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მედიკოსთა ტრადიციული 45-ე საერთაშორისო
სკოლა-კონფერენცია

“თანამედროვე კლინიკური მედიცინა.
მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები”

პროგრამა
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თბილისი-ბაკურიანი

ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო !
თქვენ ხელთ გაქვთ მედიკოსთა 45-ე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლაკონფერენციის ”ბაკურიანი-2019” პროგრამა.
მიუხედავად უამრავი, ბუნებრივი თუ ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობისა,
ორგანიზატორების მიერ წარმატებით ჩატარდა 44 საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია.
ეს შესაძლებელი გახდა,ვინაიდან ჩვენი მთავარი პრინციპი იყო, არის და ყოველთვის
დარჩება უანგაროდ ვემსახუროთ ქვეყნის მედიცინას და ხალხს.
45-ე საერთაშორისო სკოლა - კონფერენციის სესიები კვლავ ორგანიზებული იქნება
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად და უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების
დაცვით.

როგორც ცნობილია, წელს კვლავ შემოდის უწყვეტი სამედიცინო განათლების სრულყოფის
სასერტიფიკაციო პრაქტიკაში ექიმებისთვის სავალდებულო კრედიტ-ქულების დაგროვითი
სისტემა. ჩვენმა სკოლა-კონფერენციამაც უნდა გაიაროს სპეციალური აკრედიტაცია, მისთვის
კანონით განსაზღვრული გარკვეული რაოდენობის კრედიტ-ქულების მინიჭების უფლების
მოსაპოვებლად.
იმედი გვაქვს, რომ ეს უფლება მიღებული გვექნება, ვინაიდან სესიების პროგრამის
მიხედვით აქ წარმოდგენილია და მოსმენილი იქნება საერთაშორისო ლექტორების მიერ
მომზადებული მსოფლიო დონის სამეცნიერო-პრაქტიკული ლექცია - მოხსენებები.
ჩვენ ველით საერთაშორისო დონის ლექტორებს, როგორც საქართველოდან, ასევე
უკრაინიდან, სომხეთიდან, ბელორუსიდან, რუსეთის ფედერაციიდან და უზბეკეთიდან .
რაც შეეხება ავტორთა საკუთარ ორიგინალურ ნაშრომებს, როგორც წინა წლებში, ისინი
წარმოდგენილი იქნება სპეციალურ სხდომებზე, ელექტრონული პოსტერების სახით.
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მედიკოსთა ტრადიციულ 45-ე
სკოლა-კონფერენციაზე.

საერთაშორისო

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

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

სკოლა-კონფერენციის ორგანიზატორები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კავკასიის უნივერსიტეტი
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტი
საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია
საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია
შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი”
საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია
საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი
გრ.მუხაძის საქართველოს ქირურგთა ასოციაცია
დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა
კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის
კავშირი ,,უპირველესია, არ ავნო’’

სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი:
ალექსანდრე პაპიტაშვილი – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის
მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის
”გეომედის” პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.

სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე:
ლავროს შევარდნაძე - საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის
ბიოტექნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს ბიოტექნოლოგიის
ცენტრის დირექტორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.

სკოლა-კონფერენციის გენერალური დირექტორი:
გიორგი თვალთვაძე - საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის
მედიცინის დეპარტამენტის აღმასრულებელი დირექტორი, შპს „ჰერას“ ექიმი მეანგინეკოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.
სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები:
ნუგზარ სხირტლაძე – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის
პრეზიდენტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე–რექტორი,პროფესორი.
თენგიზ ასათიანი - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე,თბილისის
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის
პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
დევი ტაბიძე - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, მედიცინის
აკადემიური დოქტორი, თსსუ ჯანდაცვის მენეჯმენტის და პოლიტიკის დეპარტამენტის
პროფესორი, რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე
კლინიკურ დარგში, პროფილაქტიკური მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი.
მალხაზ კერესელიძე - საოგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი, სამედიცინოსოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი, ეკონომიკისა და მედიცინის აკადემიური
დოქტორი, შპს ,,CMG"-ს თანამშრომელი, პროფესორი.

