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ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო !
თქვენ ხელთ გაქვთ პროგრამა მედიკოსთა 47-ე საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული სკოლა- კონფერენციის ”ბაკურიანი-2020”.
მიუხედავად უამრავი, ბუნებრივი თუ ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობისა,
ორგანიზატორების მიერ წარმატებით ჩატარდა 46 საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია.
ეს შესაძლებელი გახდა,ვინაიდან ჩვენი მთავარი პრინციპი იყო, არის და ყოველთვის
დარჩება უანგაროდ ვემსახუროთ ქვეყნის მედიცინას და ხალხს.
47-ე საერთაშორისო სკოლა - კონფერენციის სესიები კვლავ ორგანიზებული იქნება
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად და უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების
დაცვით.

იმედი გვაქვს, რომ მიღებული გვექნება აკრედიტაცია, ვინაიდან სესიების
პროგრამის მიხედვით აქ წარმოდგენილია და მოსმენილი იქნება საერთაშორისო
ლექტორების მიერ მომზადებული მსოფლიო დონის სამეცნიერო-პრაქტიკული ლექცია მოხსენებები.
ჩვენ ველით საერთაშორისო დონის ლექტორებს, როგორც საქართველოდან, ასევე
ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, შვეციიდან, უკრაინიდან, სომხეთიდან და
უზბეკეთიდან .
რაც შეეხება ავტორთა საკუთარ ორიგინალურ ნაშრომებს, როგორც წინა წლებში,
ისინი წარმოდგენილი იქნება სპეციალურ სხდომებზე, ელექტრონული პოსტერების
სახით.
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მედიკოსთა ტრადიციულ 47-ე
სკოლა-კონფერენციაზე.

საერთაშორისო

გისურვებთ ნაყოფიერ მუშაობას, დიდ წარმატებებს თქვენს საქმიანობაში და რა თქმა
უნდა, ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას.

პატივისცემით,
ალექსანდრე პაპიტაშვილი
სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი
ლავროს შევარდნაძე
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე
გიორგი თვალთვაძე
საორგანიზაციო კომიტეტის გენერალური დირექტორი
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სკოლა-კონფერენციის ორგანიზატორები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კავკასიის უნივერსიტეტი
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტი
საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია
საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია
შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი”
საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია
საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი
გრ.მუხაძის სახელობის 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 მეანგინეკოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.
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სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები:
ნუგზარ სხირტლაძე – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის
პრეზიდენტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე–რექტორი,პროფესორი.
თენგიზ ასათიანი - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე,
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
დევი ტაბიძე - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, მედიცინის
აკადემიური დოქტორი, თსსუ ჯანდაცვის მენეჯმენტის და პოლიტიკის დეპარტამენტის
პროფესორი, რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე
კლინიკურ დარგში, პროფილაქტიკური მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი.
მალხაზ კერესელიძე - საოგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი, სამედიცინოსოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი, ეკონომიკისა და მედიცინის
აკადემიური დოქტორი, შპს ,,CMG"-ს თანამშრომელი, პროფესორი.
გია აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო პროგრამების დირექტორი, მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს ქირურგიის დეპარტამენტის პროფესორი, შპს
"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 კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე,
სოციალური პროგრამების დირექტორი, შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის
ექიმი.
გიორგი გალდავა – შპს ”კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის”
გენერალური დირექტორი, საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაციის
პრეზიდენტი, თსუ - ს პროფესორი.
თინა ქიტუაშვილი - შპს ”კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის”
დირექტორი სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, თსუ-ს და დ.ტვილდიანის სამედიცინო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
ვასილ კაჭარავა – ივ.ჯავახისვილის სახ.თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის
დირექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
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.
ლევან კოკაია –საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატორი, საქართველოს
არქიტექტორთა კავშირის წევრი, UIA-ს წევრი, არქიტექტორთა ბიურო ”მოდულორი”-ს
მთავარი არქიტექტორი.

-5მანონ ფანჩულიძე – სარეგისტრაციო ჯგუფის კოორდინატორი, რუსთავის
სამედიცინო ცენტრის ”ოჯახის ექიმი”-ს წამყვანი სპეციალისტი.
რუსუდან ჯაში - ა.კობალაძის სახ. კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური
ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის ,,უპირველესია არ ავნო’’ ხელმძღვანელი.
მარინა ლაბაძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხების ჯგუფის წევრი,
თსსუ–ს პროფესორი, მედიცინის მეცნიერბათა დოქტორი.
ნიკოლოზ ნუცუბიძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის წევრი,
კორპორაციული ჯგუფის სამედიცინო კონსულტანტი.
რუსუდან კვანჭახაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
ქეთევან სანებლიძე –ადგილზე განთავსების ჯგუფის კოორდინატორი, თბილისის
სამხატვრო აკადემიის პროფესორი.
კობა ხარხელი - კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში.
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 რეგისტრაცია-განთავსების
საკითხების კოორდინატორი, (MTVi Agency).
საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი:
ირინა რუხაძე - ხელმძღვანელი
ლიანა რურუა
გელა ქობულაძე
ნონა თამასხანოვი
ანდრო თედიაშვილი

