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ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო ! 

        თქვენ ხელთ გაქვთ   მედიკოსთა 39-ე   სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა-კონფერენციის პროგრამა.  

ეს პროგრამა, თანამოაზრეთა მცირერიცხოვანი ჯგუფის წლევანდელი უანგარო და დაუღალავი შრომის 

დასკვნითი შედეგია. მათი ერთობლივი შემოქმედების წყალობით, წელიწადში ორჯერ, ზამთარსა და 

ზაფხულში,საშუალება გვეძლევა შევხვდეთ და ერთმანეთს გავუზიაროთ პირადი და მსოფლიო მედიცინის 

ის მიღწევები, რის გარეშეც პრაქტიკული მედიცინა ვერ განვითარდება.       

 

       მიუხედავად უამრავი, ბუნებრივი თუ ხელოვნური კვლავ არსებული  წინააღმდეგობისა, 

ორგანიზატორებმა წარმატებით ჩაატარეს 20 წლის განმავლობაში 38 სკოლა-კონფერენცია. 

      კიდევ ერთხელ გვინდა ავღნიშნოთ, რომ ჩვენი მთავარი მიზანია უანგაროდ ვემსახუროთ ქვეყნის 

მედიცინას და ხალხს. ეს იყო, არის და დარჩება სწორედ ჩვენი მუშაობის უმთავრესი იდეა და პრინციპი. 

   

       ჩვენ დღესაც, ამ  სკოლა–კონფერენციაზე,   ვაგრძელებთ  აკადემიური სესიების   ორგანიზებას უახლესი 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.   

        უპირველეს ყოვლისა  პრაქტიკოსი ექიმებისათვის დაგეგმილია წამყვან სპეციალისტთა საფუძვლიანი 

თემატური ლექციები.  

        ავტორთა საკუთარი ორიგინალური ნაშრომები წარმოდგენილი იქნება ელექტრონული პოსტერების 

სახით და მათი განხილვა გაიმართება ძირითადი ლექციების შემდეგ სპეციალურ საპოსტერო სხდომებზე. 

 

     კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება  მედიკოსთა 39–ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციაზე. 

 

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

ჯანმრთელობასა და ბედნიერებას. 

  

      

  პატივისცემით, 

 

სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი  - ალექსანდრე  პაპიტაშვილი 
საქართველოს მეცნიერთა და  სპეციალისტთა ასოციაციის  მედიცინის დეპარტამენტის                                 

ხელმძღვანელი, 

თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის გეომედის  პროფესორი, 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი 

 

 

ლავროს  შევარდნაძე                                     
 

საორგანიზაციო კომიტეტის 
თავმჯდომარე                                                     
საქართველოს ბიოტექნოლოგიის  

ცენტრის დირექტორი                                                                                           

                                                                                                                     

 

 

გიორგი   თვალთვაძე          

საორგანიზაციო კომიტეტის   გენერალური 
დირექტორი   
 სამედიცინო ცენტრ ”ნეოკლინიკას” 

გინეკოლოგიური   დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი,  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                              

 

 

 

 



 

  ორგანიზატორები: 

o საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია 

o ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

o კავკასიის უნივერსიტეტი 

o საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის 

ასოციაცია 

o შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი” 

o საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია  

o ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი  

o საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი 

o ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი 

o ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის  ს/კ ინსტიტუტი 

o კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირი –Primum Non Nocere 

(PNN) 

 

 

სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები: 

ნუგზარ  სხირტლაძე – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, 

კავკასიის ინსტიტუტის ვიცე–რექტორი, პროფესორი 

 

დევი ტაბიძე – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  პროფესორი, რეპროდუქციული 

მედიცინის ცენტრ  „უნივერსის“  გენერალური დირექტორის მოადგილე 

მალხაზ  კერესელიძე - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე საორგანიზაციო დარგში,  

სამედიცინო-სოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი, მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი 

 

გია  აზმაიფარაშვილი – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე სამეცნიერო დარგში,  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, შპს ”გადაუდებელი ქირურგიის და ტრამვატოლოგიის ცენტრი”-ს 

და თსსუ-ს  ქირურგიის N2 დეპარტამენტის პროფესორი  

     

 ბარბარე  გორგოშიძე – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის დარგში,  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის 

რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ექიმი-რეპროდუქტოლოგი   

   

ლევან  კოკაია –  სასტუმროებთან ურთიერთობის  და ტრანსპორტის საკითხების  კოორდინატორი, 

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი, რუსეთის ფედერაციის არქიტექტორთა კავშირის წევრი, 

