ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო !
თქვენ ხელთ არის მედიკოსთა 42-ე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლაკონფერენციის ”ჩაქვი-2017” პროგრამა.
ეს პროგრამა წარმოადგენს თანამოაზრეთა მცირერიცხოვანი ჯგუფის წლევანდელი
უანგარო და დაუღალავი შრომის დასკვნით შედეგს.
მათი 21- წლიანი შემოქმედებითი თანამშრომლობა საშუალებას გვაძლევს წელიწადში
ორჯერ, ზამთარსა და ზაფხულში შევხვდეთ ერთმანეთს და გავუზიაროთ კოლეგებს
საკუთარი გამოცდილება, გავეცნოთ მსოფლიო მედიცინის უახლეს მიღწევებს, რის გარეშეც
შეუძლებელია მედიცინის განვითარება.
მიუხედავად უამრავი,ბუნებრივი თუ ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობისა, ამ
წლების განმავლობაში ორგანიზატორების მიერ წარმატებით ჩატარდა 41 საერთაშორისო
სკოლა-კონფერენცია.
ამ წარმატებული მუშაობის საწინდარი არის ჩვენი მთავარი პრინციპის - უანგაროდ
ვემსახუროთ ქვეყნის მედიცინას და ხალხს,მიზანმიმართული რეალიზაცია.
ეს იყო, არის და ყოველთვის დარჩება ჩვენს უმთავრეს იდეად და გეგმად.
42-ე საერთაშორისო სკოლა - კონფერენციის სესიები კვლავ ორგანიზებული იქნება
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად და უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების
დაცვით.
დილის შეკვეთილი თემატური სატრენინგო სემინარების და მასტერ-კლასების შემდეგ,
დღის მეორე ნახევარში დაგეგმილია პრაქტიკოს ექიმთათვის მსოფლიოს წამყვან
პროფესიონალთა სპეციალური თემატური ლექცია-პრეზენტაციები.
ჩვენ ველით ლექტორებს უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, რუსეთის ფედერაციიდან და
სომხეთიდან.
ავტორთა საკუთარი ორიგინალური ნაშრომები, როგორც წინა წლებში, წარმოდგენილი
იქნება ელექტრონული პოსტერების სახით სპეციალურ სხდომებზე.
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მედიკოსთა ტრადიციულ 42-ე
სკოლა-კონფერენციაზე.

საერთაშორისო

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

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

სკოლა-კონფერენციის ორგანიზატორები:











საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კავკასიის უნივერსიტეტი
საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია
შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი”
საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია
საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი
ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი ”მედინა”
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
მალხაზ კერესელიძე - საოგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი , სამედიცინოსოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი, მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი
გია აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო პროგრამების დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი,შპს ”გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრამვატოლოგიის ცენტრი”-ს და თსსუ-ს
N 2 ქირურგიის დეპარტამენტის N 1 მიმართულების პროფესორი,ქირურგი, ენდოსკოპისტი
დევი ტაბიძე - თბილისის კლინიკა ”უნივერსის” დირექტორის მოადგილე,მედიცინის
დოქტორი
ბარბარე გორგოშიძე–საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში, სესიების მუშაობის კოორდინატორი,
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის „უნივერსის“ ექიმი-რეპროდუქტოლოგი,
ენდოკრინოლოგი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი
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–საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატორი, საქართველოს
არქიტექტორთა კავშირის წევრი, რუსეთის ფედერაციის არქიტექტორთა კავშირის
წევრი,IUA-ს წევრი, არქიტექტორთა ბიუროს ”მოდულორ”-ის მთავარი არქიტექტორი
მანონ ფანჩულიძე – სარეგისტრაციო ჯგუფის კოორდინატორი,რუსთავის სამედიცინო
ცენტრის ”ოჯახის ექიმის” წამყვანი სპეციალისტი
ნიკოლოზ ნუცუბიძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის წევრი, კორპორაციული
ჯგუფის სამედიცინო კონსულტანტი
ვასილ კაჭარავა –თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი,ისტორიის
მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი
ქეთევან სანებლიძე – სასტუმროებში ადგილზე განთავსების კოორდინატორი, თბილისის
სამხატვრო აკადემიის პროფესორი
ქეთევან ბახტაძე - საოგანიზაციო განყოფილების ვიცე-კოორდინატორი, კულტურულ–
გასართობი პროგრამების დირექტორი, შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ექიმი
კობა ხარხელი - კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში
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 მეცნიერებათა დოქტორი
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)
რუსუდან ჯაში - ა.კობალაძის სახ. კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური
ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის ,,უპირველესია, არ ავნო’’ ხელმძღვანელი
საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი:
ირინა რუხაძე - ხელმძღვანელი
ლელა სინჯიკაშვილი
ნონა თამასხანოვი
ეკა რაფავა
მანანა ჭყონია
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საორგანიზაციო კომიტეტი
ზაალ მიქელაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრი
ლელა სურმანიძე – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე
ზურაბ თენიეშვილი -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის მოადგილე
ჯუმბერ უნგიაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ჯანმრთელობის
ცენტრის „მედინას“ დირექტორი