სკოლა -კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული
Language of Conference: Georgian, English, Russian

-623.02.2020 - კვირა
16.00 - 17.00
მონაწილეთა რეგისტრაცია
Registration
Регистрация участников
17.00-17.30

საკონფერენციო დარბაზი

მედიკოსთა 47-ე საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნა
მისალმებები

Opening Ceremony
Remarks
ОТКРЫТИЕ 47-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствия

სესიების პროგრამა
23.02.2019 - კვირა
17.30 - 18.30

გახსნის ლექცია (Opening Lecture):
დავით მეტრეველი, თსსუს ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის
პრეზიდენტი, ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტი.

ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქცია ორსულებში-დიაგნოსტიკა და მკურნალობა - 60 წთ

21.00
მედიკოსთა 47-ე საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნისადმი მიძღვნილი საღამო
Welcome Reception
ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ 47-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
24.02.2020 - ორშაბათი
15.00 - 16.30
პროფესორ იური კორჟინსკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი
25-ე ქართულ-უკრაინული სამედიცინო ფორუმი:

”კლინიკური მედიცინის ახალი მიმართულებები და ტექნოლოგიები"
The 25th Georgian-Ukrainian Joint Medical Forum:

“New Trends and Technologies in Clinical Medicine”
dedicated to the Memory of prof. Yuri Korzhinsky
25-й грузинско- украинский медицинский форум:

«Новые направления и технологии в клинической медицине»
посвященный памяти проф. Коржинского Юрия Степановича
სესიის თავმჯდომარეები: გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
თსსუ-ს ქირურგიის დეპარტამენტის პროფესორი,
შპს ‘’გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის
ცენტრის’’ ქირურგი.
ვოლოდიმერ სმოლიანკა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
უჟგოროდის სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი,
უკრაინის ნეიროქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.
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უნივერსიტეტის პროფესორი ნევროლოგიისა და ნეიროქიირურგიის დეპარტამენტში,
უჟგოროდის (უკრაინა) ეროვნული უნივერსიტეტის რექტორი, უკრაინის
ნეიროქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.
თავის ტვინის დაავადებების ნეიროენდოსკოპიური მკურნალოაბა - 30 წთ
ვოლოდიმერ სმოლიანკა,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, უჟგოროდის სამედიცინო
უნივერსიტეტის პროფესორი ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის დეპარტამენტში,
უჟგოროდის (უკრაინა) ეროვნული უნივერსიტეტის რექტორი, უკრაინის
ნეიროქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.

უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენება ცენტრალური ნერვული სისტემის სიმსივნეების ქირურგიულ
მკურნალობაში - 30 წთ
გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს ქირურგიის დეპარტამენტის
პროფესორი, შპს ‘’გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრის’’ ქირურგი,
ენდოსკოპისტი.

წვრილი ნაწლავის სუბტოტალური რეზექცია ნაწლავთა მწვავე მეზენტერიალური
სისხლძარღვთა გაუვალობის დროს -30 წთ

Chairmen of Session:

Volodimir Smolianka, , MD, PhD, DSc; Rector of Uzhhorod
National University (Ukraina); Professor of Dept. of Neurology and
Neurosurgery; President of Ukrainian Association of Neurosurgeons.

Azmaiparashvili Gia, MD, PhD; Professor, Department of Surgery
TSMU, Surgeon of the Center for Emergency Surgery and
Traumatology, Endoscopist.
Volodimir Smolianka, , MD, PhD, DSc; Rector of Uzhhorod National University (Ukraina); Professor of
Dpt. of Neurology and Neurosurgery; President of Ukrainian Association of Neurosurgeons.
Neuroendoscopy in Treatment of Brain Pathology - 30 min

Volodimir Smolianka, MD, PhD, DSc; Rector of Uzhhorod National University (Ukraina); Professor of Dеpt.
of Neurology and Neurosurgery; President of Ukrainian Association of Neurosurgeons.
Modern Technologies in CNS Tumors Surgical Treatment - 30 min

Azmaiparashvili Gia, MD, PhD; Professor, Department of Surgery TSMU, Surgeon
of the Center for Emergency Surgery and Traumatology, Endoscopist.

Subtotal Resection of the Small Intestine during Acute Mesenteric Vascular Obstruction
Председатели сессии:

-30 min
Володимир Смолянка,доктор медицинских наук,
ректор Ужгородского национального университета (Украина),
профессор департамента неврологии и нейрохирургии,
Президент Ассоциации нейрохирургов Украины.
Гия Азмайпарашвили, доктор медицинских наук, профессор кафедры
хирургии ТГМУ, хирург Центра неотложной хирургии и
травматологии.

Смолянка Володимир,доктор медицинских наук, ректор Ужгородского национального
университета (Украина),профессор департамента неврологии и нейрохирургии,
Президент Ассоциации нейрохирургов Украины.

