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ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო ! 

თქვენ ხელთ გაქვთ მედიკოსთა 41-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, კვლავ არსებული, ბუნებრივი თუ ხელოვნური წინააღმდეგობისა, 

ორგანიზატორებმა, 21 წლის განმავლობაში, წარმატებით ჩაატარეს 40 სკოლა-

კონფერენცია. 

კიდევ ერთხელ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი მთავარი მიზანია,  უანგაროდ 
ვემსახუროთ  ქვეყნის მედიცინას და ხალხს. ეს იყო, არის და დარჩება სწორედ ჩვენი 
მუშაობის უმთავრესი იდეა და პრინციპი. 

სკოლა–კონფერენციაზე,  ჩვენ დღესაც   ვაგრძელებთ აკადემიური სესიების ორგანიზებას 
უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 

სამეცნიერო ღონისძიებაზე  წარმოდგენილი  უამრავი ნაშრომიდან არჩეული იქნა 

პრაქტიკოსი ექიმებისთვის ყველაზე სასარგებლო მოხსენება, სწორედ მათთვის დაიგეგმა 

წამყვანი  სპეციალისტების საფუძვლიანი თემატური ლექციები. 

 

პროგრამაში მოყვანილი არცერთი სესია არ იქნება ზედმეტად გადატვირთული და ყველა 

მონაწილეს შესაძლებლობა ექნება ყურადღებით გაეცნოს ყველა მომხსენებლის 

პრეზენტაციას. 
 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მედიკოსთა 41–ე ტრადიციულ საერთაშორისო სკოლა-

კონფერენციაზე. 
 

გისურვებთ ნაყოფიერ მუშაობას, დიდ წარმატებებს თქვენს საქმიანობაში და რა თქმა 

უნდა, ჯანმრთელობასა და ბედნიერებას. 

 

          პატივისცემით, 
 

                          ალექსანდრე პაპიტაშვილი    

                  სკოლა-კონფერენციის  პრეზიდენტი 

                               

                               ლავროს  შევარდნაძე    

              საორგანიზაციო  კომიტეტის თავმჯდომარე 

  

                                გიორგი  თვალთვაძე      

                            გენერალური დირექტორი   
 

                    

 

 

 

 

 

 

 
 



სკოლა-კონფერენციის  ორგანიზატორები და მონაწილე ორგანიზაციები: 

 საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია 

 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 კავკასიის უნივერსიტეტი 

 საქართველოს პრენატალური მედიცინისა და პერინატოლოგიის ასოციაცია 

 შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი” 

 საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია 

 საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი 

 ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი 

 რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“  

 კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის 

        კავშირი ,,უპირველესია, არავნო’’  

 

სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი: 

ალექსანდრე პაპიტაშვილი–  საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის სამედიცინო  უნივერსიტეტის 

”გეომედი”  პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი 

 

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, სამედიცინო ცენტრის 

”გეოსვისი” გინეკოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი 

სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები: 

 

ნუგზარ  სხირტლაძე – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

თავმჯდომარე, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე–პრეზიდენტი სასწვლო გარგში, 

დოქტორი,  პროფესორი 

 

მალხაზ კერესელიძე - საოგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი, სამედიცინო-

სოციალურ საკითხთა და მოუკიდებელიექსპერტი, მეცნიერბათადოქტორი,პროფესორი 

 

გია  აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო პროგრამების დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი, შპს ”გადაუდებელი ქირურგიის და ტრავმატოლოგიის ცენტრი”-სა  და თსსუ-ს 

კერძო ქირურგიის N2 დეპარტამენტის  პროფესორი 
 

დევი ტაბიძე - რეპროდუქციული ჯანდაცვის ცენტრის ”უნივერსი”  გენერალური 

დირექტორის მოადგილე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, 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  

 

ლევან კოკაია –   კოორდინატორი,საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი, 

რუსეთის ფედერაციის არქიტექტორთა კავშირის წევრი, IUA-ს წევრი, არქ. ბიუროს 

”მოდულორ”-ის მთავარი არქიტექტორი 

ბარბარე გორგოშიძე – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე  

საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში, სესიების მუშაობის კოორდინატორი, 