ხათუნა მორჩილაძე - ჯანმრთელობის ცენტრის” მედინას“ პაციენტის უსაფრთხოების და
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი

სკოლა-კონფერენციაში მონაწილე ფარმაცევტული კომპანიები და
დაწესებულებები

ოქროს სპონსორი
ბერლინ-ქემი/მენარინი

მთავარი სპონსორი

ნოვატორ ფარმა
სპონსორები

ვიორვაგ-ფარმა

ლაუმა მედიკალ

გრინდექსი

პანაცეა

09.07.2017
12:00 - 14:00
15:00 – 17:00

მედიკოსთა 42-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია
17:00 -17:30

მედიკოსთა 42-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის გახსნა
ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
მისალმებები
Приветствия
17:30 -18:30

სპეციალური ლექცია (key lecture ) პრაქტიკოს ექიმთათვის
პროფესორი დავით მეტრეველი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს ენდოკრინოლოგთა
საზოგადოების თავმჯდომარე

კვანძოვანი ჩიყვის მართვა ზრდასრულ ასაკში - 60 წთ
18:30

თვითნასწავლი კერამიკოსის,ექიმ-ოფტალმოლოგის,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის
ნანა მჭედლიშვილის ნამუშევრების პრეზენტაცია
20:00

სკოლა- კონფერენციის გახსნისადმი მიძღვნილი მუსიკალური საღამო/ფურშეტი/
10.07.2017
16:00-18:00

სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის:

„რეპროდუქტოლოგიის აქტუალური საკითხები“
სემინარის წამყვანი: ბარბარე გორგოშიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი,ენდოკრინოლოგი,
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის „უნივერსის“ ექიმი-რეპროდუქტოლოგი
თეიმურაზ გაგნიძე, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის „უნივერსის“ გენერალური
დირექტორი,ექიმი- ანდროლოგი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს რესპუბლიკის
ანდროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი

მამაკაცის ფაქტორის მნიშვნელობა ქალის უნაყოფობასა და ორსულობის განმეორებითი
დანაკარგების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში -15 წთ
ეკატერინე კორკოტაშვილი,მეან-გინეკოლოგი,რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის „უნივერსის“
ექიმი

ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი სამეანო-გინეკოლოგიურ პრაქტიკაში.
დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, პროფილაქტიკა -15 წთ

შორენა ჭიოკაძე, სამკურნალო -დიაგნოსტიკური კლინიკა " ჯანმრთელობის სახლის"
ლაბორატორიული სამსახურის უფროსი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;
შალვა ქორიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, სამკურნალო-დიაგნოსტიკური კლინიკა
"ჯანმრთელობის სახლის“ დირექტორი

პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდი რეალურ დროში ( RT PCR ) და მისი როლი
თრომბოფილიის დიაგნოსტიკაში - 15 წთ
მანანა აბულაძე, მეან-გინეკოლოგი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,ქალთა რეაბილიტაციის
ასოციაციის პრეზიდენტი, სამეანო-გინეკოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრის „ვენუს-ჯორჯიას“
ექიმი;ნათია შარაბიძე; თამარ შელია; რუსუდან შარაბიძე / ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის
წევრები/