IUA-ს წევრი, არქიტექტორული ბიურო ”მოდულორის” მთავარი არქიტექტორი 

 

ნიკოლოზ ნუცუბიძე  – მონაწილეთა ადგილზე განთავსების კოორდინატორი,  კორპორაცია ”ვისოლ-

სმარტის”  ჯანდაცვის სამსახურის კონსულტანტი 

 

ქეთევან  ბახტაძე -  კულტურულ–გასართობი პროგრამების დირექტორი, შსს ჯანმრთელობის დაცვის 

სამსახურის ექიმი  

          

 მარინა  ლაბაძე –  სამეცნიერო  პროგრამების   კოორდინატორი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, 

თსსუ–ს პროფესორი,  

              

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  

 

 

მარიამ  გიგაური - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმთა ასოციაცია „სეფსისის“პრეზიდენტი, 

ვ.ბოჭორიშვილის სახ. კლინიკა „სეფსისის“ თერაპიული სამსახურის უფროსი   

 



 

ვასილ კაჭარავა – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის 

ინსტიტუტის დირექტორი 

 

მანონი  ფანჩულიძე – სარეგისტრაციო ჯგუფის კოორდინატორი, რუსთავის სამედიცინო ცენტრ”ოჯახის 

ექიმი”-ს წამყვანი ექიმი  

 

ქეთევან  სანებლიძე – კულტურულ–გასართობი ღონისძიებების კოორდინატორი,თბილისის სამხატვრო 

აკადემიის პროფესორი 

 

ალექსანდრე  ქისტაური - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს შინაგანი მედიცინის N 2 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი 

 

მიხეილ  ხოშტარია – სასტუმროებში წინასწარი განთავსების და საინფორმაციო-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახურის დირექტორი,  დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის 

გამგეობის თავმჯდომარე 

  

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

კოორდინატორი, MTVi  Agency–ს ელექტრონული მედიაცენტრის დირექტორი                         

 

კობა ხარხელი - კონსულტანტი ფინანსურ-ეკონომიკურ საკითხებში   

 

ირინა რუხაძე  – ადმინისტრაციული ჯგუფის ხელმძღვანელი                  

  

 

საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი: 
 

                                                                                შოთა გაწერელია 

                                                                                ნონა თამასხანოვი 

მერი ნატროშვილი 
 

სკოლა-კონფერენციაში მონაწილე ფარმაცევტული კომპანიები   

       ვიორვაგ-ფარმა                                  

      ბერლინ-ქემი/მენარინი                                                               

 

astelas    

 

ეგისი                      რინოდუსუ 

 

სერვიე                   ჰელიოფარმა 

                                             

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                      
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

http://www.woerwagpharma.bg/


 

სკოლა–კონფერენციის პროგრამა at glance 
 

28.02.2016 

15.00-17.00 

მონაწილეთა registracia 

17.00 

მედიკოსთა  39-ე  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის გახსნა 
17.30 

სკოლა- კონფერენციის გახსნის ლექცია (Opening lecture) 

18.00 

ფურშეტი 

                                                                                                                   21:00 

სკოლა-კონფერენციის გახსნისადმი მიძღვნილი ილუზიონისტ გია ფარადაშვილის საღამო 

  29.02.2016 

16.00 

სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის: დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები 

17.00 

მე-18 ქართულ - სომხური სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმი 

                                                                                                                        21.00 

ხელოვნების საღამო: 

ამერიკის ფერწერის ისტორიის მიმოხილვა 

პროფ.ვასილ კაჭარავა 

                                                                                                        01. 03. 2016 

                                                                                                               16.00 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო - პრაქტიკული სესია 

 20.00 

ილუზიონისტ გია ფარადაშვილის საღამო  (წარმოდგენა ბავშვებისთვის) 

02.03.2016 

                                                                                                                16.00 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სპეციალური სესია: ექსპერიმენტული მედიცინა 

   20.30 

ცნობილი ქართველი არქირექტორ-დიზაინერის ,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლის დეკანის,პროფესორ ნიკოლოზ შავიშვილის 

საღამო თემაზე: დიზაინერული აზროვნება და მისი გამოყენების შესაძლებლობები მედიცინის დარგში 

03.03.2016 

16.00 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტისა და საქართველოს მეცნიერთა და 

სპეციალისტთა ასოციაციის მე-9 სამეცნიერო კონფერენცია 

21.00 

პოეზიის საღამო 

წამყვანი:  პროფ. თაისა გრძელიძე 

04.03.2016 

16.00 

სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია: „კლინიკური მედიცინის თანამედროვე პრობლემები“ 