გია აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო პროგრამების დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი, თსსუ-ს ქირურგიის №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, სოციალური
პროგრამების დირექტორი, შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ექიმი.
გიორგი გალდავა – შპს ”კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის”
გენერალური დირექტორი, საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაციის
პრეზიდენტი, თსუ - ს პროფესორი.
თინა ქიტუაშვილი - შპს ”კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის”
დირექტორი სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, თსუ-ს და დ.ტვილდიანის სამედიცინო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
ვასილ კაჭარავა – ივ.ჯავახისვილის სახ.თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის
დირექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
თეიმურაზ შენგელია - თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფოს დირექტორი, ადამიანის
ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრკორესპონდენტი, პროფესორი.
ალექსანდრე ქისტაური - საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, თსსუ-ს
შინაგანი მედიცინის N 2 დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი.
ლევან კოკაია –საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატორი, საქართველოს
არქიტექტორთა კავშირის წევრი, 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 - ა.კობალაძის სახ. კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური
ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის ,,უპირველესია არ ავნო’’ ხელმძღვანელი.
მარინა ლაბაძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხების ჯგუფის წევრი, თსსუ–ს
პროფესორი, მედიცინის მეცნიერბათა დოქტორი.
ნიკოლოზ ნუცუბიძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის წევრი,
კორპორაციული ჯგუფის სამედიცინო კონსულტანტი.
რუსუდან კვანჭახაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
ქეთევან სანებლიძე – სასტუმროებში ადგილზე განთავსების ჯგუფის კოორდინატორი,
თბილისის სამხატვრო აკადემიის პროფესორი.
კობა ხარხელი - კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში.
მიხეილ ხოშტარია – სასტუმროებში წინასწარი განთავსების და საინფორმაციო ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა
საერთაშორისო ალიანსის (MTVi Agency) გამგეობის თავმჯდომარე.
თეა ჯოხაძე - ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი, წინასწარი რეგისტრაცია-განთავსების
საკითხების კოორდინატორი, (MTVi Agency).
საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი:
ირინა რუხაძე - ხელმძღვანელი
ლიანა რურუა
ნონა თამასხანოვი
დავით მრელაშვილი

ლელა სინჯიკაშვილი
მანანა ჭყონია
გიორგი ნებიერიძე

სკოლა-კონფერენციაში მონაწილე
ორგანიზაციები და ფარმაცევტული კომპანიები

ოქროს სპონსორი

ასტელას
სპონსორები

ვიორვაგ-ფარმა

ლაკალუტი

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი “უნივერსი”

დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა

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

24.02.2019 - კვირა

სესიების პროგრამა
15.00 - 17.00
მედიკოსთა 45-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის

მონაწილეთა რეგისტრაცია

17.00

მედიკოსთა 45-ე საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნა

მისალმებები
----------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2019 - კვირა
17.30 - 18.30

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

სუბკლინიკური ჰიპერთირეოზის გართულებანი უმნიშვნელოვანეს ორგანოთა
სისტემების მხრივ - 60 წთ
18.30–20.00
ფურშეტი
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.02.2019 - ორშაბათი
15.00-17.30
კლინიკური გენეტიკის უკრაინის ინსტიტუტის სესია
(უკრაინისა და საქართველოს თანამშრომლობის ჩარჩოში)

Cессия Украинского института клинической генетики
(в рамках сотрудничества Украина-Грузия).
Председатель сессии: Гречанина Елена Яковлевна, доктор медицинских наук,
член-корреспондент АМН Украины, профессор,
академик Украинской экологической академии наук,
заслуженный деятель науки и техники Украины,
генеральный директор Межобластного специализированного
медико-генетического центра – центра редких (орфанных)
болезней, г.Харьков; директор Украинского института
клинической генетики Харьковского национального
медицинского университета и профессор кафедры медицинской
генетики в Харьковском национальном медицинском университете.
Гречанина Елена Яковлевна, доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор
Межобластного специализированного медико-генетического центра – центра редких
(орфанных) болезней, г.Харьков.
Тромбофилические состояния, популяционная индивидуальная характеристика - 60 мин
Молодан Людмила Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
медицинской генетики Харьковского национального медицинского университета, директор
Межобластного специализированного медико-генетического центра - центра редких
(орфанных) болезней.