Нейроэндоскопия в лечении заболеваний головного мозга - 30 мин
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университета (Украина),профессор департамента неврологии и нейрохирургии,
Президент Ассоциации нейрохирургов Украины.

Использование новейших технологий в хирургическом лечении опухолей центральной
нервной системы - 30 мин
Азмайпарашвили Гия, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии ТГМУ, хирург Центра
неотложной хирургии и травматологии, эндоскопист.
Субтотальная резекция тонкой кишки при острой брыжеечной сосудистой обструкции -30 мин

16.30 -18.10

სესია: ”თანამედროვე კლინიკური მედიცინა.მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები”

სესიის თავმჯდომარეები: აკაკი ბერიძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი,ჯანმრთელობის ცენტრი ‘’მედინა’’.
გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
თსსუ-ს ქირურგიის დეპარტამენტის პროფესორი,
შპს ‘’გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის
ცენტრის’’ ქირურგი.
აკაკი ბერიძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,ჯანმრთელობის ცენტრი ‘’მედინა’’,
ბათუმი; ჩახვაძე ბესარიონ, ენდოსკოპისტი; სურმანიძე ომარი.
სიგმის შემოგრეხა. ენდოსკოპიური დეკომპრესია და დეტორზია -20 წთ
მანანა ხოჭავა ,თსსუ-ს ბავშვთა ინფექციური სნეულებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; იამზე შალამბერიძე ,თბილისის ბავშვთა ინფექციური
კლინიკური საავადმყოფოს კონსულტანტი, საქართველოს ბავშვთა ინფექციური საზოგადოების
პრეზიდენტი, კლინიკის პროფესორი; თამარ ჯოხთაბერიძე ,თსსუ-ს ბავშვთა ინფექციური
სნეულებების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი.
წითელას აფეთქება და მისი მიმდინარეობა საქართველოში - 20 წთ
დავით ელგენდაშვილი, მედიცინის დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი,
კლინიკა ‘’კარაპს მედლაინი’’, ზოგადი და მინიინვაზიური ქირურგიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი; ოთარ კეპულაძე.

დიაფრაგმის საყლაპავის ხვრელის თიაქარი, ქირურგიული მკურნალობა (საკუთარი
გამოცდილება) -20 წთ
მარინა შაქარაშვლი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის
სახ.უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის პათოლოგიის კათედრის პროფესორი.
ჯანდაცვა საქართველოში-მიღწევები,პრობლემები და პერსპექტივები - 20 წთ
ლამარა შანიძე, ოჯახის ექიმი,ფარმაცევტი,ფიტოთერაპევტი, მედიცინის დოქტორი.

სამკურნალო მცენარეები და მათი ნაკრებების როლი ონკოლოგიური დაავადებების
მკურნალობის პროცესში - 20 წთ
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15.00 - 16.30
პირველი ქართულ - ამერიკული სამედიცინო ფორუმი:
”თანამედროვე მიღწევები დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვაში”
The First Georgian-Ameriсan joint Medical Forum:
“New Trends and Progress in Maternal and Infant Healthcare”
Первый грузинско-американский медицинский форум:
«Новые достижения в охране здоровья матери и ребенка»
სესიის თავმჯდომარეები: მარია კატარჟინა ბორჟევსკა-კორნაჩკა, მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი, ვარშავის სამედიცინო
უნივერსიტეტის პროფესორი პედიატრიასა და
ნეონატოლოგიაში, ბავშვთა ჯანდაცვის ფონდის
გამგეობის მთავარი კოორდინატორი(აშშ).
ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის
”გეომედის” პროფესორი, საქართველოს ნაყოფის
მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი.
მარია კატარჟინა ბორჟევსკა-კორნაჩკა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ვარშავის
სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი პედიატრიასა და ნეონატოლოგიაში, ბავშვთა
ჯანდაცვის ფონდის გამგეობის მთავარი კოორდინატორი(აშშ).

ბავშვთა ჯანდაცვის ფონდის (აშშ) მიღწევები და პერსპექტივები - 30 წთ
ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სამედიცინო
უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის
პრეზიდენტი.

საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის განვითარების პერსპექტივები - 30 წთ
მარია კატარჟინა ბორჟევსკა-კორნაჩკა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ვარშავის სამედიცინო
უნივერსიტეტის პროფესორი პედიატრიასა და ნეონატოლოგიაში, ბავშვთა ჯანდაცვის ფონდის
გამგეობის მთავარი კოორდინატორი(აშშ).

ახალი მიმართულებები და თანამედროვე მიღწევები ნეონატოლოგიაში - 30 წთ
Chairmen of Session: Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, MD PhD,Professor
Pediatrics and Neonatology,Professor Emeritus Medical University
of Warsaw, Poland; Honorary Member CMCF Board (USA).
Alexander Papitashvili, MD,PhD, Professor of Tbilisi Medical
University GEOMEDI (Georgia), President of Georgian
Fetal Medicine Foundation.

Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, MD PhD,Professor Pediatrics and Neonatology,
Professor Emeritus Medical University of Warsaw, Poland; Honorary Member CMCF Board (USA).

Children’s Medical Care Foundation’s (CMCF) Past, Presenсe and Future - 30 min
Alexander Papitashvili, MD,PhD, Professor of Tbilisi Medical University GEOMEDI (Georgia), President of
Georgian Fetal Medicine Foundation.
Perspectives of Georgian Fetal Medicine Foundation - 30 min

- 10 Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, MD PhD,Professor Pediatrics and Neonatology,
Professor Emeritus Medical University of Warsaw, Poland; Honorary member CMCF Board(USA).
New Trends in Neonatology - 30 min

Председатели сессии:

Мария Катаржина Борщевска-Корначка, доктор медицинских
наук, профессор педиатрии и неонатологии Варшавского
медицинского университета, Почетный член правления Фонда
медицинской помощи детям (США).

Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских
наук, профессор Тбилисского медицинского университета
ГЕОМЕДИ, Президент Грузинского Фонда медицины плода.
Мария Катаржина Борщевска-Корначка, доктор медицинских наук,профессор педиатрии и
неонатологии Варшавского медицинского университета, Почетный член правления Фонда
медицинской помощи детям (США).
Фонд медицинской помощи детям (США) – прошлое, настоящее и перспективы - 30 мин

Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,профессор Тбилисского
медицинского университета ГЕОМЕДИ, Президент Грузинского Фонда медицины плода.
Перспективы развития Грузинского Фонда медицины плода - 30 мин
Мария Катаржина Борщевска-Корначка,доктор медицинских наук,профессор педиатрии и
неонатологии Варшавского медицинского университета ,Почетный член правления Фонда медицинской
помощи детям (США).

Новые направления и достижения в неонатологии - 30 мин
16.30 - 18.30

სესია: ”თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ და ექსპერიმენტულ მედიცინაში”
სესიის თავმჯდომარე:

ნანა კოტრიკაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი,ბიოლოგიის დეპარტამენტი,
უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგე,
ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
თაისა გრძელიძე ,ქუთაისის ა.წერეთელის სახელობის
უნივერსიტეტის პროფესორი,შპს "მორფოლოგის" დირექტორი.
ნანა კოტრიკაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის უჯრედული
და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი; ლიანა რამიშვილი; ანი ხაზარაძე .
თირეოიდული ჰორმონები და მკერდის კიბო -20 წთ
ინგა ხუჯაძე ,ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, გენეტიკის კათედრა.
მაგისტრანტი; თ. ბუაძე, მ. გაიოზიშვილი, თ. ჯოხაძე, თ. სიგუა.

GSTT1 და GSTM1 გენების პოლიმორფიზმი ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულ
ინდივიდებში -20 წთ

- 11 მანანა გორდეზიანი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, უჯრედულ და
მოლეკულურ ბიოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; მანანა

ალიბეგაშვილი.
ახალი ტექნოლოგიები: დადებითი და უარყოფითი მხარეები -20 წთ
ალექსანდრე ხელაია, მედიცინის დოქტორი, უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, ევროპის
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
უროლოგიური საკითხები მეან-გინეკოლოგის და რეპროდუქტოლოგის პრაქტიკაში -15 წთ
მაია პარკაული, რეპროდუქტოლოგი,მედიცინის დოქტორი,ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული
ცენტრი.
სქესობრივი გზით გადამდები ინფეციების მკურნალობის თანამედროვე ხედვები - 15 წთ
ციცინო ჯავაშვილი,მეან-გინეკოლოგი,კლინიკა ”ენმედიცი”.
საშარდე გზების ინფექციების მართვა მეანობა-გინეკოლოგიაში - 15 წთ
გიორგი ცერცვაძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი,რეპროდუქტოლოგი,მეან-გინეკოლოგი,თსსუ-ს
კლინიკის დირექტორი.
ვაგინალური გამონადენის მენეჯმენტი - 15 წთ

26.02.2020 - ოთხშაბათი
15.00 – 19.00
მე-2 ქართულ-შვედური სამეცნიერო ფორუმი:

“თანამედროვე ტექნოლოგიები მეანობა-გინეკოლოგიაში”
The 2nd Georgian-Swedish Scientific Medical Forum:

"Modern Technologies in Obstetrics and Gynecology"
2-й грузинcко-шведский научно-медицинский форум:

«Современные технологии в акушерстве и гинекологии».
სესიის თავმჯდომარე: პოვილას სლადკევიჩუს ,პროფესორი,სკანეს
უნივერსიტეტის ჰოსპიტალის ქალთა
კლინიკის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,ქ.მალმო,შვეცია.
Chairman of Session: Povilas Sladkevicius, Professor, Head for Ultrasound
Department in Women’s Clinic, Skanes
University Hospital, Malmö, Sweden.
Председатель сессии: Повилас Сладкявичус, Профессор,заведующий отделением
ультразвуковой диагностики
женской клиники госпиталя Сканского
Университета г.Мальмо,Швеция.