17.00 

სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის: მუსიკოთერაპიის გამოყენება სამედიცინო პრაქტიკაში 

წამყვანი:  მარინა შაქარაშვილი 

21.00 

ვენეციური კარნავალი 

 

05.03.2016 

11.30 

შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“, 

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის 

50-ე კონფერენცია 

“დერმატო-ვენეროლოგიის აქტუალური საკითხები” 

15.00 

ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის სპეციალური სესია 

17.30 

სპეციალური სემინარი: კლინიკური უროლოგია - ახალი მეთოდები და ტექნოლოგიები 

წამყვანი: პროფ.დავით ქოჩიაშვილი, 
18.30 

მედიკოსთა 39-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის დახურვა 
19.00 

39-ე სკოლა-კონფერენციის დახურვისადმი მიძღვნილი ბანკეტი 
 

 

 

 



 

28.02.2016 

15.00-16.00 

მედიკოსთა  39-ე  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია 

  

17.00                                                 სკოლა- კონფერენციის გახსნა 
                                                                                 

                                                                             მისალმებები 

 

17.30                         სკოლა- კონფერენციის გახსნის ლექცია (Opening Lecture) 

 

არსენ გვენეტაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ზურაბ 

საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის ხელმძღვანელი; თამთა ცაავა, გინეკოლოგ -

რეპროდუქტოლოგი, ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა 

    

  ესთეტიური ენდოკრინოლოგია - ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის ერთ-ერთი 
მიმართულება-20 წთ. 

18.00 

ფურშეტი 

21.00 

სკოლა-კონფერენციის გახსნისადმი მიძღვნილი  ილუზიონისტ გია ფარადაშვილის   საღამო 

22.00 

დისკოთეკა 

მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

 

29.02.2016 

16.00 -17.30 

სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის: დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები  

წამყვანი: რუსუდან ჯაში, მედიცინის   მეცნიერებათა დოქტორი,პედიატრი,კლინიკური                                             

ფარმაკოლოგი, კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის 

 ასოციაციის ხელმძღვანელი   

                                                                   

რუსუდან ჯაში, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პედიატრი,  კლინიკური 

ფარმაკოლოგი,  კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის  ასოციაციის 

ხელმძღვანელი  

  მედიკამენტური თერაპია  – ორსული  და ბავშვი -15 წთ 
 

 ნანა გაფრინდაშვილი, მედიცინის დოქტორი, სამედიცინო ცენტრის „ნეოკლინიკას“ ოფთალმოლოგიური 

სამსახურის ხელმძღვანელი   

   მხედველობა და თანამედროვე ტექნოლოგიები -15 წთ 

 

თაისა გრძელიძე, მედიცინის დოქტორი, ქუთაისის ა. წერეთლის სახ. სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  

პროფესორი, შპს ”მორფოლოგის” დირექტორი 

   ენდომეტრიუმის ფუნქციური დარღვევები (დისფუნქციური სისხლისდენა) -15 წთ  
 

ალექსანდრე  პაპიტაშვილი,თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის გეომედის   პროფესორი, 

საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა  დოქტორი         
  ზიკა ვირუსი - დიაგნოსტიკა,კლინიკა და პრევენცია -15 წთ 

 

მარინა ლაბაძე, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის     ჰისტოლოგიის,ციტოლოგიის და 

ემბრიოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი 

   იმუნური ფუნქციის მქონე უჯრედული კომპენტენტურობა -15 წთ 

 

 

 

 

 



 

17.30 

18-й грузинско – армянский научно-практический симпозиум: 

«Актуальные вопросы охраны здоровья населения» 

მე-18 ქართულ-სომხური სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმი: 

“მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის აქტუალური საკითხები” 

Председатели сессии:   Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских  наук, 

                                              руководитель  департамента гинекологии медицинского  

                                              Центра НЕОКЛИНИКА  

                                             Барсегян Сергей Патваканович, главный врач Научно-исследовательского  

                                              Центра охраны здоровья матери и ребенка Армении   
      

   Казарян Ованес Сасуникович – заведующий службой неонатологии МЦ «Славмед» Армении     

       Развитие неонатальной службы Республики Армения за последние 10 лет –15 мин 

   Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук, руководитель департамента гинекологии 

медицинского Центра НЕОКЛИНИКА 

      Влияние вредных факторов на беременных  –15 мин 

   Казарян Ованес Сасуникович – заведующий службой неонатологии МЦ «Славмед» Армении     

       Респираторная поддержка у новорожденных –15 мин  

   Асланян Ованес Хабетович- заведующий службой анестезиологии и реанимации НЦ радиационной 