Факоматозы (гамартозы) как онкогенетические синдромы, диагностика, лечение,
профилактика. -15 мин

Гречанина Елена Яковлевна, доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор
Межобластного специализированного медико-генетического центра – центра редких
(орфанных) болезней, г.Харьков.

Метаболические болезни, ассоциированные с психоневрологическими расстройствами 60 мин
Вернигор Ольга Юрьевна, врач-генетик межобластного медико-генетического центра - центра
редких (орфанных) болезней.
Болезнь «кленового сиропа». Опыт успешной терапии -15 мин

17.30 -19.30
24-й грузинско-украинский медицинский форум:

«Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка»
посвященный памяти проф. Коржинского Юрия Степановича
პროფესორ იური კორჟინსკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი
24-ე ქართულ-უკრაინული სამედიცინო ფორუმი:
"დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის აქტუალური პრობლემები"

Председатели сессии: Кереселидзе Малхаз Константинович, доктор медицинских и
экономических наук, независимый эксперт MСЭ.
Сусидко Елена Николаевна, директор и главный врач
Медицинского центра Николаева.

Сессия № 1: Ультрасонография в медицине плода и перинатологии
Буйнова Виктория Анатольевна, директор ОСП №4 МС Добробут, Киев, ISUOG, ESHRE.
УЗИ в 1-м триместре беременности до скрининга. Делать или не делать? -15 мин
Сусидко Елена Николаевна, директор и главный врач Медицинского центра
Николаева (г. Днепр, Украина).
Аномальная инвазия плаценты в области рубца на матки -15 мин
Буйнова Виктория Анатольевна, директор ОСП №4 МС Добробут, Киев, ISUOG, ESHRE.

Оценка эмбриона и экстраэмбриональных структур - на что обращать внимание?
Рекомендации ISUOG -15 мин
Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,профессор Тбилисского
медицинского университета ГЕОМЕДИ,Президент Грузинского Фонда медицины плода.
Особенности действия вредных факторов окружающей среды на плод – 15 мин
Буйнова Виктория Анатольевна, директор ОСП №4 МС Добробут, Киев, ISUOG, ESHRE.

Допплерометрия маточных артерий в 1-м триместре согласно FMF-критериям
для оценки риска преэклампсии -15 мин

Сессия № 2: Физиологическая беременность и пренатальный скрининг
Буйнова Виктория Анатольевна, директор ОСП №4 МС Добробут, Киев, ISUOG, ESHRE
Ведение физиологической беременности. Обзор рекомендаций ВОЗ 2017 -15 мин
Буйнова Виктория Анатольевна, директор ОСП №4 МС Добробут, Киев, ISUOG, ESHRE
Организация пренатального скрининга в условиях частной медицинской клиники –15 мин

Сессия № 3: Ультрасонография в репродуктологии
Сусидко Елена Николаевна, директор и главный врач Медицинского центра
Николаева (г. Днепр, Украина)
Методы диагностики трубного бесплодия -15 мин
Сусидко Елена Николаевна, директор и главный врач Медицинского центра Николаева
(г. Днепр, Украина)

Инновационные диагностические возможности ультразвука для оценки
качества эндометрия и фолликулярного аппарата -15 мин
21.00 გასართობი ღონისძიებები
-----------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2019 - სამშაბათი
15.00-18.30
ქართულ-უზბეკური მე-4 სამეცნიერო ფორუმი:
”პერინატალური მედიცინის და გინეკოლოგიის თანამედროვე საკითხები”

4-й грузинско-узбекский научно-медицинский форум:

«Современные вопросы перинатальной медицины и гинекологии»
Председатели сессии: Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,
профессор Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ,
Президент Грузинского Фонда медицины плода
Нажмутдинова Дильбар Камаритдиновна, зав.кафедрой акушерства и
гинекологии №2 Ташкентской медицинской академии, доктор
медицинских наук, профессор.
Каримов Ахмад Хошимович, профессор кафедры акушерства и
гинекологии №2 Ташкентской медицинской академии, доктор
медицинских наук, профессор.
Кураторы: Каримов Ахмад Хошимович (Профессор кафедры акушерства и гинекологии
№2 Ташкентской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор,
Ташкент, Узбекистан)
Горгошидзе Барбаре Владимирована (Репродуктолог,зндокринолог,доктор
медицины,Центр репродуктивной медицины" УНИВЕРС").
Каримов А.Х., Азимова Н.А. (Профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской
медицинской академии,доктор медицинских наук; Азимова Н.А., соискатель кафедры
акушерства и гинекологии №2).
Ведение беременных с острыми респираторными инфекциями – 30 мин
Папиташвили А.М. (профессор Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ, доктор
медицинских наук).

Железодефицитные состояния у беременных и родильниц ,патофизиология и особенности
манифестации – 30 мин
Матякубова С.А. (Директор Хорезмского Перинатального Центра, доктор медицинских наук).

Факторы риска на септические осложнения при выжидательной тактике у беременных
с преждевременным разрывом плодных оболочек -15 мин

Горгошидзе Барбаре Владимирована (Репродуктолог, зндокринолог, доктор медицины,
Центр репродуктивной медицины" УНИВЕРС").
Применение препарата «Экстракт фертилогена» для лечения женского бесплодия – 30 мин
Курбанов Б.Б. (Докторант,PhD, 1 года кафедры акушерства и гинекологии
Ташкентского Педиатрического Медицинского Института).
Различная хирургическая тактика в лечении генитального пролапса – 15 мин
(Differentive surgical tactics in the treatment of Genital prolapse)
Давлетова Д.М. (Резидент магистратуры 2 года кафедры акушерства и гинекологии
№2 Ташкентской медицинской академии).
Новые подходы к лечению преэклампсии средней тяжести -15 мин

(New approaches to the treatment of mild preeclampsia)
Талипова М.М., (Соискатель докторант (PhD) кафедры акушерства и гинекологии
№2 Ташкентской медицинской академии).

Ультразвуковая диагностика патологии эндометрия в поликлинических условиях – 15 мин
(Ultrasound diagnostics of endometrial pathology in policlinic conditions)
Тухтабаев А.А. (Соискатель докторант (PhD) РСНПЦ АиГ МЗ РУз)

Совершенствование ведения беременности и родов у женщин с плацентарной
дисфункцией на фоне постмиокардического кардиосклероза -15 мин
Каримов А.Х. (Профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской медицинской
академии, доктор медицинских наук).
Современные взгляды на диагностику и лечение плацентарной дисфункции – 30 мин
Якубжанова Ш. Р. (Резидент магистратуры 1 курса Ташкентского Педиатрического
Медицинского Института).

Ведение беременности, родов и послеродового периода у женщин с туберкулезом легких15 мин

18.30-19.45
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის და
საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის

მე-15 სამეცნიერო კონფერენცია.
სესიის თავმჯდომარე: ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს ამერიკის შესწავლის
ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი.
კაჭარავა ვასილ, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს
ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი,პროფესორი.
ტრამპის პრეზიდენტობის პირველი ორი წლის შედეგები -15 წთ
პაპიტაშვილი ალექსანდრე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,საქართველოს
მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის „გეომედის“ პროფესორი.

ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი სამედიცინო განათლების სისტემის
რეფორმის თანმიმდევრობა -15 წთ
თვალთვაძე გიორგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,მეან-გინეკოლოგი, კლინიკა „ჰერა“.
ვიტამინების და BAS გამოყენება ორსულობის დროს -აშშ გამოცდილება -15 წთ

კერესელიძე მალხაზი, სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი
ექსპერტი,მედიცინის და ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,პროფესორი;
ბერულავა ირმა, შპს N4 საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმი - ნევროლოგი, მედიცინის
დოქტორი, ფსიქოლოგიის მაგისტრი.
პენსიონერთა დასაქმება აშშ-ში (The Service Corps of Retired Executives). SCORE -ეს
გამოცდილება -15 წთ
ბარნოვი მიხეილ, თსუ ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის ასისტენტ -პროფესორი.
რობერტ ედვარდ ლი -“ორივე ამერიკის” გმირი (How Did Robert E. Lee Become
an American Icon?) -15 წთ
21.00-22.00

მრგვალი მაგიდა:
”ორი რუზველტი, ორი პრეზიდენტი, ორი ამერიკის გმირი”
წამყვანი - ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის
სახ.თსუ ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი.
22.00 – 24.00

ამერიკული დისკოთეკა
----------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2019 - ოთხშაბათი
15.00 -17.30
მე-9 ქართულ-რუსული სამედიცინო ფორუმი:
"მეანობის და პერინატალური მედიცინის თანამედროვე საკითხები, ულტრაბგერითი
დიაგნოსტიკა."

9 -й грузинско-российский медицинский форум:
«Современные вопросы акушерства и перинатальной медицины,
ультразвуковая диагностика».
Председатели сессии : Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских
наук, профессор Тбилисского медицинского университета
ГЕОМЕДИ, Президент Грузинского Фонда медицины плода;
Михайлов Антон Валерьевич, доктор медицинских наук,
профессор, Президент Всемирной Организации Гестозов.
Михайлов Антон Валерьевич,доктор медицинских наук,Президент Всемирной Организации
Гестозов, профессор кафедр акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского
Государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, акушерства и
гинекологии им. С.М. Давыдова Северо-Западного Государственного медицинского
университета им. Мечникова и Северо-Западного федерального медицинского
исследовательского центра имени В. А. Алмазова, главный врач СПбГУЗ «Родильный дом
№17».

Массивные послеродовые акушерские кровотечения - тактика органосохраняющего ведения 30 мин

Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор
Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ ,Президент Грузинского
Фонда медицины плода.
Фолаты – влияние на развитие плода и состояние здоровья женщины - 30 мин

Михайлов Антон Валерьевич, доктор медицинских наук, Президент Всемирной Организации
Гестозов, профессор кафедр акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского
Государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, акушерства и
гинекологии им. С.М. Давыдова Северо-Западного Государственного медицинского
университета им. Мечникова и Северо-Западного федерального медицинского
исследовательского центра имени В. А. Алмазова, главный врач СПбГУЗ «Родильный дом
№17».
Перинатальный консилиум -30 мин
Пуйда Сергей Адольфович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Лучевой
диагностики и биомедицинской визуализации ФП и ДПО Санкт-Петербургской
государственной педиатрической медицинской академии, РФ.
Патология опорно-двигательной системы в первом триместре -30 мин
Пуйда Сергей Адольфович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Лучевой
диагностики и биомедицинской визуализации ФП и ДПО Санкт-Петербургской
государственной педиатрической медицинской академии, РФ.
Диагностика ВПС в первом триместре -15 мин
Пуйда Сергей Адольфович , доцент кафедры «Лучевой диагностики и биомедицинской
визуализации ФП и ДПО Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской
академии, РФ.
CATCH22, аспекты УЗ-диагностики -15 мин
17.30-19.40
ქართულ-ბელორუსული მე-10 საიუბილეო სამეცნიერო ფორუმი:
”თანამედროვე მიღწევები და ტექნოლოგიები მეანობა-გინეკოლოგიაში”

10-й юбилейный грузинско-белорусский научно-медицинский форум:
«Современные достижения и технологии в акушерстве и гинекологии»
Председатели сессии: Асатиани Тенгиз Иовелович, FRCOG, Профессор, Руководитель
Департамента репродуктивного здоровья Тбилисского государственного
медицинского университета, Президент ассоциации акушеровгинекологов
Степанова Анна Вильевна, старший преподаватель
кафедры ультразвуковой диагностики БелМАПО
Степанова Анна Вильевна, старший преподаватель кафедры ультразвуковой диагностики
БелМАПО.