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის  „უნივერსი“ ექიმი-რეპროდუქტოლოგი, 

მედიცინის მეცნიერბათა დოქტორი 

ნიკოლოზ ნუცუბიძე  –   საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის წევრი, 

კორპორაციული ჯგუფის სამედიცინო კონსულტანტი  

 

ვასილკაჭარავა –თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი, ისტორიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

 

ქეთევან ბახტაძე - საოგანიზაციო განყოფილების ვიცე-კოორდინატორი, კულტურულ–

გასართობი პროგრამების დირექტორი, შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ექიმი  

 

ქეთევან სანებლიძე – სასტუმროებში ადგილზე  განთავსების კოორდინატორი, თბილისის 

სამხატვრო აკადემიის პროფესორი 

 

ალექსანდრე ქისტაური - თსსუ-ს შინაგანი მედიცინის N 2 დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი 

 

მარინა ლაბაძე –  საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხების ჯგუფის წევრი, თსსუ–ს   

პროფესორი, მედიცინის მეცნიერბათა დოქტორი 

 

მანონ ფანჩულიძე – სარეგისტრაციო ჯგუფის კოორდინატორი, რუსთავის სამედიცინო 

ცენტრის  ”ოჯახის ექიმი”  წამყვანი სპეციალისტი  

 

კობა ხარხელი  - კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში 

 

მიხეილ ხოშტარია – სასტუმროებში წინასწარი განთავსებისა და საინფორმაციო-

ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,  დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა 

საერთაშორისო ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე 

 

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

საკითხების კოორდინატორი, MTVi  Agency-ს ელექტრონული მედიაცენტრის 

დირექტორი  

 

                     საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი: 

  გიორგი ნებიერიძე,  ირინა რუხაძე,   ნონა თამასხანოვი 



სკოლა-კონფერენციაში მონაწილე ფარმაცევტული კომპანიები 

 

ოქროს სპონსორი   -    ბერლინ-ქემი/მენარინი 

 

მთავარი სპონსორი  -  ნოვატორ ფარმა                   

 

 

 

    ასტელას 

 

 

 

    

    ლარიფან    

                                                   



 

19.02.2017 
11.00-12.00   სპეციალური  ლექციები  პრაქტიკოსი  ექიმთათვის  

 

არსენ გვენეტაძე,  მედ.მეცნ. დოქტორი, თსსუ  ასოცირებული პროფესორი, 

ზ.საბახტარაშვილის, რეპროდუქციული კლინიკის” და მასთან არსებული 

„ორსულობების ჩვეული შეწყვეტის პრობლემის შემსწავლელი საერთაშორისო 

სათანამშრომლო ცენტრის“  ხელმძღვანელი 

„ორსულობის ჩვეული შეწყვეტა“ პრობლემის თანამედროვე ხედვა, მსოფლიო მე-2 
კონგრესის  (WCRL 19-22 იანვარი 2017,  კანი, საფრანგეთი) მასალების მიხედვით  - 20 წთ. 

 

მანანა გეგჭეკორი, მედ, აკადემიური დოქტორი, თსსუ პროფესორი,ზ.საბახტარაშვილის 

კლინიკის სასწავლო-სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელი. 

ორსულობის  ჩვეული  შეწყვეტის   ჰორმონული და დისჰორმონული ასპექტები - 15 წთ 

 

15.00-16.00   მედიკოსთა 41-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის მონაწილეთა                  

                      რეგისტრაცია 

17.00-18.00   სკოლა- კონფერენციის გახსნა.  მისალმებები 

18.00  -          ფურშეტი 

 