- 12 პოვილას სლადკევიჩუს ,პროფესორი,სკანეს უნივერსიტეტის ჰოსპიტალის ქალთა
კლინიკის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
ქ.მალმო,შვეცია.
Povilas Sladkevicius, Professor, Head for Ultrasound Department in Women’s Clinic, Skanes
University Hospital, Malmö, Sweden.
Повилас Сладкявичус профессор,заведующий отделением ультразвуковой диагностики
женской, клиники госпиталя Сканского Университета г.Мальмо,Швеция.
ლექცია-სემინარები
IOTA მეთოდის გამოყენება ს აშვილოსნოს დანამატების სიმსივნეების გამოვლენისათვის.
ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის როლი - 60 წთ

ულტრაბგერითი გამოკვლევის გამოყენება ენდომეტრიოზის დიაგნოსტიკისა და
მალიგნიზაციის რისკის დასადგენად - 60 წთ
ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა მეანობაში - დოპლეროგრაფიის გამოყენება ნაყოფის
მდგომარეობის დასადგენად - 60 წთ
The Titles of Lectures:
IOTA Methods for Assessment of Adnexal Tumors. The Role of Ultrasound - 60 min
Natural History of Endometriosis. Diagnostic Approach using Ultrasound Examination - 60 min

Ultrasound in Obstetrics. Dopplerography for Evaluation of Fetus Well-being - 60 min
Лекции для врачей:
IOTA метод исследования опухолей придатков матки- роль ультразвуковой диагностики

- 60 мин
Ультразвуковое исследование при диагностике эндометриоза и риска малигнизации 60 мин

Ультразвуковое исследование в акушерстве. Доплерография при определении
состояния плода -60 мин

ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სამედიცინო
უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის
პრეზიდენტი.

ონკოლოგიურ დაავადებათა განვითარების რისკის დადგენა დოპლეროგრაფიის გამოყენებით
- 30 წთ
Alexander Papitashvili, MD,PhD,professor of Tbilisi Medical University GEOMEDI (Georgia),
President of Georgian Fetal Medicine Foundation.
Dopplerography for Estimation the Risk of Oncopathology - 30 min

- 13 Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,профессор Тбилисского
медицинского университета ГЕОМЕДИ, Президент Грузинского Фонда медицины плода.

Применение доплерографии для определения cтепени риска появления онкозаболеваний 30 мин

ივანე მგალობლიშვილი,სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი,
კლინიკა ”დომინანტის” ხელმძღვანელი,საქართველოს მცირე ინვაზიური გინეკოლოგიისა და
რეპროდუქციური მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი; ქეთევან ტაბუცაძე, ანტონ მგალობლიშვილი.
ენდომეტრიოიდული კისტის სკლეროთერაპია ულტრაბგერითი კონტროლით - 30 წთ

Ivane Mgaloblishvili, Professor at Sokhumi State University, Head of Clinic "Dominant",
President of Georgian Association of Invasive Gynecology and Reproductive Medicine;
Ketevan Tabutsadze; Anton Mgaloblishvili.
Endometrial Cyst Sclerotherapy using Ultrasound Control - 30 min
Иване Мгалоблишвили, профессор Сухумского государственного университета,
Руководитель клиники "Доминант", Президент Грузинской ассоциации малоинвазивной
гинекологии и репродуктивной медицины; Кетеван Табуцадзе; Антон Мгалоблишвили.
Склеротерапия эндометриоидной кисты под ультразвуковым контролем - 30 мин

20.30-21.30
მრგვალი მაგიდა:

”გამოჩენილი თანამედროვე არქიტექტორები: სანტიაგო კალატრავა (Santiago Calatrava)”
წამყვანი - ლევან კოკაია, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი, რფ არქიტექტორთა
კავშირის წევრი, UIA - საერთაშორისო არქიტექტორთა კავშირის წევრი.

27.01.2020- ხუთშაბათი
15.00 – 17.00
მე-6 ქართულ-უზბეკური სამეცნიერო ფორუმი:

”მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები მეანობა-გინეკოლოგიასა და რეპროდუქტოლოგიაში”
სესიის თავმჯდომარეები: ალექსანდრე პ აპიტაშვილი, სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი,
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციია
მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისი სამედიცინო
უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი.
კარიმოვი აჰმად, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
ტაშკენტის სამედიცინო აკადემიის მეანობა-გინეკოლოგიის
№2 კათედრის პროფესორი(უზბეკეთი).
დილმარ ნაჟმუთდინოვა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ტაშკენტის სამედიცინო აკადემიის
მეანობა-გინეკოლოგიის №2 კათედრის გამგე,პროფესორი (უზბეკეთი).

მე-6 კურსის სტუდენტებისთვის მეანობა-გინეკოლოგიაში სწავლების ინოვაციური მეთოდები - 30
წთ

- 14 აჰმად კარიმოვი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ტაშკენტის სამედიცინო აკადემიის
მეანობა-გინეკოლოგიის №2 კათედრის პროფესორი (უზბეკეთი).

