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ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო !
თქვენ ხელთ გაქვთსაქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის
დეპარტამენტის მიერორგანიზებულიმედიკოსთა 46-ე საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული სკოლა- კონფერენციის ”ჩაქვი-2019”პროგრამა.
მიუხედავად უამრავი,ბუნებრივი თუ ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობისა,
ჩვენს მიერ წარმატებით ჩატარდა უკვე 45 საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია.
ეს შესაძლებელი გახდა,ვინაიდან ჩვენი მთავარი პრინციპი იყო, არის და ყოველთვის
დარჩება უანგაროდ ვემსახუროთ ქვეყნის მედიცინას და ხალხს.
46-ე საერთაშორისო სკოლა - კონფერენციის სესიები კვლავ ორგანიზებული
იქნებათანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად და უახლესი საერთაშორისო
სტანდარტებისდაცვით.
ჩვენ ველით საერთაშორისო დონის ლექტორებსდა ექსპერტებს საქართველოდან, არაბთა
გაერთიანებული საამიროებიდან,ბელორუსიდან, სომხეთიდანდა უზბეკეთიდან.

როგორც ცნობილია,კვლავ მიმდინარეობს წელს შემოსული უწყვეტი სამედიცინო განათლების
სრულყოფის
სასერტიფიკაციო
პრაქტიკა,ექიმებისთვის
სავალდებულო
კრედიტქულებისდაგროვითი სისტემისრეალიზაციის სახით. ჩვენმა სკოლა-კონფერენციამაც უნდა
გაიაროს სპეციალური
აკრედიტაცია,აქ წარმოდგენილი პროგრამებისთვის კანონით
განსაზღვრული
გარკვეული რაოდენობის
კრედიტ-ქულების მინიჭების უფლების
მოსაპოვებლად.
იმედი გვაქვს, როგორც წინა 45-ე ”ბაკურიანი-2019” სკოლა-კონფერენციის შემთხვევაში, ეს
უფლებამოპოვებული გვექნება სათანადო აკრედიტაციის სახით, ვინაიდან სესიების
პროგრამის მიხედვით აქ
წარმოდგენილია და მოსმენილი იქნება საერთაშორისო
ლექტორების მიერ მომზადებული მსოფლიო დონის სამეცნიერო-პრაქტიკული ლექცია მოხსენებები.
ავტორთა საკუთარი ორიგინალური ნაშრომები, როგორც წინა წლებში, წარმოდგენილი
იქნება სპეციალურ სხდომებზეელექტრონული პოსტერების სახით.
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მედიკოსთა ტრადიციულ 46-ე საერთაშორისო
სკოლა-კონფერენციაზე.
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
გენერალური დირექტორი

სკოლა-კონფერენციის ორგანიზატორები:












საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია
კავკასიის უნივერსიტეტი
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტი
საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია
საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი "უნივერსი"
შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი”
საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია
საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი
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.
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, 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, შპს ,,CMG"-ს ექიმიკონსულტანტი, პროფესორი.
გია აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო პროგრამების დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს
ქირურგიის №2 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 განყოფილების ვიცე-კოორდინატორი, კულტურულ–გასართობი
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 სამეცნიეროსასწავლო დარგში, თსუ-ს და დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
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.
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.
მარინა შაქარაშვილი - ი.ჯავახიშვილის სახ.თსუ მედიცინის ფაკულტეტის პათოლოგიის დეპარტამენტის
პროფესორი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.
რუსუდან კვანჭახაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა
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 რეგისტრაცია-განთავსების საკითხების
კოორდინატორი(MTVi Agency).

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საორგანიზაციო კომიტეტი:
ზაალ მიქელაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი.
ილია ნაკაშიძე - საქართვერლოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი.
ნინო ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
პირველი მოადგილე.
ზურაბ თენიეშვილი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
მოადგილე.
ლელა სურმანიძე - ბათუმის მერის მოადგილე.
მალხაზ ხალვაში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი.
ჯუმბერ უნგიაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ დირექტორი,
პროფესორი.
აკაკი ბერიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინას’’ ქირურგიის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
ლევან გორგილაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქ.ქედის მერი.
ციური აბულაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის,
შიდსისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის დირექტორი
ხათუნა მორჩილაძე - ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას“ პაციენტის უსაფრთხოების და სამედიცინო
მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი.

საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი:
ვიქტორია რევია
ირინა რუხაძე
მანანა ჭყონია
ნონა თამასხანოვი
გიორგი ნებიერიძე
დავით მრევლიშვილი

სამეცნიერო-პრაქტიკული სესიების პროგრამა
==================================================================================
07.07.2019 - კვირა
12.00-14.00
15.00-17.00

საკონფერენციო დარბაზი N1

მონაწილეთა რეგისტრაცია
Регистрация участников
Registration
17.00-17.15

საკონფერენციო დარბაზი N1

მედიკოსთა 46-ე საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნა
მისალმებები
ОТКРЫТИЕ 46-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствия

Opening Ceremony
Remarks
17.30 – 19.30

საკონფერენციო დარბაზი N1
გახსნის ლექციები
Opening Lectures
თენგის ასათიანი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
საშოსმხრივი ჰისტერექტომია : მართვის ოპტიმიზაცია ადრეული გაწერისთვის -60 წთ
Tengiz Asatiani,MD,PhD,Chairman and Professor of Reproductive Medicine Dept. Tbilisi State Medical University,
President of Georgian OB/GYN Association.
Vaginal Hysterectomy : Optimizing Perioperative Management for the next Day Discharge-60 min
Тенгиз Асатиани,доктор медицинских наук,руководитель и профессор Департамента репродуктивного здоровья
Тбилисского государственного медицинского университета,Президент ассоциации акушеров-гинекологов Грузии.
Влагалищная гистерэктомия: оптимизация послеоперационного ведения для ранней выписки - 60 мин
Dr.Ulrich Honemayer, United Arab Emirates, MD, PhD, MSc, MBA. ,Consultant Obstetrics and Gynecology (DHA)
Metabolic Syndrome in Pregnancy and Gestational Diabetes –which Maternal-Fetal Surveillance Methods do we have ?
-60 min
ულრიხ ჰონემაიერი, მედიცინის დოქტორი, გაერთიანებული საემიროების მეანობა-გინეკოლოგიაში მთავარი
კონსულტანტი.

მეტაბოლური სინდრომი და გესტაციური დიაბეტი-რა მეთოდები გაგვაჩნია დღევანდელ დღეს დედის და ნაყოფის
მდგომარეობის შეფასებისათვის? – 120 წთ
21.00–23.00

მედიკოსთა 46-ე საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნისადმი მიძღვნილი საღამო (ფურშეტი)
ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ 46-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ(фуршет)

Welcome Reception
==================================================================================

08.07.2019 – ორშაბათი

საკონფერენციო დარბაზი N1
12.00 – 13.00

24-ე ქართულ-უკრაინული სამედიცინო ფორუმი:

"დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის აქტუალური პრობლემები"
24-й грузинско - украинский медицинский форум:

«Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка»
Председатель сессии: Кереселидзе Малхаз Константинович, профессор,независимый эксперт по
медико-социальным вопросам, академический доктор медицинских и экономических наук.
On-line лекция:
Гречанина Елена Яковлевна ,генеральный директор Харьковского межобластного специализированного медикогенетического 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 - показание, методы. Что это дает семье и обществу - 30 мин
Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,Президент грузинского Фонда медицины
плода,профессор Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ.
Экогенетика и токсикогеномика в клинической практике - 30 мин
15.00 -19.30

საკონფერენციო დარბაზი N1

მე-5 ქართულ-უზბეკური სამეცნიერო ფორუმი:
თანამედროვე კლინიკური მედიცინა.მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები
5-й грузинско-узбекский медицинский форум:

Современная клиническая медицина – достижения и новейшие технологии
Кураторы сессии:
Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, Президент школы – конференции, профессор
Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ, Президент Грузинского Фонда медицины плода.
Нажмутдинова Дильбар Камаритдиновна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2 Ташкентской
медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор.
Каримов Ахмад Хошимович, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии №2
Ташкентской медицинской академии.
Нажмутдинова Дильбар Камаритдиновна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2
медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор.
Достижения в современном медицинском образовании Республики Узбекистан – 30 мин

Ташкентской

Каримов Ахмад Хошимович, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской
медицинской академии.
Вагинальные кровотечения в гинекологии - 30 мин
Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор Тбилисского медицинского университета
ГЕОМЕДИ, Президент Грузинского Фонда медицины плода
Фолаты – влияние на состояние плода и течение беременности -30 мин
Давлетова Дильфуза Мадияровна ,резидент магистратуры 3 года кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской
медицинской академии - 30 мин.

Management of pregnant women with hypertensive disorders, the modern protocol of management, the tactics of management
in mild preeclampsia -30 min
Гипертензивные синдромы. Современный протокол ведения. Тактика при лѐгкой преэклампсии -30 мин
Якубжанова Шахзода Рустамовна, резидент магистратуры 2 года кафедры акушерства и гинекологии Ташкентского
Педиатрического Медицинского Института.
Ретроспективный анализ ведения беременности и родов у женщин с туберкулѐзом лѐгких – 30 мин

Каримов Ахмад Хошимович, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии №2
Ташкентской медицинской академии.
Диагностика и тактика ведения при плацентарной недостаточности – 30 мин
Камилова Ирода Абдурасуловна, заведующая отделением гинекологии №2 клиники Ташкентской медицинской
академии, кандидат медицинских наук; Джураева Дилобар Талатовна, врач ординатор отделения гинекологии №2, 2-й
клиники Ташкентской медицинской академии.
Новые подходы к диагностике и лечению предраковых заболеваний шейки матки – 30 мин
გორგოშიძე ბარბარე , მედიცინის აკადემიური დოქტორი,რეპროდუქტოლოგი,
ენდოკრინოლოგი, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის "უნივერსის’' პოლიკლინკური განყოფილება.