медицины и ожогов Армении 

      Использование плазмафереза при незаживающих ранах после ожогов –15 мин 

   Барсегян Сергей Патваканович- главный врач Научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и 

ребенка Армении 

        Организация службы ГБО в акушерских стационарах –15 мин 

     Горгошидзе Барбаре Владимировна – доктор медицинских  наук, врач - репродуктолог,эндокринолог НИИ 

репродукции человека им.И.Жордания 

     Опыт применения фитопрепарата «Фертилоген» в лечении бесплодия 
21.30     

ხელოვნების საღამო: 

”ამერიკის ფერწერის ისტორიის მიმოხილვა” 
წამყვანი: ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი 

22.00 

დისკოთეკა 

მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

 

01.03.2016 

16.00 

     ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია 

თავმჯდომარე:   აკაკი ბერიძე, შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელწიფო უნივერსიტეტის  

                               ემერიტუს პროფესორი, ბათუმის ჯანმრთელობის ცენტრი ''მედინას'' 

                               ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი    

  
ირინა ნაკაშიძე,  მოწვეული უფროსი მასწავლებელი, ბიოლოგიის დოქტორი, ბიოლოგიის 

დეპარტამენტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბათუმის  შოთა  

რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მარინა ქორიძე, პროფესორი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბათუმის  შოთა  რუსთაველის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტი;   დავით  ბარათაშვილი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, 

ბიოლოგიის დეპარტამენტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბათუმის  

შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი;  ნინო ქედელიძე, დოქტორანტი, ბიოლოგიის 

დეპარტამენტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბათუმის  შოთა  

რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

    ლიპიდური ცვლის თავისებურებანი  მენოპაუზის  ასაკის სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეებით  
დაავადებულ ქალებში-15 წთ  

 

 



 

ელზა გოგიტიძე, მაგისტრი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და 

ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბათუმის  შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ნონა  ხარაბაძე,  

ექიმი-ლაბორანტი, მედცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ონკოლოგიის ცენტრი; მიხეილ 

ართმელაძე, მედიცინის დოქტორი,  მედცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ონკოლოგიის 

ცენტრი; ნინო  ლომთათიძე, ასოც. პროფესორი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბათუმის  შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი;  

ირინა ნაკაშიძე, ბიოლოგიის დოქტორი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბათუმის  შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

    ზოგიერთი  ონკომარკერისა  და  ჰორმონული სტატუსის შესწავლა  სარძევე  ჯირკვლის სიმსივნეებით 
დაავადებულ  ქალებში -15 წთ  

 
თამარ გოგოლიშვილი, ლაბორანტი; მარინა ნაგერვაძე, ასოცირებული პროფესორი;  დავით 

ბარათაშვილი, პროფესორი; ატლას მედიქალ ხელოვნური განაყოფიერების კლინიკა, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

    ფერთა სიბრმავის გავრცელების თავისებურება აჭარის პოპულაციის მაგალითზე -15 წთ  

თამარ გორგოშაძე, ლაბორანტი; ირინა ცინცაძე, დოქტორანტი; მარინა ნაგერვაძე, ასოცირებული   

პროფესორი;  ლეილა ახვლედიანი, ასოცირებული პროფესორი; ატლას მედიქალ  ხელოვნური 

განაყოფიერების კლინიკა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

    დონორთა კვლევა ერითროციტულ ჯგუფურ ანტიგენებზე -15 წთ 

20.00 

ილუზიონისტ გია ფარადაშვილის   საღამო  (წარმოდგენა ბავშვებისთვის) 

22.00 
დისკოთეკა 

მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

02.03.2016 

16.00 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის 

სპეციალური სესია: „ექსპერიმენტული მედიცინა“ 

თავმჯდომარე:    ნანული კოტრიკაძე,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

                                            უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტი, ზუსტ  

                                              და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

                                                                უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგე, 

                                            ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი 

                            ნანული კოტრიკაძე, თეიმურაზ  ჩიგოგიძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ზუსტ და    საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,ბიოლოგიის დეპარტამენტის 

უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,   

პროფესორი 
   სისხლის პლაზმის ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლების ცვლილების  შესწავლა   პროსტატის    
სიმსივნეებით დაავადებულ მამაკაცებში - 20 წთ 

ნანული დორეული ,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და  

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის ადამიანისა და ცხოველთა 

ფიზიოლოგიის კათედრის გამგე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი; მანანა ჩიქოვანი,  