Использование допплеровских индексов в средней мозговой артерии для оценки состояния
плода – 30 мин
Асатиани Тенгиз Иовелович, FRCOG, Руководитель Департамента репродуктивного здоровья
Тбилисского государственного медицинского университета, Президент ассоциации акушеровгинекологов, Профессор.
Лечение повторного пролапса – 60 мин
Степанова Анна Вильевна, старший преподаватель кафедры ультразвуковой диагностики
БелМАПО.
Возможности ультразвуковой диагностики в оценке структур коры головного мозга плода - 30 мин

Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог Тбилисского
медицинского Центра «Гера», исполнительный директор Департамента медицины
Грузинской ассоциации ученых и специалистов.
Хламидиоз женских половых органов и беременность -10 мин
21.00 - გასართობი ღონისძიებები
-------------------------------------------------------------------------------------------------28.02.2019 - ხუთშაბათი
12.00 -13.45

სესია ”თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ მედიცინაში”
სესიის თავმჯდომარე: ბარბარე გორგოშიძე, მედიცინის დოქტორი, რეპროდუქციული
მედიცინის ცენტრის „უნივერსის“ ექიმი-რეპროდუქტოლოგი,
ენდოკრინოლოგი.
გიორგობიანი მარინა, თსსუ ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის დაპარტამენტის
პროფესორი; შენგელია თემური, ადამიანის ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი.

კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული დაავადებათა განვითარების
პროგნოზირება და მათი პრევენციის სამედიცინო -ეკოლოგიური ასპექტები -15 წთ
რუსუდან ჯაში, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი,კლინიკური
ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის
”უპირველესია არ ავნო” ხელმძღვანელი.
პოლიფარმაცია ,მკურნალობის ხარისხი და ხარჯეფექტურობა - 15 წთ
გაფრინდაშვილი ნანა, მედიცინის დოქტორი, თვალის კლინიკა "ახალი მზერა".
SLT -ს როლი გლაუკომიანი პაციენტების მენეჯმენტში -15 წთ
ქართველიშვილი ირმა, ექიმი მეან-გინეკოლოგი, კლინიკა ”ფემილი“, გინეკოლოგიური
მიმართულების ხელმძღვანელი.

ბუნებრივი პროდუქტების როლი და უპირატესობა კიბოსწინარე მდგომარეობის
მართვაში -15 წთ
გაფრინდაშვილი ნანა, მედიცინის დოქტორი, თვალის კლინიკა "ახალი მზერა".

გლაუკომის ეტიოპათოგენეზი და დიაგნოსტიკა, თავისებურებანი ორსულობის დროს
-15 წთ
მინდიაშვილი თორნიკე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის
დეპარტამენტი, მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტი, ალიბეგაშვილი მ..

ლიპიდური სპექტრის ცვლილების როლი პროსტატის სიმსივნეების განვითარებაში
- 15 წთ
15.00 -18.00

სესია: ”ახალი მიღწევები და ტექნოლოგიები ქირურგიაში”
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.
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დივერტიკულოზი - 60 წთ

თომაძე გია, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ ქირურგიის №2 დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი, პროფესორი.
არაქირურგიული პათოლოგიით გამოწვეული აბდომინალგიის შესახებ -60 წთ
წერეთელი ილია, პროფესორი,შპს აკად.ნ.ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკის ზოგადი ქირურგი, გ. ნემსაძე, ექიმი - რადიოლოგი,
მედიცინის დოქტორი, კომპიუტერული და მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის
მთავარი სპეციალისტი; ო.ურუშაძე, პროფესორი ; ლ.თოხაძე,პროფესორი,ზოგადი
ქირურგი.

ინტრააბდომინური ჰიპერტენზია, კომპარტმენტ სინდრომი და მწვავე პანკრეატიტი
გრძელიძე თაისა, მედიცინის დოქტორი, ქუთაისის ა. წერეთლის სახ.
უნივერსიტეტის პროფესორი, შპს ”მორფოლოგის” დირექტორი.