მენჯის ანთებითი დაავადებების როლი უნაყოფობასა და ორსულობის ჩვეულ დანაკარგებში. დიაგნოსტიკა,
მკურნალობა-30 წთ
Горгошидзе Барбаре,академический доктор медицины,репродуктолог,эндокринолог,поликлиническое отделение
Роль воспалительных заболеваний малого таза в развитии бесплодия и привычных потерь беременности. Диагностика,
лечение -30 мин
Халикова А.О. ,Ташкентская Медицинская Академия; Мусаева М.А., Ташкентская Медицинская Академия; Тригулова
Р.Х ,ГУ Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Кардиологии г.Ташкента.

Оценка клинической эффективности сакубитрил\валсартана у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с
сопутствующим сахарным диабетом 2 типа -30 мин

9.07.2019 – სამშაბათი
11.00 – 13.00
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სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის (ოფიციალურად რეგისტრირებულ მონაწილეთათვის):
წამყვანი: პროფ. ულრიხ ჰონემეიერი, მედიცინის დოქტორი, გაერთიანებული საემიროების მეანობა-გინეკოლოგიაში
მთავარი კონსულტანტი.
1. რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი დავადგინოთ ქორიონ-ამნიოტური სიტუაცია მრავალნაყოფიანი

ორსულობის დროს.
2. ქორიონანგიომა ტყუპით ორსულობის დროს-დაკვირვების განხილვა.
3. დადგა თუ არა დრო შევცვალოთ საშვილოსნოს ყელის სერკლიაჟი ექიმ ერაბიანის(გერმანია)
მიერ შემოთავაზებულ საშვილოსნოს ყელის პესარიუმით?
The Special Seminar for Practicioneers:
Prof. Ulrich Honemeyer, MD, PhD, MSc, MBA. ,Consultant Obstetrics and Gynecology (DHA)

1.
2.
3.

Why do we need to assess chorionicity in multiple pregnancy?
Chorangioma in twins-a case report
It is time to move from cervical cerclage to the Arabian cervical pessary?
15.00 -19.00

საკონფერენციო დარბაზი N1

საქართველოს და გაერთიანებული საემიროების პირველი ერთობლივი სამედიცინო
ფორუმი:

პერინატალური მედიცინის თანამედროვე საკითხები
The First Georgian and United Arab Emirates joint Medical Forum:

The Modern Issues of Perinatal Medicine
Session
Chairman- Prof. Ulrich Honemeyer, MD, PhD, MSc, MBA. ,Consultant Obstetrics and Gynecology (DHA)
Prof. Ulrich Honemeyer, MD, PhD, MSc, MBA. ,Consultant Obstetrics and Gynecology (DHA)
United Arab Emirates.
Uterine Ectopic Pregnancy: just like any other ectopic pregnancy?- 60 min

Prof. Ulrich Honemeyer, MD, PhD, MSc, MBA. ,Consultant Obstetrics and Gynecology (DHA)
United Arab Emirates.
Fetal surveillance in general and in a case of Bartter Syndrome - 60 min
Prof. Alexander Papitashvili, Tbilisi Medical University GEOMEDI,President of Georgian Fetal Medicine Foundation.
Viral Infection in Perinatal Medicine -60 min
Prof. Ulrich Honemeyer, MD, PhD, MSc, MBA. ,Consultant Obstetrics and Gynecology (DHA)
United Arab Emirates.

Psychopathological consequences of congenital anomalies – how to prevent negative
short-and long term reactions?- 60 min

10.07.2019 – ოთხშაბათი
12.00 – 13.00

საკონფერენციო დარბაზი N1

სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის (ოფიციალურად რეგისტრირებულ მონაწილეებისათვის):
ახალი ტექნოლოგიები და მიღწევები ნაყოფის მედიცინასა და პრენატალურ ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში სპეციალური პროგრამის მიხედვით 2018 წლის მსოფლიო კონგრესების მოხსენებების დეტალური განხილვა და
ანალიზი.
წამყვანი: ალექსანდრე პაპიტაშვილი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი, თბილისის
სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.
ორსულთა სისხლში თავისუფალი დნმ-ის განსაზღვრა და პრეეკლამფსიის პროგნოზირება ორსულობის
პირველ ტრიმესტრში.
15.00 -19.30