ბუციკო ჩხარტიშვილი, ბესარიონ ფარცვანია, მარიამ ქურასბედიანი        

   თავის ტვინის ორექსინერგული სისტემის როლი ეპილეფსიის პათოგენეზში –20 წთ     

მანანა გორდეზიანი , ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი,უჯრედული და 

მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრა, ბიოლოგიის  დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი                                             

   მიკრობული დაბინძურება - პათოლოგია და პრევენცია –15 წთ   

ბუციკო ჩხარტიშვილი,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის  ადამიანისა და ცხოველთა 

ფიზიოლოგიის კათედრის ასისტენტ პროფესორი;  ნანული დორეული, როზა ბუკია, მანანა ჩიქოვანი, 

ეკატერინე მითაიშვილი     
     საფერავის  ფლავონოიდებით   ადრეული პოსტნატალური კვების  გავლენა  ვირთაგვების ჰიპოკამპის 
მორფოლოგიურ და  ელექტროფიზიოლოგიურ  მახასიათებლებზე  - 15 წთ 

 

 



 

ლიანა  რამიშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ 

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, უჯრედული და 

მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრა; თეიმურაზ ჩიგოგიძე, მანანა ალიბეგაშვილი                      

    ენერგეტიული მეტაბოლიზმის ცვლილება პროსტატის  სიმსივნეებით  დაავადებული 

მამაკაცების სიმსივნურ ქსოვილში –15 წთ  

ბელა   სეფიაშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

                            ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი,    

                             ბაკალავრიატის  IV კურსის სტუდენტი 

    ანტიოქსიდანტური სისტემების ცვლილება  პროსტატის   სიმსივნეებით დაავადებული 
მამაკაცების სისხლში - 15 წთ 

მაია გაიოზაშვილი,   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გენეტიკის კათედრის ასისტენტ პროფესორი;  
 თეიმურაზ ლეჟავა, თინათინ ჯოხ აძე, თამარ   ბუაძე                       

    CYP2C9  და  VKORC1  გენების  პოლიმორფიზმის  შესწავლა  ქართულ  პოპულაციაში – 15 წთ 

მარიამ ქურასბედიანი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის ადამიანისა და ცხოველთა 

ფიზიოლოგიის კათედრის დოქტორანტი; როზა ბუკია, ნანული დორეული, მანანა ჩიქოვანი                                      

  საფერავის ფლავონოიდების გავლენა და სწავლა/მეხსიერების მაჩვენებლებსა და BrdU-პოზიტიური 
უჯრედების რაოდენობაზე დაკბილულ ფასციაში კაინის მჟავას ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებში  
 -15 წთ                      

20.30 

შემოქმედებითი  საღამო თემაზე: 

დიზაინერული აზროვნება და მისი გამოყენების შესაძლებლობები მედიცინის დარგში 

წამყვანი:ცნობილი ქართველი არქირექტორ-დიზაინერი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლის დეკანი, პროფესორი ნიკოლოზ შავიშვილი  

22.00 
დისკოთეკა 

მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

03.03.2016 

16.00 – 17.00 

ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის    შესწავლის ინსტიტუტის და 

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

მე-9  სამეცნიერო  კონფერენცია 
თავმჯდომარე: ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,  

ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის    

ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი 

ვასილ კაჭარავა ,ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი 

   თეოდორ რუზველტი და ამერიკული ექსპანსიონიზმის ახალი ტალღის ზოგიერთი საკითხი -20 წთ  

რუსუდან კვანჭახაძე, მედიცინის დოქტორი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

   საკვების ფორტიფიცირების აქტუალური საკითხები აშშ-ში -10 წთ  

ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის უნივერსიტეტ „გეომედის“ 

პროფესორი 

   სტაციონარული სამედიცინო დახმარება აშშ-ში - 20 წთ  

მაყვალა(ბაია) კოღუაშვილი, ასოცირებული პროფესორი; გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტი 

   ქართული თემის წარმოდგენის ზოგიერთი ასპექტი ამერიკულ სცენაზე -10 წთ  

20.30 

პოეზიის საღამო 
წამყვანი: პროფ. თაისა გრძელიძე 

22.00  

  დისკოთეკა 

მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

 



 

 

04.03.2016 

16.00 – 17.00 

 

    სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია: „კლინიკური მედიცინის თანამედროვე პრობლემები“ 

 
         თავმჯდომარე: გია  აზმაიფარაშვილი , მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  თსსუ ქირურგიის №2 

დეპარტამენტის   პროფესორი; შპს "გადაუდებელი  

                                                                                            ქირურგიის და ტრავმატოლოგიის ცენტრი"                          