20.02.2017 
16.00 -18.30 

კურატორი: პროფ. გია აზმაიფარაშვილი 
 

ნანა გაფრინფაშვილი, მედიცინის დოქტორი, პირველი საავადმყოფოს სამკურნალო-

დიაგნოსტიკური ცენტრი, ოფთალმოლოგიური სერვისის ხელმძღვანელი 

კერატოკონუსი - დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები - 30 წთ 

ნანა გაფრინდაშვილი, მედიცინის დოქტორი, პირველი საავადმყოფოს სამკურნალო-

დიაგნოსტიკური ცენტრი, ოფთალმოლოგიური სერვისის ხელმძღვანელი 

მხედველობა და თანამედროვე ტექნოლოგიები -  30 წთ 
 
თაისა გრძელიძე, მედიცინის დოქტორი, ქუთაისის ა.წერეთლის სახ.სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი, შპს ”მორფოლოგის” დირექტორი 
ასპირაციული ბიოსიის და  ოპერაციის შემდგომ მიღებული ოპერაციული მასალის  
ჰისტოპატოლოგიური დიაგნოზების შედარების შედეგაბის  ფარისებრი ჯირკვლის 
ავადმყოფობის დროს  -  30 წთ 

 

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

უნივერსიტეტის პროფესორი, შპს ”მორფოლოგის” დირექტორი 

ენდომეტრიუმის აბორტის  შემდგომი  უკუგანვითარების საშვილოსნოდან 
პათოლოგიური სისხლისდენების ერთ-ერთი მორფოლოგოგიური ფორმა  -  30 წთ  
 

ციცინო ქარსელაძე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  აკ.წერეთლის სახ. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ერითროპროეტინის   არაადექვატურად  მცირე  პროდუქცია  ორსულებში  ანემიის   
დროს  - 30 წთ 

მარინა შაქარაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ჯანმრთელობის, ფაკულტეტის დეკანი; 

თსუ;  სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“  

 ჯანმრთელობის სოციალური ასპექტები 
 



21.02.2017 
16.00 -17.40 

20-й юбилейный  грузинско – армянский научно-практический симпозиум: 
              «Актуальные вопросы охраны здоровья населения» 

Председатели сессии:  

Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук, руководитель департамента            

                                                       гинекологии медицинского Центра ГЕОСВИСС 

   Барсегян Сергей Патваканович, главный врач Научно-исследовательского Центра охраны  

                                                    здоровья матери и ребенка Армении 
 

Барсегян С.П.  

Организация оказания акушерско-реанимационной помощи населению в отдаленных 
районах Армении  - 20 мин  
 

Азизян С.И.  

Сравнительная характеристика применения мифепрестона и мизопростола с целю 

родовозбуждения при запоздалых родах - 20 мин  
 

Гомцян Г.А., Манукян Л.К.  

Хронический эндометрит и невынашивание беременности - 20 мин  
 

Саядян А.Г. 

Ответ оперированных яичников на стимуляцию суперовуляции в программе ЭКО - 20 мин  
 

 

Горгошидзе Б. В., доктор меднаук, репродуктологТбилисского  репродуктологического                      

                                                             ЦентраУНИВЕРС 

 «Фертилоген» и лечение бесплодия- 20 мин  
 

 

17.40-18.50 

 სპეციალური სესია : ”კლინიკური მედიცინა” 

კურატორი: პროფ. გია აზმაიფარაშვილი 

 

გია თომაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ქირურგიის 

მიმართულების ზოგადი ქირურგიის კლინიკის დირექტორი, საქართველოს 

ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი 
 

  ზრდის თუ არა 2016 წლის კანონმდებლობის ცვლილება ორგანოთა ტრეფიკინგის   
  საშიშროებას?  - 30 წთ 
 

გია  აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ქირურგი 

თსსუ  ქირურგიის №2  დეპარტამენტი;  შპს " გადაუდებელი ქირურგიისა და 

ტრავმატოლოგიის ცენტრი" 

ავთანდილ ბოლქვაძე, ექიმი ქირურგი, შპს „გადაუდებელი ქირურგიის და                                                                                        

ტრავმატოლოგიის ცენტრი", 

   კრონის დაავადება - 20 წთ  
 

გოჩა  ბარბაქაძე, თსსუ-ს კლინიკის პროფესორი, კლინიკა „ენმედიცი“; ოლეგ კვიციანი,  

კობა ბურნაძე 

   ღვიძლის პირველადი და მეორადი სიმსივნეების მიკროტალღური აბლაციის   
   გამოცდილება  საქართველოში - 20 წთ  
 

 



22.02.2015 
16.00-18.30 

                20-й  юбилейный грузино-украинский медицинский форум: 
«Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка» 

 

 Гречанина Елена Яковлевна, генеральный директор Харьковского межобластного 

специализированного медико-генетического центра – центра редких (орфанных) заболеваний  

(ХМСМГЦ-ЦР(О)З, директор Украинского института клинической генетики ХНМУ, профессор 

кафедры медицинской генетики ХНМУ, профессор кафедры педиатрии Национального 

университета им. Каразина. 