საკონფერენციო დარბაზი N1
მე-11 ქართულ-ბელორუსული სამეცნიერო ფორუმი:

“კლინიკური გენეტიკის და პრენატალური მედიცინის თანამედროვე საკითხები”
11-й грузинско-белорусский научно-медицинский форум:

«Современные вопросы клинической генетики и пренатальной медицины».
Председатели сессии: Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,
профессор Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ,
Президент Грузинского Фонда медицины плода;
Тихоненко Ирина Владимировна, доктор медицинских наук,
доцент кафедры ультразвуковой диагностики Mедицинской
Академии Беларуси, заведующая отделением УЗД межрайонного
центра пренатальной и ультразвуковой диагностики (МЦПУД) УЗ
1-й городской клинической больницы г. Минска.
Тихоненко Ирина Владимировна, доктор медицинских наук, доцент кафедры ультразвуковой диагностики
Mедицинской Академии Беларуси, заведующая отделением УЗД межрайонного центра пренатальной и
ультразвуковой диагностики (МЦПУД) УЗ 1-й городской клинической больницы г. Минска.
Критические состояния плода - где критерий степени угрозы жизни плода? – 60 мин
Криволапов Олег Всеволодович, главный врач Гомельского областного диагностического медико-генетического
центра с консультацией "Брак и семья".

Сохранение овариального резерва при хирургическом лечении эндометриоидных кистах яичников у женщин
репродуктивного возраста. Опыт применения лазерных технологий – 30 мин
Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог Тбилисского медицинского
Центра «Гера»,исполнительный директор Департамента медицины Грузинской ассоциации ученых и
специалистов.
Современиые тенденции ведения родов и перинатальные исходы- 30 мин

Тихоненко Ирина Владимировна, доктор медицинских наук, доцент кафедры ультразвуковой диагностики
Mедицинской Академии Беларуси, заведующая отделением УЗД межрайонного центра пренатальной и ультразвуковой
диагностики (МЦПУД) УЗ 1-ой городской клинической больницы г. Минска
Малый таз плода - все ли образования мы диагностируем? – 60 мин
Мусеридзе Нино, профессор,доктор медициныбруководитель ВРТ Центра Мардалейшвили,заведующая
кафедрой патологии Тбилисской медицинской академии(ТМА)
Сохранение фертильности онкологических пациентов - 30 мин
Криволапов Олег Всеволодович, главный врач Гомельского областного диагностического медико-генетического центра
с консультацией "Брак и семья".

Скрининг на хромосомные нарушения у плода и преэклампсию в 1 триместре беременности с учетом
рекомендаций ISUOG и FMF – 30 мин
Надирашвили Тамара, репродуктолог, акушер-гинеколог, клиника Мардалейшвили.

ЭКО при гинекологической патологии - 30 мин

11.07.2019 - ხუთშაბათი
11.00 – 13.00

საკონფერნციო დარბაზი №1
სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის (ოფიციალურად რეგისტრირებულ მონაწილეთათვის):
Тохунц Каринэ Акоповна , доктор медицинских наук, профессор Ереванского государственного медицинского
университета. Президент Армянской ассоциации УЗ диагностики в акушерстве и гинекологии, Вице-Президент
Армянской ассоциации репродуктивной медицины, ISUOG advisory member, ISUOG 3D focus group member.

УЗ диагностика патологии полости матки. Современные классификации - 60 мин
Патология мио- и эндометрия согласно FIGO & MUSA statement. Точки практического приложения - 60 мин
15.00 – 19.30

საკონფერენციო დარბაზი N1

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის და საქართველოს
მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის

მე-16 სამეცნიერო კონფერენცია
სესიის თანათავმჯდომარეები: ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს
ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი.
ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; თბილისის
სამედიცინო უნივერსიტეტის გეომედის პროფესორი, საქართველოს მეცნიერთა და
სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის გეომედის
პროფესორი,საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

უმაღლესი სამედიცინო განათლების თავისებურებანი და განვითარების ისტორია ამერიკის შეერთებულ
შტატებში..ბოლო ნაწილი - 30 წთ
მაკა გეგეჩკორი, თსსუ პროფესორი, ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის სასწავლო/სამეცნიერო
მიმართულების ხელმძღვანელი.
ამერიკული სამედიცინო საპნის ოპერების კინომუსიკა -30 წთ
გიორგი თვალთვაძე , მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თბილისის სამშობიარო სახლის”ჰერა-2011”
თანამშრომელი,საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაციის აღმასრულებელი
დირექტორი.
ვმშობიარობთ ამერიკაში - 30 წთ

ირმა ბერულავა,ფსიქოლოგიის მაგისტრი, მედიცინის დოქტორი, ქ. თბილისის № 4 საოჯახო მედიცინის ცენტრის
ფსიქო-ნევროლოგი
კოსმოსური მედიცინის მიღწევები ამერიკის პრაქტიკულ მედიცინაში -30 წთ
მალხაზ კერესელიძე,მედიცინის და ეკონომიურ მეცნიერებათა დოქტორი.პენსიონერტა თანადგომის საზოგადოების
ვიცე - პრეზიდენტი.