ექტოპიური ორსულობის შემდგომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის აღდგენა(რეტროსპექტული
კვლევა) - 20 წთ
თამარ შელია, მეან-გინეკოლოგი, ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის წევრი, სამეანოგინეკოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრის „ვენუს-ჯორჯიას“ ექიმი

აბორტის შემცირება - შობადობის მაჩვენებლების გაუმჯობესების ერთ-ერთი გზა (რეტროსპექტული
კვლევა) - 20 წთ
ფარმაცევტული კომპანია „გრინდექსის“ პრეზენტაცია
ირაკლი ხმალაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი-ჰეპატოლოგი, პროფესორი,
ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის, გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი,
კლინიკა „მზერას“ ექიმი - გასტროენტეროლოგი,ჰეპატოლოგი
თანამედროვე გამოწვევები გასტროენტეროლოგიაში - 20 წთ
ფარმაცევტული კომპანია „პანაცეას“ პრეზენტაცია
ბარბარე გორგოშიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი,ენდოკრინოლოგი, რეპროდუქციული
მედიცინის ცენტრის „უნივერსის“ ექიმი-რეპროდუქტოლოგი
ბაქტერიალური ვაგინოზის მკურნალობა ნორმოჯინით -20 წთ
20:30

მუსიკალური საღამო და დისკოთეკა
11.07.2017
12:00-14:00

სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა ”უახლესი მიღწევები მედიცინაში”
ნაწილი ა. კლინიკური გენეტიკა და ნაყოფის მედიცინა
წამყვანი: პროფ.ალექსანდრე პაპიტაშვილი
15:00-17:00

7-й грузино-белорусский научно-медицинский форум:

«Современные вопросы клинической генетики и пренатальной медицины».
მე-7 ქართულ-ბელორუსული სამეცნიერო ფორუმი:

“კლინიკური გენეტიკის და პრენატალური მედიცინის თანამედროვე საკითხები”
Председатели сессии: Папиташвили Александр Михайлович –
доктор медицинских наук, профессор Тбилисского
медицинского университета ГЕОМЕДИ,
Президент Грузинского Фонда медицины плода
Тихоненко Ирина Владимировна - заведующая отделением
УЗД (МЦПУД) УЗ "1-я городская клиническая больница"
г.Минска
Тихоненко Ирина Владимировна, заведующая отделением УЗД(МЦПУД) УЗ "1-я городская
клиническая больница" г.Минска
Современные методы ультразвукового сканирования в диагностике патологии эндометрия -15 мин

Криволапов Олег Всеволодович, главный врач Гомельского областного диагностического медикогенетического центра с консультацией "Брак и семья"

Пренатальная диагностика
действительность-15 мин

хромосомных

болезней

в

Гомельской

области.

Ожидания

и

Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор Тбилисского
медицинского университета ГЕОМЕДИ,Президент Грузинского Фонда медицины плода
Новейшие достижения в медицине плода (Всемирные конгрессы 2016-2017 г.г.) -20 мин
Тихоненко Ирина Владимировна, заведующая отделением УЗД(МЦПУД) УЗ "1-я городская
клиническая больница" г.Минска
Частные вопросы пренатальной диагностики: УЗИ и МРТ -15 мин
Криволапов Олег Всеволодович, главный врач Гомельского областного диагностического медикогенетического центра с консультацией "Брак и семья"

Опыт применения современных лазерных технологий для сохранения репродуктивной функции
женщины при оперативных вмешательствах -15 мин
Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог Тбилисского
ООО «ГЕРА»
Применение витаминов и БАД при беременности (обзор) -15 мин
Ирма Берулава, магистр психологических наук ,врач-невролог;
Малхаз Кереселидзе, профессор,независимый эксперт по медико-социальным вопросам ,
академический доктор медицинских и экономических наук
Профилактическая медицина и психогенетика -15 мин
Малхаз Кереселидзе, профессор,независимый эксперт по медико-социальным вопросам,
академический доктор медицинских и экономических наук;
Ирма Берулава, магистр психологических наук ,врач-невролог
Социально - психологические аспекты в охране материнства и детства -15 мин
17:00-18:30

21-й грузино-украинский медицинский форум:
«Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка»
Председатели сессии: Гречанина Елена Яковлевна , доктор медицинских наук, 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.
Кереселидзе Малхаз Константинович, профессор,независимый эксперт по медико-социальным
вопросам, академический доктор медицинских и экономических наук
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.
Наследственные заболевания желудочно-кишечного тракта. Диагностика и лечение -20 мин