Докторская диссертация защищена по  акушерству и гинекологии (занимается с 1959г. по 

настоящее время) и медицинской генетике (занимается  с 1965г. по настоящее время). 

  Впервые в Украине продолжила исследования своего учителя професора И.И.Грищенко по 

проблемам  аномалий половой дифференцировки  с позиций медицинской генетики  и совместно с 

професором Приходько В.С. начала изучение редких наследственных заболеваний – муковисцидоза  

и адрено-генитального синдрома. Создала и возглавила в 1965г. лабораторию медицинской 

генетики при кафедре акушерства и гинекологии ХМИ, которая в настоящее время стала ХМСМГЦ-

ЦР(О)З. Является бессменным его руководителем – в настоящее время генеральным директором. С 

1979 г. по 1990 г. работала и успешно защитила докторскую диссертацию, в основу ее легли  одни 

из первых в Украине исследования по инвазивной и неинвазивной пренатальной диагностике 

врожденных пороков развития и хромосомних заболеваний. С 1986 г. внедрила массовый 

неонатальный скрининг, создала  родительскую ассоциацию семей с фенилкетонурией, имеющую в 

настоящее время статус Европейской. Является почетным президентом ассоциации. 

В 1989 году создала и возглавила кафедру медицинской генетики и пренатальной 

диагностики  ХМАПО, совмещала с работой проректора по учебной работе Харьковской 

медицинской академии последипломного образования. В 2000 г.создала кафедру медицинской 

генетики в ХНМУ, в которой продолжает работать (до 2015 г. – зав кафедрой, с 2016г. – професором 

кафедры в связи с одновременным руководством  Украинским Институтом клинической генетики 

ХНМУ. 

Заслуженный деятель в области науки и техники, Лауреат государственной премии в 

области науки и техники, чл.-кор. Национальной Академии медицинских наук Украины, член 

Всемирной ассоциации наследственных нарушений метаболизма,  почетный професор ХНМУ, 

”Почетный Гражданин города Харькова”,  ”Почетный Гражданин Харьковской области”, главный 

редактор журнала  “Клінічна генетика та пренатальна діагностика”, член редколлегии журналов  

«Науковий журнал МОЗ України»,  "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" 

Имеет ордена и медали (Орден княгини Ольги и др.). 

Основное направление врачебной деятельности: 

 профилактика и лечение врожденной и наследственной патологии на всех этапах 

индивидуального развития человека;  



 первичная профилактика наследственной патологи (переконцепционная профилактика), 

вторичная профилактика – медико-генетическое консультирование и пренатальная 

диагностика, третичная профилактика - уточнение диагноза наследственной патологии до 

появления клинических признаков (скринирующие программы);  

 оказание срочной помощи детям в реанимационных отделениях в случаях катастроф 

пренатального периода”, коматозных состояний;  

 лечение внутриутробного плода после уточнения наследственной патологии;  

 диагностика и лечение редких болезней.  

Ежегодная консультация до 3000 пациентов со всех областей Украины и многих стран дальнего 

зарубежья, консультации в реанимационных отделениях Киева, Днепра, Одессы. 

Основное направление педагогической деятельности:  подготовка по медицинской 

генетике, эпигенетике,  пренатальной диагностике студентов ХНМУ; последипломная подготовка 

врачей на циклах тематического усовершенствования, специализации и предатестационных циклах. 

Подготовка магистров по медицинской генетике и интернов разных специальностей. Создала 

Малую генетическую академию, на базе которой руководит молодежной наукой.  

Проводит широкую просветительскую работу среди населения и врачей, сотрудничает со 

СМИ всех уровней.  

