინი.

ონკოლოგიურ პაციენტებში ქიმიოთერაპიის შემდგომი ყელის სიმშრალის
მკურნალობა და პროფილაქტიკა პრეპარატ ისლამ ინთით -15 წთ
ნუგზარ ჯოგლიძე, თსსუ ფარმაკოლოგიური და სამკურნალო საშუალებების
კვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი.
ფიტოთერაპია გერიატრიაში - 15 წთ

-2419.30 - 20.00
საკონფერენციო დარბაზი
მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენციის მე-2 ნაწილის
დახურვა
Closing Ceremony
20.00 -24.00
მედიკოსთა 48-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის მე-2 ნაწილის
დახურვისადმი მიძღვნილი საღამო
FAREWELL DINNER

კონსულტაციები პრაქტიკოს ექიმთათვის
რუსუდან ჯაში, პედიატრი ,მედიცინის დოქტორი, კლინიკური
ფარმაკოლოგი, კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური
ფარმაკოთერაპიის კავშირის ‘’უპირველესია, არ ავნოს’’ ხელმძღვანელი.
”წამალთა გვერდითი მოქმედება და წამლისმიერი დაავადებები”
”პერსონალური წამლის შერჩევის კრიტერიუმები”
,,უპირველესია არ ავნო’’ - კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური
ფარმაკოთერაპიის კავშირი
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.
facebook: უპირველესია არ ავნო
დაინტერესებულ პირებისათვის მასტერ–კლასების ჩატარება შესაძლებელია
კონფერენციის მსვლელობის დროს.

მობ. 593 332 999