 
გია  აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  

თსსუ  ქირურგიის №2 დეპარტამენტი;  შპს " გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი"  

   მოკლე ნაწლავის სინდრომი - 20 წთ  

აკაკი ბერიძე, ბათუმის ჯანმრთელობის ცენტრი ''მედინას'' ქირურგიული დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი; ო.სურმანიძე 

   კუჭ–ნაწლავის ტრაქტის ზედა სართულიდან სისხლდენების დიფერენციული მკურნალობა - 20 წთ 
 

აკაკი ბერიძე, შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუს პროფესორი 

   ხალხური მედიცინა - ერის კულტურის შეფასების კრიტერიუმი - 15 წთ 
 

თინა თოფურია, მედიცინის მეცნიერება დოქტორი, ჰომეოპათიის აკადემიის პრეზიდენტი 

   ჰომეოპათიის როლი ეპიდემიების დროს -15 წთ  
 
მაკა ნემსაძე, კარდიოლოგი; სოფიო ბაძგარაძე, მედიცინის დოქტორი, ონკო-ჰემატოლოგი; ქეთევან 

მელაძე, ლაბ. მედიცინა; შპს „საროველი“, ქუთაისის წმინდა სერაფიმე საროველის სახელობის კლინიკა  

   ონკოკარდიოლოგია-სწორად შერჩეული თერაპია -15 წთ  

 

ირინა ომანაძე, ჰემატოლოგი; სოფიო ბაძგარაძე, მედიცინის დოქტორი, ონკო-ჰემატოლოგი; მაია დეისაძე, 

ლაბ. მედიცინა; შპს „საროველი“, ქუთაისის წმინდა სერაფიმე საროველის სახელობის კლინიკა 

   ინტერფერონით მკურნალობის დროს ჰემატოლოგიური გართულებების მართვა-15 წთ  
 
გია მოშიაშვილი, ფსიქოთერაპევტი  

შპს „საროველი“, ქუთაისის წმინდა სერაფიმე საროველის სახელობის კლინიკა  

   კუნთოვან -ფასციალური ტკივილის სინდრომი -15 წთ  
 
თინათინ იმედაძე, გინეკოლოგი;  შპს „საროველი“, ქუთაისის წმინდა სერაფიმე საროველის სახელობის 

კლინიკა; სოფიო ბაძგარაძე, მედიცინის დოქტორი, ონკო-ჰემატოლოგი, კლინიკის დირექტორი; ნინო 

სინაურიძე, ბიოქიმიკოსი, ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის ბიოქიმიის კათედრა 

   საშვილოსნოს ყელის დისპლაზიების მკურნალობა ბიოდეგრადირებული პოლიმერით -15 წთ  
 

17.00 - 17.30 

 

სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის: მუსიკოთერაპიის გამოყენება სამედიცინო პრაქტიკაში  
                    წამყვანი: მარინა შაქარაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ჯანმრთელობის  

                    ფაკულტეტის დეკანი, თსუ; სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“ 

 

21.00 

ვენეციური კარნავალი 

 

22.00  

  დისკოთეკა 

მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

05.03.2016 

შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“, 

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის 

50-ე კონფერენცია 

“დერმატო-ვენეროლოგიის აქტუალური საკითხები” 

 

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

პროგრამა 
11.30 – 12.00  მონაწილეთა რეგისტრაცია 

12.00 _ კონფერენციის გახსნა 
12.00 – 12.20  

გიორგი გალდავა, თსუ-ს პროფესორი, ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, ასოციაციის 

პრეზიდენტი 

  რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები მოზარდებში 
 

12.20 – 12.40 

თინა ქიტუაშვილი, თსუ-ს  და დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი, ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო_სასწავლო დარგში 

  პედიატრიული დერმატოლოგიის აქტუალური საკითხები  
 
12.40 _ 13.00 

თინათინ ღიბრაძე, ეროვნული ცენტრის დერმატო-კოსმეტოლოგიის დეპარტამენტის ექიმი 

    ნაწიბუროვანი ალოპეციის მკურნალობის ალტერნატიული მეთოდები 
 

13.00 – 13.15 

ქეთევან ხიშტოვანი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის რეზიდენტი 

   კვანძოვანი ერითემა _ კანზე შინაგანი პათოლოგიების ერთ-ერთი ანარეკლი 
 

13.15 – 13.30 

ნინო ფირცხალაიშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის რეზიდენტი 

  რას გვეუბნება ფრჩხილები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ? 
 