Основное направление научной деятельности:  

 изучение  спектра аномалий половой дифференцировки;   

 пренатальная диагностика врожденных пороков развития наследственных болезней 

обмена и хромосомных болезней; 

 пренатальное программирование нормального развития плода; 

 изучение генетических характеристик населения Слобожанщины для развития 

адекватных направлений медицинской генетики в регионе (изучение гаплогрупп 

митохондриальной ДНК и характера митохондриальных болезней в регионе);  

 исследование распространенности полиморфных генов ферментов фолатно-

метионинового цикла; 

 исследования распространенности и клинических особенностей редких болезней в 

Украине; 

 изучение эпигенетических болезней;  

 исследование причин и характера нарушений репродуктивной функции семей и 

стратегия ее нормализации; 

 диагностика и лечение метаболических заболеваний, митохондриальных болезней, 

нарушений обмена аминокислот и органических кислот, жирных кислот у детей, 

психических заболеваний детей, взрослых и людей пожилого возраста.  

 

Сотрудничество  проводится с мировыми лабораториями  (CENTOGEN, Германия; кафедра 

педиатрии, биохимии и генетики Хьюстонского университета, США; с лабораторией молекулярной 

антропогенетики Пенсильванского университета) и университетами (National Institutes of Health, 

США) . 

Опубликовано  более 600 научных работ, из них 5 – монографий. 
 

Общественная деятальность: 

 почетный Президент трех родительских ассоциаций семей с наследственными 

нарушениями обмена веществ; 

 заместитель президента Совета Старейшин Слобожанщины; 

 член Совета Почетных Граждан Харьковщины; 

 депутат обласного совета (заместитель председателя комиссии по здравоохранению). 
 

Контактный телефон:  097-354-79-32,      057-7-00-32-47  

Контактная информация: Украина, г.Харьков, пр.Независимости,13.   ХМСМГЦ-ЦР(О)З 

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

 



Председатели сессии  - 

Гречанина Елена Яковлевна , доктор мед.наук, профессор, член-корр.НАМНУ, директор 

Украинского института клиническойгенетики 

Кереселидзе Малхаз Константинович, независимый эксперт ССЭ,доктор наук   
 

Е.Я.Гречанина(чл.-корНАМНУ,  д.мед.н.), Ю.Б,Гречанина (д.мед.н.) 

Характеристика современных генетических и эпигенетических особенностей заболеваний 
детей и людей пожилого возраста как основа лечения, реабилитации и профилактики -      
60 мин  
 

 Е.Я.Гречанина (чл.-кор НАМНУ,  д.мед.н.), С.В.Белецко (зам. директор ХМСМГЦ-ЦР(О)З) 

Современные проблемы здоровья и заболеваний в свете  новой парадигмы медицины 4P. - 
60 мин  
 

А.М.Папиташвили – доктор мед.наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии 

Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ,Президент Грузинского Фонда 

медицины плода 

Редкие (орфанные) заболевания и их эпидемиология в Грузии  - 30 мин 
 

18.30-19.10 

ჯანდაცვის პროფესიონალთა ფონდის სესია 

ქეთი თათარაშვილი, საქართველოს სამკურნალო და განმაჯანსაღებელი ტურიზმის 

ასოციაციის ტოპ მენეჯერი, საქართველოს ჯანდაცვის პროფესიონალთა ფონდის 

მარკეტინგის მენეჯერი, MONT მარკეტინგის მენეჯერი;  მანანა გოგოლი, საქართველოს 

სამკურნალო და განმაჯანსაღებელი ტურიზმის ასოციაციის აღმასრულებელი 

დირექტორი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოქტორანტი, ექიმი- ქირურგი 
 

განმაჯანსაღებელი კურორტების სტრატეგიული მართვა და განვითარება 
საქართველოში - 20 წთ 
 

ხათუნა კალაძე,  საქარველოს ჯანდაცვის პროფესიონალთა ფონდის დირექტორი, 

მსოფლიოს ექიმ  ქალთა  ასოციაციის ცენტრალური ევროპის ვიცე-პრეზიდენტი, 

საქართველოს ექიმ - ქალთა ასოციაციის ეროვნული კოორდინატორი, მედიცინის 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;  ეკატერინე სუხიშვილი,  ევრორეგიონული 