სამედიცინო დაწესებულებებში პერსონალისა და პაციენტების უსაფრთხოების ტექნიკის თავისებურებები აშშ-ს
მაგალითზე - 30 წთ
სოფიკო გელიაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ამერიკისმცოდნეობის დოქტორანტი.
ბიტ თაობის კულტურული პროტესტი და ჯეკ კერუაკის რომანი ,,გზაზე" – 30 წთ
მიხეილ ბარნოვი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკისმცოდნეობის
ინსტიტუტის ასისტენტ -პროფესორი.
ველური დასავლეთის უკანასკნელი დღეები მონტანასა და ვაიომიგნში - 30 წთ
ვიქტორ კერვალიშვილი,ლაგოდეხის ბლუზ ფესტივალის ორგანიზატორი, ნატალია კალანდაძე

ამერიკული მუსიკის შედევრი - ბლუზი საქართველოში -30 წთ
ვასილ კაჭარავა,ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის
დირექტორი, პროფესორი.

დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარება საქართველოსა და ამერიკას შორის. თანამშრომლობის პირველი წლები
(ჰუმანიტარული და სამედიცინო დახმერაბა) -30 წთ
21.30-22.30

საკონფერენციო დარბაზი N1
მრგვალი მაგიდა

საქართველო და ევროატლანტიკური სივრცე
წამყვანი - ვასილ კაჭარავა, პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი.

12.07.2019 - პარასკევი

პარალელური სესიები №1 და №2 საკონფერენციო დარბაზებში.
15.00 – 17.30

საკონფერენციო დარბაზი N1

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის"უნივერსის” სპეციალური სესია
სესიის თავმჯდომარე: თეიმურაზ გაგნიძე, მედიცინის დოქტორი, რეპროდუქციული მედიცინის
ცენტრის "უნივერსის'' გენერალური დირექტორი.
ქრისტესაშვილი ჯენარა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი "უნივერსი".

უნაყოფობა,როგორც ორსულობის დანაკარგების მიზეზი და შედეგი -20 წთ
გაგნიძე თეიმურაზ, მედიცინის დოქტორი ,რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი "უნივერსი".
მამაკაცის ფაქტორი უნაყოფობის და ორსულობის დანაკარგებში -20 წთ
კობალაძე ლევან, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, სახელმწიფო მართვის მაგისტრი,ექიმი
სექსოლოგი, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი"უნივერსის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე, ევროპის
სექსუალური მედიცინის საზოგადოების წევრი/ESSM/
ქალის სექსუალური დისფუნქციები - ქალის თუ წყვილის პრობლემა - 60 წთ

ასანიძე ელენე, ექიმი მეან-გინეკოლოგი, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დოქტორანტი; ქრისტესაშვილი ჯენარო, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „ უნივერსი„.
პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომის მართვის თანამედროვე პრინციპები - 30 წთ
ჭიოკაძე მაია, მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი"უნივერსი", ივ.ჯავახიშვილის
სახ. თსუ დოქტორანტი.
ენდომეტრიუმის იმუნური უჯრედები ქალებში ორსულობის განმეორებითი დანაკარგებით -20 წთ
15.00 – 21.00

საკონფერენციო დარბაზი N2
სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში მომუშავე
ექიმ-სპეციალისტებისათვის.
სესიის თავმჯდომარეები: მალხაზ კერესელიძე ,მედიცინის და ეკონომიურ მეცნიერებათა
დოქტორი, პენსიონერთა თანადგომის საზოგადოების
ვიცე -პრეზიდენტი.
დევი ტაბიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი,
თსსუ ჯანდაცვის მენეჯმენტის და პოლიტიკის დეპარტამენტის
პროფესორი, რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური
დირექტორი, პროფილაქტიკური მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი.
ტაბიძე დევი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ ჯანდაცვის მენეჯმენტის და პოლიტიკის დეპარტამენტის
პროფესორი, რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი, პროფილაქტიკური მედიცინის აკადემიის
აკადემიკოსი.
ქ.თბილისისკ ლინიკებში შშმ პირთა სამედიცინო მომსახურების ხარისხობრივი შეფასება - 15 წთ
კერესელიძე მალხაზი,მედიცინის და ეკონომიურ მეცნიერებათა დოქტორი,პენსიონერთა თანადგომის საზოგადოების
ვიცე -პრეზიდენტი.
ჯანმრთელობის სამედიცინო ექსპერტიზა - ოჯახის ექიმის საქმიანობის სფერო -15 წთ
ჭოლოკავა ნინო, ტრავმატოლოგ–ორთოპედი, სს ევექსის ჰოსპიტლები, მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური
საავადმყოფო; ბახტაძე სოფიო, თსსუ ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
ხაჭაპურიძე ნანა, თსსუ ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; კაპანაძე ნანა, თსსუ
ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ- პროფესორი.