13.30 – 13.45 

ელენა ვარაზი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის რეზიდენტი 

  რეტინოიდები აკნეს მკურნალობაში 
 

13.45 – 14.00 

მაია პაიკიძე, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის რეზიდენტი 

  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ბრტყელი ლიქენი 
 

14.00 კონფერენციის დახურვა 

 

15.00-16.30 

ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის სპეციალური სესია 

  თავმჯდომარე: ლიკა ნადარეიშვილი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახ. ადამიანის  

რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის დირექტორი სამედიცინო დარგში 

 

 მანანა გეგეჩკორი,მედიცინის დოქტორი,პროფესორი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ 

ინსტიტუტის  ექიმი - რეპროდუქტოლოგი,პოლიკლინიკური სამსახურის უფროსი  

   ლატენტური ასიმპტომური ენდომეტრიტი -10 წთ  



 

 

 

მადონა ჯუღელი, მედიცინის დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის 

ვაკის ფილიალის დირექტორი სამედიცინო დარგში 

   თანამედროვე მიმართულებები საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიის ადრეულ დიაგნოსტიკაში -10 წთ  

ნინო მუსერიძე, მედიცინის დოქტორი, მორფოლოგი, ემბრიოლოგი.ი.ჟორდანიას სახ .ადამიანის 

რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი, თამარ მაღულარია,მედიცინის დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის 

რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ინვიტრო განყოფილების ექიმი- რეპროდუქტოლოგი; ია ხიზანიშვილი, 

ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ინვიტრო განყოფილების ექიმი- 

რეპროდუქტოლოგი 

   დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები ონკოლოგიურ პაციენტებში-10 წთ  

მაკა ჭიპაშვილი, მედიცინის დოქტორი,ექიმი-გენეტიკოსი,ი. ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის 

ს/კ ინსტიტუტი; ლიკა ნადარეიშვილი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის 

რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის დირექტორი სამედიცინო დარგში; ნათია ჯაფარაშვილი, ექიმი -

რეპროდუქტოლოგი,ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი; ნინო ირემაშვილი, 

ექიმი-რეპროდუქტოლოგი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი 

    ორსულობის განმეორებადი დანაკარგების მართვის თანამედროვე პრინციპები -10 წთ  

თამარ ბადრიძე,  რეზიდენტი, ი. ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ინვიტრო 

განყოფილების მენეჯერი 

   საკვერცხეების რეზერვი და უშვილობა -10 წთ  

მაკა ჯორბენაძე, მედიცინის დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი 

ბავშვთა და მოზარდთა ექიმი-რეპროდულოგი; ნანა ჩოფიკაშვილი,მედიცინის დოქტორი,ი.ჟორდანიას 

სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ბავშვთა და მოზარდთა ექიმი- რეპროდულოგი; ნანა 

მინდელი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ბავშვთა და მოზარდთა ექიმი- 

რეპროდულოგი 

   მენსტრუალური ციკლის დარღვევების მართვის თავისებურებები  მოზარდ გოგონებში -10 წთ  

ია ხიზანიშვილი, ექიმი -რეპროდუქტოლოგი, ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ 

ინსტიტუტის ინვიტრო განყოფილების ექიმი - რეპროდუქტოლოგი  

    სუპეროვულაციის სტიმულაციის მართვა რეკომბინანტული გონადოტროპინებით სისტემური 

წითელი მგლურით დაავადებულ პაციენტებში (კლინიკური შემთხვევის განხილვა)-45 წთ  

თამთა დოლაბერიძე, ექიმი - რეპროდუქტოლოგი, კლინიკა 21-ე საუკუნე,ქუთაისი; ნანა შავლაყაძე, 

ქუთაისის ა.წერეთელის სახ.უნივერსიტეტის პროფესორი, კლინიკა 21 საუკუნის დირექტორი; ბელა 

ფურცხვანიძე, ექიმი -რეპროდუქტოლოგი, კლინიკა 21-ე საუკუნე,ქუთაისი  

   ადრენო-გენიტალური სინდრომის კლასიკური ფორმა. ერთი შემთხვევის ისტორია-10 წთ  

16.30 -17.30 

სპეციალური სემინარი: 

კლინიკური უროლოგია - ახალი მეთოდები და ტექნოლოგიები 

 

 წამყვანი: დავით ქოჩიაშვილი, თსსუ  უროლოგიის დეპარტამენტის სრული  პროფესორი,                                              

პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის უროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღანელი,  

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველო-ისრაელის ერთობლივი  

კლინიკა“გიდმედი”–ს დირექტორი კლინიკურ დარგში,  საქართველოს  

                     უროლოგთა ასოციაციის ბორდის წევრი, ევროპის უროლოგთა ასოციაციის წევრი    

 