სასწავლო უნივერსიტეტის (ERSU) ვიცე-რექტორი, ჯანდაცვის პროფესიონალთა ფონდის 

გენერალური მდივანი, საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაციის რეგიონული 

კოორდინატორი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი 
 

როგორ ვაქციოთ საქართველო მსოფლიო დონის განმაჯანსაღებელი სერვისების 
მიმწოდებელ  ქვეყნად? - 20 წთ 
 
 

21.30 გასართობი ღონისძიებები 

 

 

 

 



23.02.2017 
16.00-18.30 

7-й грузинско-российский медицинский форум: 

«Современные вопросы клинической медицины- ультразвуковая диагностика». 

 

Председатели сессии  -  Агеева Марина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры ультразвуковой диагностики Российской медицинской академии 

последипломного образования (РМАПО) 
 

 Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, Президент Грузинского 

Фонда медицины плода 

Агеева Марина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор  кафедры ультразвуковой 

диагностики ДПО ГБОУ «Российская медицинская академия последипломного 

образования МЗ РФ» 
 

УЗ-диагностика осложнений беременности (неразвивающаяся беременность;  отслойка 
плодного яйца, плаценты; угроза прерывания беременности, истмико-цервикальная 
недостаточность; трофобластическая болезнь: диагностика  высокой группы риска 
несостоятельности рубца на матке) – 30 мин 
 

Ультразвуковая диагностика внутриутробных заболеваний сердца – 30 мин 

УЗ- маркеры хромосомных заболеваний 1-го и 2-го этапов скрининга – 30 мин 

Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук, руководитель департамента 

гинекологии медицинского Центра ГЕОСВИСС 

Фармакотерапия при беременности и возможности диагностики нарушений развития   
плода – 30 мин 

 

18.30-19.00 

                                         სპეციალური სემინარი პრაქატიკოს ექიმთათვის 

რუსუდან ჯაში,     ა.კობალაძის სახ.კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის  ’’უპირველესია არ ავნო’’ ხელმძღვანელი, 

მედიცინის დოქტორი. 

ა. კობალაძის სახ .კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის 
ხელშეწყობის კავშირი  ’’უპირველესია არ ავნო’’ 15 წლისაა - პრობლემები და გამოწვევები 
-  30წთ 

 

21.30 გასართობი ღონისძიებები 

 

 

 

 

 

 

 



 

24.02.2017 
15.30-17.00 

კლინიკა „უნივერსის“ სპეციალური სესია 

სესიის თანათავმჯდომარეები:  

ჯენარო ქრისტესაშვილი, მედ.მეცნ.დოქტორი, რმც „უნივერსი“-ს დირექტორის 

მოადგილე სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, ორსულობის და ნაკარგების მართვის 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ხელმძღვანელი, ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ 

მედიცინის ფაკულტეტი, მეანობა-გინეკოლოგია-რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტის 

პროფესორი. 
 

თეიმურაზ  გაგნიძე - რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის „უნივერსი“, გენერალური 

დირექტორი, მედიცინის დოქტორი,  საქართველოს რესპუბლიკის ანდროლოგთა 

ასოციაციის პრეზიდენტი. 

 

ჯენარო  ქრისტესაშვილი, მედ.მეცნ.დოქტორი, პროფესორი 

ორსულობების განმეორებითი დანაკარგების მართვის ახალი ალგორითმი - 30 წუთი 

 

თეიმურაზ  გაგნიძე - რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის  „უნივერსი“, გენერალური 

დირექტორი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს რესპუბლიკის ანდროლოგთა 

ასოციაციის პრეზიდენტი 

მამაკაცის ფაქტორი უშვილობაში - 30 წუთი 

 

მაია ჭიოკიძე, მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“, 

ი.ჯავახიშვილის სახ.თსუ დოქტორანტი 

ლიმფოციტების სუბპოპულაციებისა და ციტოკინების პროფილი ქალებში უცნობი 
გენეზისორსულობის განმეორებითი დანაკარგებით - 15 წთ 

 