ვიტამინ D-ს მნიშვნელობა სხვადასხვა ასაკის ბავშვთა საყრდენ–მამოძრავებელი აპარატის განვითარებაში
-15 წთ
შაქარაშვილი მარინა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ი.ჯავახიშვილის სახ. თსუ მედიცინის ფაკულტეტის
პათოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი.
ასაკთან ასოცირებული დაავადებების მკურნალობა-15 წთ

ტრენინგი-სემინარი:
სსიპ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდის პროექტი ოჯახში ძალადობის შემცირება საქართველოში (USAID)
ტრენინგი ექიმებისთვის: ქალთა მიმართ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის გამოვლენის, მკურ
ნალობის პრინციპების და რეფერალის საკითხები".
სოფო ტაბაღუა, ფსიქოლოგი.

გენდერის ნიშნით ძალადობის გააზრება და აღთქმა - 60 წთ
ჯოჯუა თამთა, გელაშვილი ნინო, ოჯახის ექიმები. გენდერის ნიშნით ძალადობის გავლენა ქალის ჯანმრთელობაზე 60 წთ ჯანდაცვის სისტემის როლი გენდერის ნიშნით ძალადობაზე - 30 წ
ჯანდაცვის რეაგირება გენდერის ნიშნით ძალადობაზე - 30 წთ

ირმა ალადაშვილი, იურისტი.

გენდერის ნიშნით ძალადობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოსა და რეგულაციის
შემთხვევის განხილვა -120 წთ

მიმოხილვა,

ტრენინგის მონაწილეები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატებს.

17.30-19.30

საკონფერენციო დარბაზი N1

24-й грузинско – армянский научно-практический симпозиум:

«Актуальные вопросы охраны здоровья населения»
24-ე ქართულ-სომხური სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმი:
”მოსახლეობის ჯანდაცვის აქტუალური საკითხები”
Председатели сессии: Барсегян Сергей Патваканович, главный врач НИЦ
охраны здоровья матери и ребенка МЗ Армении;
Горгошидзе Барбаре, репродуктолог, зндокринолог,
доктор медицины, Центр репродуктивной медицины
"УНИВЕРС".
Барсегян Сергей Патваканович, кандидат медицинских наук, главный врач Научно-исследовательского Центра
охраны здоровья матери и ребенка МЗ Армении.
Медицинская генетика в Армении-достижения и перспективы для акушерства и гинекологии- 30 мин
Тохунц Каринэ Акоповна, доктор медицинских наук, профессор Ереванского государственного медицинского
университета. Президент Армянской ассоциации УЗ диагностики в акушерстве и гинекологии, Вице-Президент
Армянской ассоциации репродуктивной медицины, ISUOG advisory member, ISUOG 3D focus group member.

3D ультразвук в диагностике основной гинекологической патологии, ассоциированной с субфертильностью - 30 мин
Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор Тбилисского медицинского университета
ГЕОМЕДИ, Президент Грузинского Фонда медицины плода
3D ультразвук в диагностике проходимости маточных труб - 30 мин
Тохунц Каринэ Акоповна, доктор медицинских наук, профессор Ереванского государственного медицинского
университета. Президент Армянской ассоциации УЗ диагностики в акушерстве и гинекологии, Вице-Президент
Армянской ассоциации репродуктивной медицины, ISUOG advisory member, ISUOG 3D focus group member.

УЗ диагностика функциональных овариальных нарушений и преждевременной недостаточности яичников
-30 мин
13.07.2019 - შაბათი
11.00 – 13.15

საკონფერენციო დარბაზი N1
შპს“კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“,
საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მედიცინის ფაკულტეტის

61-ე კონფერენცია
“შემთხვევები დერმატო-ვენეროლოგის პრაქტიკიდან”
11:00 – 11:30

სესიის ხელმძღვანელები: პროფ. გიორგი გალდავა, პროფ. თინა ქიტუაშვილი
მონაწილეთა რეგისტრაცია

11:30 – 12:30
ეკატერინე მესხი, რუსუდან აბზიანიძე, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრის რეზიდენტი;
თინა ქიტუაშვილი, ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო-სასწავლო დარგში,
თსუ-ის და დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

ხალი თუ მელანომა.