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
Диагностика синдромальных форм психических болезней - реальный путь к излечению -20 мин
Гречанина Юлия Борисовна,доктор медицинских наук, директор Харьковского межобластного
специализированного медико-генетического центра – центра редких (орфанных) заболеваний
(ХМСМГЦ-ЦР(О)З, заведующая кафедрой медицинской генетики ХНМУ
Митохондриальные болезни нужно узнавать и можно лечить -20 мин
Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,Президент грузинского
Фонда медицины плода,профессор Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ
Ультразвуковая диагностика редких(орфанных) заболеваний. Возможности и особенности -20 мин
20:30

მუსიკალური საღამო და დისკოთეკა
12.07.2017
12:00-14:00

სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა ”უახლესი მიღწევები მედიცინაში”
ნაწილი ბ. პრეეკლამპსიის პროგნოზი და პრევენცია
წამყვანი: პროფ. ალექსანდრე პაპიტაშვილი
16:00 -17:15

21-й грузинско – армянский научно-практический симпозиум:

«Актуальные вопросы охраны здоровья населения»
Председатели сессии: Барсегян Сергей Патваканович, главный врач
Научно - исследовательского Центра охраны
здоровья матери и ребенка МЗ Армении
Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор
медицинских наук, врач акушер-гинеколог
Тбилисского OOO «ГЕРА»
Атабекян Зара Рафаеловна ,неонатолог –реаниматолог медицинского Центра Славмед,
Ереван,Армения

Назальные канюли высокого потока как первичный метод респираторной поддержки
новорожденных -15 мин
Казарян Ованес Сасуникович,кандидат медицинских наук,неонатолог –реаниматолог
медицинского Центра Славмед, зав.отделением интенсивной терапии новорожденных, Ереван,
Армения
Неонатальная служба в Королевстве Саудовской Аравии -15 мин
Саядян А. Г.,Центр охраны здоровья матери и ребенка МЗ Армении,Ереван

Влияние овариального резерва на параметры фолликуло-оогенеза в программах ЭКО -15 мин
Барсегян Сергей Патваканович, кандидат медицинских наук,главный врач Центра охраны здоровья
матери и ребенка МЗ Армении, Ереван
«Золотой стандарт» обезболивания при кесаревом сечении -15 мин
Горгошидзе Барбаре Владимировна, академический доктор медицины, врач –репродуктолог
медицинского Центра репродуктологии «УНИВЕРС»
Новые аспекты применения экстракта «фертилоген» в репродуктологии-15 мин

17:15-19:00

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, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ჯანმრთელობის ცენტრის
„მედინას“ დირექტორი
ლაპაროსკოპია თანამედროვე გინეკოლოგიაში -15 წთ
გიორგი ვალიშვილი, ნეირომედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ნეიროქირურგი, თსსუ–ს
ნეირომედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი

კლინიკა “ მედინას ” გამოცდილება – მაღალტექნოლოგიური ოპერაციები ნეიროქირურგიაში
(საკუთარი მასალა)-15 წთ
აკაკი ბერიძე, ჯანმრთელობის ცენტრის ,,მედინას’’ ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ნაწლავთა მწვავე გაუვალობის პათოგენეზის ზოგირთი საკითხი -15 წთ
ნატო გორგაძე, ახალშობილთა რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის მიმართულების
ხელმძღვანელი
ღია არტერიული სადინარი -15 წთ
ქეთევან ბესელია, ენდოკრინოლოგი, ამბულატორიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
სიმსუქნით გამოწვეული თირკმელების პათოლოგია -15 წთ
ლევან დოლიძე, უროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი; ვალერიან დოლიძე, ექიმიუროლოგი; ლევან გვარიშვილი, ექიმი-უროლოგი
ლაზერული ტექნოლოგიები უროლოგიურ პრაქტიკაში -15 წთ

20:30

მუსიკალური საღამო და კარაოკე
ახალი კინოფილმების ჩვენება
13.07.2017
12:00-14:00

სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა ”უახლესი მიღწევები მედიცინაში”
ნაწილი გ. ინფექციები ორსულობაში.ზიკა ვირუსი
წამყვანი: პროფ.ალექსანდრე პაპიტაშვილი
16:00 – 18:00