პლაცენტარული დისფუნქციის დიაგნოსტიკა და ლ-არგინინით მკურნალობის ეფექტურობის
კონტროლი - 20 წთ
ბარბარე გორგოშიძე , რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის დოქტორი, რეპროდუქციული მედიცინის
ცენტრი "UNIVERS".
ფიტოთერაპიის გამოყენება რეპროდუქტოლოგიაში - 20 წთ
შახნოზა კასიმოვა,ანდიჟანის სამედიცინო ინსტიტუტის მეანობა-გინეკოლოგიის კათედრის
დოქტორანტი (უზბეკეთი).
ქრონიკული ტონზილიტით დაავადებულ ორსულთა მართვა და მკურნალობა - 20 წთ
ნინო მუსერიძე,, მედიცინის დოქტორი,პროფესორი,ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის
კლინიკური დირექტორი.

ინ ვიტრო განაყოფიერების საინტერესო შემთხვევების განხილვა - 20 წთ
აჰმად კარიმოვი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ტაშკენტის სამედიცინო აკადემიის
მეანობა-გინეკოლოგიის №2 კათედრის პროფესორი (უზბეკეთი).
სისხლისდენები გინეკოლოგიაში: დიაგნოსტიკა და მკურნალობა - 20 წთ

The 6th Georgian-Uzbek Medical Forum:
“Achievements and Newest Technologies in Obstetrics-Gynecology and Reproductology”
Chairpersons of Session:

Papitashvili Alexander, President of the Conference,
Head of Department of Medicine, Association of Scientists
and Specialists of Georgia, MD,PhD,professor of Tbilisi
Medical University GEOMEDI (Georgia).
Karimov Ahmad, MD,PhD; Professor of Department of Obstetrics and
Gynecology No. 2 of the Tashkent Medical Academy, (Uzbekistan).

Nazhmutdinova Dilmar, MD,PhD; Head of the Department of Obstetrics and Gynecology No. 2
of the Tashkent Medical Academy,Professor.
Innovative Teaching Methods in Obstetrics and Gynecology for 6 Year Students - 30 min
Karimov Ahmad, MD,PhD; Professor of Department of Obstetrics and Gynecology No. 2 of the Tashkent
Medical Academy, (Uzbekistan).

Diagnosis and Monitoring of the Effectiveness of Treatment of Placental Dysfunction with
L-Arginine - 20 min
Gorgoshidze Barbare, Reproductologist, Doctor of Medicine, Center for Reproductive Medicine "UNIVERS".
Phytotherapy in Reproductology - 20 min
Museridze Nino,MD, PhD,Professor, Clinical Director of Georgian-German Center for Reproductology.
Interesting Cases of IVF - 20 min
Karimov Ahmad, MD,PhD; Professor of Department of Obstetrics and Gynecology No. 2 of the Tashkent
Medical Academy (Uzbekistan).

Bleeding in Gynecology: Diagnostics and Treatment - 20 min

- 15 6-й Грузинско – Узбекский медицинский форум:

«Достижения и новейшие технологии в акушерстве-гинекологии и репродуктологии»
Председатели сессии: Папиташвили Александр Михайлович , Президент школы-конференции,
руководитель Департамента медицины Ассоциации учёных
и специалистов Грузии, доктор медицинских наук, профессор
Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ(Грузия).
Каримов Ахмад Хошимович, профессор кафедры акушерства и
гинекологии №2 Ташкентской медицинской академии,
доктор медицинских наук (Узбекистан).
Нажмутдинова Дильбар Камаритдиновна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2
Ташкентской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор.
Иновационные методы обучения в акушерстве и гинекологии для студентов 6 курса - 30 мин
Каримов Ахмад Хошимович, профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской
медицинской академии, доктор медицинских наук( Ташкент, Узбекистан).

Диагностика и контроль эффективности лечения плацентарной дисфункции L-аргинином
–20 мин
Горгошидзе Барбаре,академический доктор медицины, репродуктолог,эндокринолог, поликлиническое
отделение Центра репродуктивной медицины»Универс».
Применение фитотерапии в репродуктологии – 20 мин
Касымова Шахноза, докторант (PhD) 2 года кафедры акушерства и гинекологии Андижанского
медицинского института.
Ведение и лечение беременных с хроническим тонзиллитом – 20 мин
Мусеридзе Нино, доктор медицины, профессор, клинический директор грузинско-германского Центра
репрдуктологии.
Демонстрация интересных наблюдений при проведении ЭКО – 20 мин
Каримов Ахмад Хошимович, профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской
медицинской академии, доктор медицинских наук( Ташкент, Узбекистан).
Кровотечения в гинекологии: диагностика и лечение – 20 мин
17.00 -18.20

სესია: ”მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები
მეანობა-გინეკოლოგიასა და რეპროდუქტოლოგიაში”
სესიის თავმჯდომარეები:

დევი ტაბიძე, თსსუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, პოლიტიკისა
და ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
ბარბარე გორგოშიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი,
რეპროდუქტოლოგი, ენდოკრინოლოგი, რეპროდუქციული
მედიცინის ცენტრი“უნივერსი“.