დავით ქოჩიაშვილი, თსსუ  უროლოგიის დეპარტამენტის სრული  პროფესორი, პირველი 

საუნივერსიტეტო კლინიკის უროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღანელი, მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი, საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა “გიდმედი”–ს დირექტორი კლინიკურ დარგში,  

საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ბორდის წევრი, ევროპის უროლოგთა ასოციაციის წევრი    

     უროლოგიური ტრავმები, პოსტტრავმული ფისტულები -30 წთ 

 



 

 გიორგი ქოჩიაშვილი,   მედიცინის დოქტორი,პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმი- 

უროლოგი, საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა გიდმედის უროლოგი   

დავით ქოჩიაშვილი, თსსუ  უროლოგიის დეპარტამენტის სრული  პროფესორი, პირველი 

საუნივერსიტეტო კლინიკის უროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღანელი, მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი, საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა “გიდმედი”–ს დირექტორი კლინიკურ დარგში,  

საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ბორდის წევრი, ევროპის უროლოგთა ასოციაციის წევრი    

    სასქესო  ბაგეების შეხორცება(პრაქტიკული შემთხვევა) -15 წთ 

 

გიორგი ქოჩიაშვილი,   მედიცინის დოქტორი,პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმი- 

უროლოგი, საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა გიდმედის უროლოგი   

დავით ქოჩიაშვილი, თსსუ  უროლოგიის დეპარტამენტის სრული  პროფესორი, პირველი 

საუნივერსიტეტო კლინიკის უროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღანელი, მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი, საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა “გიდმედი”–ს დირექტორი კლინიკურ დარგში,  

საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ბორდის წევრი, ევროპის უროლოგთა ასოციაციის წევრი    

    ინტერსტიციული ცისტიტი. თანამედროვე შეხედულება -15 წთ 

17.30 

39-ე  სკოლა–კონფერენციის დახურვა 

19.00 

ბანკეტი 

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

ინფორმაცია 

klinikuri  farmakologiisa  da racionaluri  farmakoTerapiis 

xelSewyobis  kavSiri ‘’upirvelesia ar avno ‘’ 

warmogidgenT akreditirebul  uwyveti  samedicino  ganaTlebis  programebs  klinikuri 

farmakologiisa da racionaluri  farmakoTerapiis sakiTxebze , 

romelic momzadebulia   amerikis (ACCP)  da evropis E(SCP)klinikuri    farmakologiisa  

asociaciis , FDA da ufsalis (janmos wamalTa gverdiTi moqmedebis monitoringi centri ) 

rekomendaciebze dayrdnobiT. 

Treiningebi 

1. „ klinikuri farmakologia - racionaluri  farmakoTerapiis safuZveli,” 

yvela specialobis eqimebisTvis, eqTnebis da farmacevtebisaTvis.  

3 dRe, 50 qula 

2. “klinikuri farmakologia da racionaluri  farmakoTerapia pediatriaSi” pediatriuli 

profilis eqimebis, eqTnebis,  ojaxis eqimebisaTvis.  3 dRe, 50 qula. 

3. ‘‘wamalTa gverdiTi moqmedeba da  wamlismieri daavadebebi. ‘‘ 

yvela specialobis eqimebisTvis, eqTnebis da farmacevtebisTvis. 

3 dRe, 50 qula. 

master-klasebi 

1. antibiotikebis klinikuri farmakologia da maTi SerCevis kriteriumebi 
  Terapevtebis, pediatrebis, neonatologebis,ojaxis eqimebisTvis,  2 dRe, 30 qula. 
 



 

 

2. klinikuri farmakologia da personaluri wamlis SerCevis kriteriumebi   

  yvela specialobis eqimebisTvis,  3 dRe, 30 qula. 

 

3.  seminari farmakomeTvalyureobaSi (harmacovigilance) – wamalTa     gverdiTi  reaqciis  

monitoringi. 

    yvela specialobis eqimebisTvis, , eqTnebis da farmacevtebisTvis. 2dRe, 30 qula. 

4. medikamentebis klinikuri farmakologia da maTi SerCevis kriterimebi orsulobis da 

laqtaciis dros. 

reproduqtologebis, meanebis, neonatologebis, ojaxis eqimebis 2 dRe-30 qula. 

   

msurvelebi dagvikavSirdiT:   

klinikuri  farmakologiisa  da racionaluri  farmakoTerapiis xelSewyobis 

  kavSirის  ‘’upirvelesia ar avno ‘’  xelmZRvaneli პროფ. rusudan jaSi,  

mob: 593 332 999. 

 

 

 

  

 