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის და საქართველოს მეცნიერთა
და სპეციალისტთა ასოციაციის მე-12 სამეცნიერო კონფერენცია
სესიის თავმჯდომარე: პროფესორი ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი
ვასილ კაჭარავა,პროფესორი,ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახი შვილის სახ.თსუ-ს
ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი
ტრამპისა და მასმედიის ომი ობამაქეარის თაობაზე -15 წთ
ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,საქართველოს მეცნიერთა და
სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,თბილისის სამედიცინო
უნივერსიტეტის „გეომედის“ პროფესორი

ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი სამედიცინო განათლების სისტემის ისტორია და
თავისებურებანი -20 წთ
მალხაზ კერესელიძე,სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი,მედიცინის
და ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,პროფესორი
ირმა ბერულავა,შპს N4 საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმი - ნევროლოგი,მედიცინის
დოქტორი,ფსიქოლოგიის მაგისტრი
მედიკო-სოციალური მომსახურების თავისებურებები ამერიკის შეერთებულ შტატებში -15 წთ
ბარბარე გორგოშიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი,ენდოკრინოლოგი,რეპროდუქციული
მედიცინის ცენტრის „უნივერსის“ ექიმი-რეპროდუქტოლოგი

ბადების ბიოლოგიური არსი და მათი როლი დაავადებების პროფილაქტიკასა და მკურნალობაშიამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილება -15 წთ
გიორგი თვალთვაძე,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,შპს „ჰერას“ ექიმი მეან-გინეკოლოგი

ვიტამინების და ბად-ს გამოყენება ორსულობის დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და
პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში -15 წთ
20:30

”ბრაზილიური კარნავალი” და მუსიკალური საღამო
14.07.2017
12:00-14:00

სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა ”უახლესი მიღწევები მედიცინაში”
ნაწილი დ. პირველი ტრიმესტრის სკრინინგული სონოსკანირება.თანამედროვე ნორმატივები
წამყვანი: პროფ.ალექსანდრე პაპიტაშვილი
16:00 – 18:00

აკადემიკოს ნოდარ ბაქრაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია,:

”კლინიკური მედიცინის თანამედროვე პრობლემები”
სესიის თავმჯდომარე: გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
თსსუ-ს ქირურგიის №2 დეპარტამენტის პროფესორი, შპს „გადაუდებელი ქირურგიისა და
ტრავმატოლოგიის ცენტრის"ქირურგი,ენდოსკოპისტი
გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თსსუ- ს ქირურგიის №2 დეპარტამენტის
პროფესორი,შპს „გადაუდებელი ქირურგიის და ტრავმატოლოგიის ცენტრის"ქირურგი,
ენდოსკოპისტი; ავთანდილ ბოლქვაძე, შპს"გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის
ცენტრის",ქირურგი,ენდოსკოპისტი
იშვიათი ლოკალიზაციის გიგანტური ექინოკოკი - 20 წთ
თინა მოხევიშვილი,სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრის ექიმი - ანგიოლოგი

ქრონიკული ვენური დაავადების დიაგნოსტიკის,მკურნალობის და პროფილაქტიკის თანამედროვე
ასპექტები -15 წთ
მარინე შაქარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს მედიცინის
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი,საქართველოს საერთაშორისო
უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი
ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის ეროვნული პოლიტიკა - 15 წთ

ეკა რაფავა, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
სიახლეები დიაბეტის პათოგენეზში. ლიპიდური ცვლა - 20 წთ
ლევან გორგილაძე, ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი, პროფესორი, ქ. ბათუმის ინფექციური
პათოლოგიის რეგიონული ცენტრის დირექტორი
დინამიკური წონასწორობის როლი პათოლოგიაში -20 წთ
ლევან ახვლედიანი, ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი; ირინა ცინცაძე, დოქტორანტი
დონორ რეციპიენტთა ლაბორატორიული კვლევის თავისებურებები - 15 წთ
მარინა ნაგერვაძე, ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი; დ.სურმანიძე , ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი
ერითროციტური ანტიგენების სკრინინგის თავისებურებები დონორებში - 15 წთ
18:00 – 19:00