12:30 – 13:15
ანა აზრუმელაშვილი , ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის
ფაკულტეტის დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრის რეზიდენტი;
გიორგი გალდავა, ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, ასოციაციის პრეზიდენტი, თსუ-ის
პროფესორი .

სკლეროზული ლიქენი -გენიტალური და ექსტრაგენიტალური.
13:15 -13:45
ვერიკო აბრალავა, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის
დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრის რეზიდენტი.

ბიოფსია -კვლევის მნიშვნელოვანი მეთოდი დერმატოლოგიაში.
13:45 - 14:15
ნინო კერესელიძე, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი.

ტუჩების კორეცია – შესაძლებლობები და შეცდომები.
14.15 - კონფერენციის დახურვა

15.00 – 18.00

საკონფერენციო დარბაზი N1

„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, ი.ნიკურაძე, ნ.ზამთარაძე, ხ.ჯორბენაძე, მ.ბოლქვაძე.
საშოს აგენეზიის ქირურგიული მკურნალობა – 30 წთ
ლ.დოლიძე MD, PhD, უროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი; ლ.გვარიშვილი, ვ.დოლიძე.
ლაზერული ტექნოლოგიების ევოლუცია უროლოგიაში – 30 წთ
ქეთევან ბესელია, ენდოკრინოლოგი,შორენა ფოცხიშვილი, რეანიმატოლოგი ; ილია ნაკაშიძე, პროფესორი,
ინტენსიური თერაპიის და რეანიმაციის დეპარტანემტის ხელმძღვანელი.

სინთეზური გლუკოკორტიკოიდების გამოყენება, მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები –
ფოსფორორგანული ნივთიერებებით ქრონიკული მოწამვლა და ზოგადი ანესთეზია – 30 წთ
გიორგი ვალიშვილი,ნეირომედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ნეიროქირურგი, თსსუ–ს
ნეირომედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი.

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნეების კომბინირებული თერაპია, ოპერაციული და
ქიმიოთერაპიის ეფექტურობა – 30 წთ
აკაკი ბერიძე, ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა’’–ს ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი. ომარ
სურმანიძე, ქირურგი.
ლაპარასკოპიული სინექიოლიზისი, ნაწავთა გაუვალობის პრევენცია – 30 წთ
ნატო გორგაძე , ნეონატოლოგი, ახალშობილთა რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის მიმართულების
ხელმძღვანელი.
არტერიული ღია სადინრის კონსერვატული მკურნალობის ეფექტურობა ახალშობილებში - 30 წთ

15.00 – 18.00

საკონფერენციო დარბაზი N2

ახალი მიღწევები და ტექნოლოგიები მეანობა-გინეკოლოგიაში.
სესიის თავმჯდომარე: გეგეჭკორი მანანა/მაკა/,მედიცინის დოქტორი,რეპროდუქტოლოგი,
ზურაბ საბახტარაშვილის კლინიკის დირექტორის
მოადგილე სამეცნიერო დარგში.
გეგეჭკორი მანანა/მაკა/,მედიცინის დოქტორი,რეპროდუქტოლოგი, ზურაბ საბახტარაშვილის კლინიკის
დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში.

ენდომეტრიოზი გუშიმ,დღეს,ხვალ ...ზურაბ საბახტარაშვილის კლინიკა - ენდომეტრიოზის სერტიფიცირებული
ევროპული ცენტრი - 30 წთ
ჯუღელი მადონა,ექიმი-გინეკოლოგი, კოლპოსკოპისტი, მედიცინის დოქტორი,
საქართველოს კოლპოსკოპიის ასოციაციის პრეზიდენტი, საერთაშორისო ტრენერი.
საოფისე გინეკოლოგია - ახალი სტანდარტი თანამედროვე მედიცინაში -30 წთ
გვენეტაძე არსენ, ექიმი - ენდოსკოპისტი,მედიცინის დოქტორი,ზურაბ საბახტარაშვილის კლინიკის დირექტორი.
10 წარმატებული წელი და მომავლის გამოწვევები -20 წთ
გრძელიძე თაისა, მედიცინის დოქტორი, ქ. ქუთაისის ა. წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი,
შპს "მორფოლოგის" დირექტორი.

ქალის რეპროდუქციული პერიოდის საშვილოსნოსმხრივი სისლიხლდენები -10 წთ
მარსაგიშვილი ნანი,მედიცინის დოქტორი,რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი,
კლინიკა ინვიტროს კლინიკური მენეჯერი,პოლიკლინიკური სამსახურის უფროსი.

კლიმაქტერული სინდრომის ისტორია და თანამედროვეობა - 30 წთ
რობაქიძე თამარ,მიკრობიოლოგი,სამედიცინო ცენტრის „ციტოს“ექიმი- ლაბორანტი;
კერესელიძე მარიკა, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მიკრობიოლოგი
სამედიციცინო ცენტრის „ციტოს“ მიკრობიოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი.