ელენე ასანიძე, მეან-გინეკოლოგი,რეპროდუქციულიმედიცინისცენტრი „უნივერსი“, 

ი.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს დოქტორანტი 

ანტიმიულერული ჰორმონის მაჩვენებლების შეფასება - ახალი შესაძლებლობა 
პოლიკისტურისა კვერცხეების სინდრომის მართვაში- 15 წთ 

 

ლევან კობალაძე,მედიცინისაკადემიურიდოქტორი, ექიმი -

სექსოლოგი,რეპროდუქციულიმედიცინისცენტრ „უნივერსის“ დირექტორისმოადგილე 

სექსუალურიდისფუნქციებისასოციაციაუნაყოფობასადარეპროდუქციულჯანმრთელობა
სთან -15 წთ 

 

ბარბარეგორგოშიძე, მედ.აკადემიური დოქტორი, რეპროდუქტოლოგი. 

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“  

ლიმფოციტოთერაპიის გამოყენება იმუნურიგენეზის ორსულობის განმეორებითი 
დანაკარგების მართვაში - 15 წთ 
 

ივანე  კუტივაძე,, ექიმი-რეპროდუქტოლოგი,მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქციული 

მედიცინის ცენტრის  „უნივერსი“,  ინ - ვიტრო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

განმეორებითი იმპლანტაციური დანაკარგები ინვიტრო განაყოფიერების პრაქტიკაში - 15 

წთ 
 

 

 



 

17.00-18.40 

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,  მანანა ალიბეგაშვილი, ნატო ვეშაპიძე,  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 
 

ერითროციტების  პათო-მორფოლოგიური  ცვლილებების  შესწავლა  პროსტატის 
ადენოკარცინომით  დაავადებული  მამაკაცების  სისხლში  პლასტიკურ ორქექტომიამდე  
და პლასტიკური  ორქექტომიის   შემდეგ  - 40 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,  მანანა ალიბეგაშვილი, ლიანა რამიშვილი 

ბიოდესტრუქტორები - ბიოდაზიანება, პათოლოგია და  მიკრობულთანა საზოგადოებაზე 

ზემოქმედების ოპტიმალური რეჟიმი – 15 წთ 

 

ლიანა  რამიშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის 

დეპარტამენტი, უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის  ლაბორანტი 

/დოქტორანტი, ანა ხაზარაძე, თეიმურაზ ჩიგოგიძე 

თავისუფალრადიკალური პროცესები  პროსტატის  სიმსივნურ ქსოვილში  – 15 წთ. 

 

ანა ხაზარაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიისდეპარტამენტი,  
დოქტორანტი, ლიანა რამიშვილი, მანანა გორდეზიანი 
 

გლუტათიონ-დამოკიდებული სისტემისა და ანტიოქსიდნატური  ფერმენტების 
შესწავლა პროსტატის სიმსივნურ ქსოვილში - 15 წთ. 
 

ბელა   სეფიაშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის 

დეპარტამენტი მაგისტრანტი; მანანა ალიბეგაშვილი 

პროსტატის  სიმსივნეებით დაავადებული მამაკაცების სისხლის   ერითროციტების 
ანტიოქსიდანტური  სისტემების  ცვლილების შესწავლა  - 15 წთ. 
 

                                                        21.30 გასართობი ღონისძიებები 

 

 



25.02.2017 

 შპს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ  ეროვნული ცენტრის, 

 საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და  

 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის 

54-ეკონფერენცია 

ინოვაციები დერმატო-ვენეროლოგიაში 

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

პროგრამა 

12:00 - 12:30 

მონაწილეთა  რეგისტრაცია 

12:30 - 12:50 

თინა ქიტუაშვილი, ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, 

საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, თსუ-სა და დ.ტვილდიანის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.          

მოზარდთა აკნე.  რა არის ახალი? 

 

12:50 - 13:10 

ნონა ბაგდადიშვილი,   ეროვნული ცენტრის ფოტო- და სხივური თერაპიის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.  

UVB 311 NM (NARROW BAND)  ქრონიკული დერმატოზების მკურნალობაში 

 

13:10 - 13.25  

ეკატერინე  შელია,   ეროვნული ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი.  

სახეზე არსებული დერმატოზების ულტრაბგერითი თერაპია 

 

13.25 - 13.40  

სოფიკო ლილუაშვილი,    ეროვნული ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი, 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მედიცინის 

ფაკულტეტის დოქტორანტი.  