მრგვალი მაგიდა: თანამედროვე ამერიკა და დონალდ ტრამპის ფენომენი
წამყვანი- ვასილ კაჭარავა, პროფესორი,ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი
20:30

პოეზიის საღამო
დისკოთეკა
15.07.2017

15:00 – 16:30

სპეციალური სემინარი:

”მძიმე ეკოლოგიური სიტუაცია საქართველოში - მოსახლეობის დაავადებათა
ჩამოყალიბება-განვითარების მთავარი მიზეზი”
წამყვანი: თეიმურაზ შენგელია, თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფოს დირექტორი,
ადამიანის ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი,ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრკორესპონდენტი
თეიმურაზ შენგელია, თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფოს დირექტორი, ადამიანის
ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი,ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრკორესპონდენტი
ეკოლოგიური მდგომარეობის გავლენა დაავადებათა განვითარებაზე -30 წთ
ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,საქართველოს ნაყოფის
მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი,თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის „გეომედის“
პროფესორი
ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა ნაყოფის მდგომარეობაზე -30 წთ
გიორგი თვალთვაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,შპს „ჰერას“ექიმი მეან-გინეკოლოგი
მედიკამენტების ზემოქმედება ორსულის და ნაყოფის მდგომარეობაზე -30 წთ

16:30 – 18:30

სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია

”ახალი მეთოდები და ტექნოლოგიები მედიცინაში”
სესიის თავჯდომარე: ნინო მუსერიძე, მედიცინის დოქტორი ,ექიმი- მორფოლოგი,
ემბრიოლოგი,სამედიცინო ცენტრ „ლანცეტის“ინ-ვიტრო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
თაისა გრძელიძე,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის
პროფესორი,შპს “მორფოლოგის“ დირექტორი
თაისა გრძელიძე,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის
პროფესორი,შპს“მორფოლოგის“ დირექტორი
მუცლის ღრუს ორსულობა,როგორც ექტოპიური ორსულობის იშვიათი შემთხვევა - 15 წთ
მაია პარკაული, მედიცინის დოქტორი,სამედიცინო ცენტრის „იუნონას“,სამედიცინო ცენტრის
“ლანცეტის“ ექიმი-რეპროდუქტოლოგი
ვიტ.D და კალციუმი ქალის ცხოვრების ყველა ეტაპზე - მუცლადყოფნიდან სიბერემდე - 15 წთ
მარღანია ირინა,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,ა.ხომასურიძის რეპროდუქტოლოგიის ს/კ
ინსტიტუტის ექიმი - მამოლოგი
სარძევე ჯირკვლების გამოკვლევის მნიშვნელობა გინეკოლოგიურ დაავადებათა ჭრილში - 15 წთ
ნინო მუსერიძე, მედიცინის დოქტორი,ექიმი -მორფოლოგი,ემბრიოლოგი,სამედიცინო ცენტრის
„ლანცეტის“ინ-ვიტრო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ონკოლოგიური პათოლოგია და IVF(ენდომეტრიუმის სტრომული სარკომა და IVF; საშვილოსნოს
ყელის კიბო და IVF) - ქეის რეპორტები - 15 წთ

თაისა გრძელიძე,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის
პროფესორი,შპს“მორფოლოგის“ დირექტორი
რბილი ქსოვილების სიმსივნეების დიაგნოსტიკის სირთულეები - 15 წთ
მარინა ლაბაძე,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თსსუ-ს პროფესორი

ღვიძლის მორფოლოგიური მონაცემები ნორმასა და ზოგიერთი პათოლოგიის დროს - 15 წთ
რუსუდან ჯაში, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი,კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და
რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის ”უპირველესია, არ ავნო”
ხელმძღვანელი
კლინიკური ფარმაკოლოგია და პერსონალური წამლის შერჩევის კრიტერიუმები - 15 წთ
18:30

„ჩაქვი-2017“ მედიკოსთა 42-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის
დახურვა
ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
20:00

სკოლა-კონფერენცია „ჩაქვი-2017 “ დახურვისადმი მიძღვნილი საღამო (ბანკეტი)
БАНКЕТ

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 და უფსალის
(ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წამალთა 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-ზე: უპირველესია, არ ავნო, იხ. Youtube pnn2011,

შენიშნებისათვის
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