ენტერობაქტერიების როლი შარდ-გამომყოფი სისტემის ინფექციების განვითარებაში ქალთა პოპულაციაში- 20 წთ
შორენა ჭიოკაძე,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,კლინიკა ჯანმრთელობის სახლის ლაბორატორიული სამსახურის
ხელმძღვანელი; შალვა ქორიძე,მედიცინის აკადემიოური დოქტორი,კლინიკა ჯანმრთელობის სახლის დირექტორი.

მემკვიდრული და შეძენილი თრომბოფილიის დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა ზოგად სამედიცინო პრაქტიკაში და
მეანობაში- 30 წთ
ლაბაძე მარინა,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თსსუ ჰისტოლოგიის,ციტოლოგიის და ემბრიოლოგიის
კატედრის პროფესორი.
ემბრიოგენეზის კრიტიკული პერიოდები -10 წთ
18.00 - 19.45

საკონფერენციო დარბაზი N2

სამეცნიერო - პრაქტიკული სესია ”ახალი მეთოდები და ტექნოლოგიები მედიცინაში”
სესიის თავმჯდომარე: გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
თსსუ-ს ქირურგიის № 2 დეპარტამენტის პროფესორი,
შპს "გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის
ცენტრის" ქირურგი, ენდოსკოპისტი.
აზმაიფარაშვილი გია, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს ქირურგიის №2 დეპარტამენტის პროფესორი, შპს
"გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრის" ქირურგი, ენდოსკოპისტი

კომბინირებული აბდომინოპლასტიკა -15 წთ
ნაფეტვარიძე დოდო, მედიცინის დოქტორი, კარდიოლოგი, კლინიკა "ღია გული".

არტერიული ჰიპერტენზიის კონტროლი და აგფ ინჰიბიტორები. ოქსიდაციური სტრესი და ანტიოქსიდანტები
- 15 წთ

გვენეტაძე არსენ, ექიმი - ენდოსკოპისტი,მედიცინის დოქტორი,ზურაბ საბახტარაშვილის კლინიკის დირექტორი.
10 წარმატებული წელი და მომავლის გამოწვევები -15 წთ
შენგელია ელენე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, საქართველოსა და ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების
წევრი, ექიმი კარდიოლოგი, "ჩაფიძის გულის ცენტრი".

ენდოთელიუმის ფუნქციის გამოკვლევა აპარატ Endo PAT 2000- ით, მიკროვასკულური დისფუნქციის
დიაგნოსტირება -15 წთ
გრძელიძე თაისა, მედიცინის დოქტორი, ქ. ქუთაისის ა. წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი,
შპს "მორფოლოგის" დირექტორი.

ფარისებრი ჯირკვლის კარცინომის გაახალგაზრდავების ტენდენცია -15 წთ
ნაკაშიძე ირინა, ასისტ. პროფ. ბიოლოგიისა და კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტები, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბსუ, ბათუმი, საქართველო.
მოლეკულურ-გენეტიკური მარკერები სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეებში-15 წუთი
Hriden Prakash Thakar, Batumi Shota Rustaveli State University student; Jaykumar Jakasaniya, Batumi Shota Rustaveli
State University student; Tamar Peshkova, MD, PhD, Batumi Endocrinology Centre, Batumi Shota Rustaveli State
University; Irina Nakashidze, Assistant Professor,Departments of Biology and Clinical Medicine, Natural Science and Health
Care, Batumi Shota Rustaveli State University.
Deficiency Vitamin D in Pediatric Polycystic Thyroid Disease - 15 min

ჰრიდენ პრაკაშ თაკარ,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სტუდენტი;ჯაიკუმარ
ჯაკასანიია,თაკარ,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სტუდენტი;პეშკოვა თამარ,მედიცინის
დოქტორი,ბათუმის ენდოკრინოლოგიური ცენტრის ექიმი,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი;ნაკაშიძე
ირინა,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის ბიოლოგიის და კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის
ასისტენტ - პროფესორი.
D ვიტამინის დეფიციტი ფარისებრი ჯირკვლის პოლიცისტური დაავავადების დროს ბავშვებში -15 წთ
===================================================================================================
20.00 - 20.30

საკონფერენციო დარბაზი N1

მედიკოსთა 46-ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენციის დახურვა
ЗАКРЫТИЕ 46-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ

Closing Ceremony
20.30 -24.00

მედიკოსთა 46-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია „ჩაქვი-2019 “დამთავრებისადმი მიძღვნილი
საღამო
ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ ЗАВЕРШЕНИЮ 46-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ «ЧАКВИ – 2019»
FAREWELL DINNER

==================================================================================

შენიშვნებისთვის