დევი ტაბიძე, თსსუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, პოლიტიკისა და ეკონომიკის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი; ლევან ბარამიძე, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,პროფესორი;
ზაზა სიხარულიძე,, დეპერტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, საუნივერსიტეტო სწავლების თანამედროვე ასპექტები და
გამოწვევები - 20 წთ

- 16 თაისა გრძელიძე, ,ქუთაისის ა.წერეთელის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი,
შპს "მორფოლოგის" დირექტორი.

პაპ-ტესტის სკრინინგის მნიშვნელობა საშვილოსნოს ყელის პრეკანცერული მდგომარეობის
გამოვლინების საქმეში - 20 წთ
დავით მალიძე, მედიცინის დოქტორი, ექიმი-კარდიოლოგი, ჰოსპიტრალი „ნიუმედი“, ევროპის
უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.

ნატრიუმ-გლუკოზის კოტრანსპორტერ 2-ის ინჰიბიტორები: კარდიოლოგის, ენდოკრინოლოგის და
ნეფროლოგის სამკუთხედი - 20 წთ
ბარბარე გორგოშიძე ,მედიცინის აკადემიური დოქტორი, რეპროდუქტოლოგი, ენდოკრინოლოგი,
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი“უნივერსი“.
ფერტილოგენით მკურნალობის კლინიკური შემთხვევები/ქეიზ რეპორტები - 20 წთ

28.01.2020- პარასკევი
15.00-16.00
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის და
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის
მე-15 სამეცნიერო კონფერენცია.

სესიის თავმჯდომარე: ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს ამერიკის შესწავლის
ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი.
ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს ამერიკის
შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი,პროფესორი.
ლინდონ ჯონსონის სიღატაკის წინააღმდეგ ომის სავალალო შედეგები და მათი გამოსწორების
მცდელობა რესპუბლიკელთა მიერ - 15 წთ
ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,საქართველოს მეცნიერთა და
სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის სამედიცინო
უნივერსიტეტის „გეომედის“ პროფესორი.

ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი სამედიცინო განათლების სისტემის რეფორმის
განვითარება( 3 ნაწილის შეჯამება) - 15 წთ
კერესელიძე მალხაზი, სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი
ექსპერტი,მედიცინის და ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,პროფესორი; ბერულავა ირმა, შპს N4
საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმი - ნევროლოგი, მედიცინის დოქტორი, ფსიქოლოგიის
მაგისტრი.
საპენსიო სისტემა აშშ-ში (The Service Corps of Retired Executives) - 15 წთ
რუსუდან კვანჭახაძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი, სდასუ-ს პროფესორი.
ამერიკელი პრეზიდენტების გასაიდუმლოებული დაავადებები - 15 წთ

- 17 16.00 – 18.20

სესია: ”მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები კლინიკურ მედიცინაში”
სესიის თავმჯდომარე: ივანე ვერულაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი, New Vision University-ს ნეირომეცნიერებათა
დეპარტამენტის და საუნივერსიტეტო კლინიკის ნევროლოგიისა
და ნეიროქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი.
ივანე ვერულაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, New Vision University-ს
ნეირომეცნიერებათა დეპარტამენტის და საუნივერსიტეტო კლინიკის ნევროლოგიისა და
ნეიროქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი.
ქრონიკული ტკივილის მართვა: რეტროსპექტივა და ევოლუცია - 20 წთ
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.
ახალი ორალური ანტიკოაგულანტების ეფექტურობისა და უსაფრთხოების პროფილი –
ანტიკოაგულაციური თერაპიის გენდერული თავისებურებანი - 20 წთ
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; თეა გეგენავა, კ. ერისთავის სახელობის ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კარდიოლოგი,
კლინიკა "ღია გულის" კარდიოექოსკოპისტი; თამარ შენგელია, თსუ საუნივერსიტეტო კლინიკა
"ვივამედის" რეზიდენტი კარდიოლოგიაში.
კარდიოვასკულურ დაავადებათა მართვის ძირითადი ასპექტები ორსულებში - 20 წთ
ხათუნა სოხაძე, მეან-გინეკოლოგი, კლინიკა მედჰელსის კლინიკური დირექტორი, ივ.ჯავახიშვილის
სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი.

რეპროდუქციული ფუნქცია და ორსულობის გამოსავალი იდიოპათიური ჰიპერპროლაქტინემიის
მქონე ნამკურნალევ ქალებში - 20 წთ
ეთერი მინაძე , ექიმი -კარდიოლოგი, გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი,
შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი.
პორტოპულმონური ჰიპერტენზია - კლინიკური შემთხვევა - 20 წთ
ნანა შავლაყაძე, აკაკი წერეთელის სახ.უნივერსიტეტის პროფესორი,ქუთაისის კლინიკა ”XXI
საუკუნის” დირექტორი; ანი სილაგაძე, ევექსის რეზიდენტი; მაია გიორგაძე, ევექსის რეზიდენტი.
ვიტამინი „D“ დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ორსულებში - 20 წთ
ნანა შავლაყაძე , აკაკი წერეთელის სახ.უნივერსიტეტის პროფესორი, ქუთაისის კლინიკა ”XXI
საუკუნის” დირექტორი; ანთისა ბობოხიძე, აწსუ-ს სტუდენტი, ანი სილაგაძე, ევექსის რეზიდენტი;
მაია გიორგაძე , ევექსის რეზიდენტი.