ციფრული დერმატოსკოპია კანის სიმსივნეების დიაგნოსტიკა და მონიტორინგი 

 

13.40 - 13.50  

ნინო ხუციშვილი -  ეროვნული ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი.  

ტრიქოსკოპიატრიქოლოგის მნიშვნელოვანი სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტი 

 

13.50 -14.00  -  შესვენება 

 

14.00   კონფერენციის  დახურვა 

 

 

 

 

 

 

 



15.00-15.30 

რუსუდან ჯაში,   ა. კობალაძის სახ. კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და  ”რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის  ’’უპირველესია არ ავნო’’ ხელმძღვანელი, 

მედიცინის დოქტორი. 

პოლიფარმაცია, მკურნალობის ხარისხი და ხარჯთეფექტურობა - 30 წთ 

 

15:30-18.00 

სამედიცინო ცენტრის - „ლანცეტი“  სპეციალური სესია 

 

სესიის თავმჯდომარე:  

ნინო მუსერიძე - ინვიტრო განაყოფიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

ნიკოლოზ სარაული,  მეან-გინეკოლოგი, გინეკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  

ენდოქირურგიის როლი გინეკოლოგიაში -15 წთ 

 

ნინო მუსერიძე,  ინვიტრო განაყოფიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;                 

მაია პარკაული,  ექიმი - რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი 

კლინიკური შემთხვევის განხილვა დამხმარე  რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებში -15 წთ  

 

ლადო წიქარიშვილი, მედიცინის დოქტორი, ნეიროქირურგი, ნეიროქირურგიის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი   

ეპილეფსიისმკურნალობისქირურგიულიმეთოდები - 15 წთ 

 

კახა ნადარაია, მედიცინის დოქტორი, კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

დისლიპიდემიის მართვის თანამედროვე გამოწვევები და შესაძლებლობები - 15 წთ 

 

ლელა ნემსაძე, ქირურგი ოფთალმოლოგი   

თანამედროვე ოფთალმოლოგიური სერვისები -  15 წთ. 

 

გიორგი ქრისტესაშვილი, გიორგი მწყერაშვილი, ნინოგორგაძე 

კოლოგია  ლანცეტში -  15 წთ. 

 

 

 

17.30 

მედიკოსთა 41-ე სკოლა–კონფერენციისდახურვა 
 

19.00 

ბანკეტი 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ინფორმაცია 
უსგ პროგრამები 

”უპირველესია, არ ავნო”  PRIMUM NON NOCERE (PNN) 

თრეინინგი 

 

კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის 

კავშირი  ”უპირველესია, არ ავნო ” (ხელმძღვანელი, პროფ. რუსუდან ჯაში) 

წარმოგიდგენთ უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამას კლინიკური 

ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის საკითხებზე, რომლებიც 

მომზადებულია ამერიკის (ACCP) და ევროპის (ESCP) კლინიკური ფარმაკოლოგიის 

ასოციაციის, FDA დაუფსალის  (ჯანმოს წამალების გვერდითი მოქმედების 

მონიტორინგის ცენტრი) რეკომენდაციებზე დაყრდნობით.  პროგრამის დასახელება- 

კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის აქტუალური 

საკითხები (მოკლე კურსი). პროგრამის განმახორციელებელი თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება, 

ა.კობალაძის სახ. კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის 

ხელშეწყობის კავშირი ,,უპირველესია, არ ავნო’’ პროგრამის მიზანია: პოლიფარმაციის 

შემცირება, პაციენტზე ორიენტირებული უსაფრთხო, ეფექტური და იაფი მკურნალობის 

დანერგვა საქართველოში. 

 

პროგრამის ხანგრძლივობა(საათები/დღეები)  3 დღე 18 საათი   

დაინტერესებული პირებისათვის პროგრამის ჩატარება შესაძლებელია სკოლა- 

კონფერენციის მსვლელობის დროს. 

დაგვიმეგობრდით  facebook:  უპირველესია, არავნო, იხ. Youtube pnn2011, 

 

 

 

 