ტყვიის გავრცელება დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ორსულებსა და ახალშობილებში
- 20 წთ

- 18 20.00-21.00

მრგვალი მაგიდა:
” პრეზიდენტი ტრამპი - ამერიკის გმირი ?”
წამყვანი - ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი,
ივანე ჯავახიშვილის სახ.თსუ ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი.

29.02.2019 - შაბათი
11:00-14:00
კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის, საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა
ასოციაციისა და ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის
ფაკულტეტის

62-ე კონფერენცია
„დერმატოზების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის საკითხები“
სესიის ხელმძღვანელები: პროფ. გიორგი გალდავა, პროფ. თინა ქიტუაშვილი,
მედიცინის დოქტორი სოფიკო ლილუაშვილი.

პროგრამა
10:30 – 11:00

მონაწილეთა რეგისტრაცია

11:00 – 11:30
ნანა კინწურაშვილი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრის დოქტორანტი;
გიორგი გალდავა, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის გენერალური
დირექტორი, ასოციაციის პრეზიდენტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი.

საქართველოს თავდაცვის ძალებში ტერფის მიკოზის გავრცელების თავისებურებანი
11:30 – 12:00
თინა ქიტუაშვილი, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დირექტორის
მრჩეველი სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტისა და დ. ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი.

მოზარდთა აკნე – კოსმეტიკური პრობლემა, თუ უფრო მეტი
12:00 – 12:25
სოფიკო ლილუაშვილი, მედიცინის დოქტორი, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული
ცენტრის დირექტორი სასწავლო - სამეცნიერო დარგში.

ციფრული დერმატოსკოპის შესაძლებლობები დერმატოზების დიაგნოსტიკაში
12:25 – 12:45
თეონა გველესიანი, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი;
ხათუნა ღურჭუმალიძე, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დერმატოვენეროლოგი.

ჰერპეს ზოსტერი – იშვიათი კლინიკური შემთხვევები

- 19 12: 45 - 13:10
თეა ჭყონია, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი;
თამარ დარჯანია, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრის დოქტორანტი.

პლაზმური ენერგიის გამოყენება დერმატო-კოსმეტოლოგიაში
13:10 - 13:30
თეონა ჯამბურია, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რეზიდენტი დერმატო-ვენეროლოგიაში;
რუსუდან აბზიანიძე, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რეზიდენტი დერმატო-ვენეროლოგიაში;
თინა ქიტუაშვილი, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დირექტორის
მრჩეველი სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტისა და დ. ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი.

გენიტალიუმის გიგანტური კონდილომა –კლინიკური შემთხვევა
13:30 – 14:00 - დისკუსია
14:00 - 62-ე კონფერენციის დახურვა
16.00 -18.00
სესია: "მეანობის,პერინატალური მედიცინის და რეპროდუქტოლოგიის თანამედროვე
საკითხები"
სესიის თავმჯდომარე: ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის”
პროფესორი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი.
ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სამედიცინო
უნივერსიტეტის”გეომედის” პროფესორი,საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი.

ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების გავლენა ნაყოფის განვითარებაზე
(იოდი,რკინა,ფოლიუმის მჟავა) - 30 წთ
გიორგი ჩალაძე, პროფესორი, საქართველოს გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის აღმასრულებელი
დირექტორი.

მოლეკულურ გენეტიკური ტესტირება. დიაგნოსტიკის თანამედროვე შესაძლებლობები
საქართველოში - 30 წთ
რუსუდან კვანჭახაძე ,დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული
ცენტრის უფროსი სპეციალისტი, პროფესორი; ნანა მებონია ,დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ქრონიკული დაავადებებისა და ტრავმატიზმის
სამართველოს უფროსი, პროფესორი.

საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების კვლევის შედეგების შეფასება - 30
წთ

ნათია კვარაცხელია, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სადოქტორი პროგრამის დოქტორანტი.

საქართველოში ნაადრევი მშობიარობის რისკის ფაქტორების კვლევა „ორსულთა და
ახალშობილთა ჯანმრთელობის მეთვალყურეობის ელექტრონული მოდულის“ მონაცემთა ანალიზით
- 30 წთ

- 20 18.00
მედიკოსთა 47-ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენციის დახურვა

Closing Ceremony
ЗАКРЫТИЕ 47-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ

20.00 - 24.00
მედიკოსთა 47-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია დამთავრებისადმი მიძღვნილი საღამო
FAREWELL DINNER
ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ ЗАВЕРШЕНИЮ 47-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ

შენიშვნებისთვის