- 30 წთ
სახელმწიფო

ქირურგიული მკურნალობის დროს აღმოჩენილი სიმსივნეების იშვიათი ფორმები
-30 წთ

18.00 -19.30
ქართულ-სომხური 23-ე სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმი:
”მოსახლეობის ჯანდაცვის აქტუალური საკითხები”

23-й грузинско – армянский научно-практический симпозиум:

«Актуальные вопросы охраны здоровья населения»
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".
Верулашвили Иван Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, руководитель
департамента нейронаук и неврологии в NewVisionUniversity.

Особенности течения беременности и родов при заболеваниях центральной и
периферической нервной системы – 30 мин
Гречанина Елена Яковлевна, доктор медицинских наук, профессор,генеральный директор
Межобластного специализированного медико-генетического центра – центра редких
(орфанных) болезней, г.Харьков.

Наследственно обусловленные эпилепсии. Диагностический алгоритм,
персонализированное лечение и профилактика – 30 мин
Барсегян Сергей Патваканович, кандидат медицинских наук, главный врач Научноисследовательского Центра охраны здоровья матери и ребенка МЗ Армении.
Деятельность медико-генетической службы в Армении – 15 мин
Саядян Армине Гагиковна, Научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и
ребенка, врач акушер-гинеколог, Республика Армения.

Особенности экстракорпорального оплодотворения у женщин с низким овариальным
резервом в зависимости от причины снижения овариального резерва – 15 мин
21.00 - გასართობი ღონისძიებები

01.03.2019 - პარასკევი
11.00-13.15

სესია: ”თანამედროვე მიღწევები კლინიკურ კარდიოლოგიაში”
სესიის თავმჯდომარე: კახა ნადარაია, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,
თსუ საუნივერსიტეტო კლინიკა "ვივა მედის"
კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს
კარდიოლოგთა საზოგადოების გამგეობის წევრი.
ნადარაია კახა, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი, თსუ საუნივერსიტეტო კლინიკა "ვივა მედის" კლინიკური და ინტერვენციული
კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველო კარდიოლოგთა
საზოგადოების გამგეობის წევრი; გეგენავა თეა, კ.ერისთავის სახელობის ქირურგიის
ეროვნული ცენტრის კარდიოლოგი, ექოკარდიოსკოპისტი; კლინიკა "ღია გულის"
კარდიოლოგი, ექოკარდიოსკოპისტი.

არასტატინებით დამატებითი მკურნალობის მნიშვნელობა ძალიან მაღალი
კარდიოვასკულური რისკის კომორბიდულ პაციენტებში - 60 წთ
ორჯონიკიძე სერგო,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ,,დავით აბულაძის
ქართულ-იტალიური კლინიკის”, კარდიოლოგიური სამსახურის უფროსი.
თანამედროვე მიდგომა ჰიპერტენზიის მკურნალობისადმი - 60 წთ
ნადარაია კახა, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი, თსუ საუნივერსიტეტო კლინიკა "ვივა მედის"
კლინიკური და
ინტერვენციული კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს
კარდიოლოგთა საზოგადოების გამგეობის წევრი; შენგელია თამარი, თსუ საუნივერსიტეტო
კლინიკა "ვივა მედის" კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის დეპარტამენტის
უმცროსი ექიმი, რეზიდენტი კარდიოლოგიაში.

ანტიკოაგულაციური სტრატეგია კომორბიდულ პაციენტებში არასარქვლოვანი წინაგულთა
ფიბრილაციით - 60 წთ
მაზიაშვილი ნინო, ასოცირებული პროფესორი, ქეთევან ჯანაშია, თამარ ციბაძე,
მაია ფურცელიანი, ანა ჩიკვილაძე, მარიკა ხაზალია, დავით ტვილდიანის სახელობის
სამედიცინო უნივერსიტეტი.

გულის რიტმის ვარიაბილობისა და ელექტროენცეფალოგრამის მაჩვენებელთა
კოლერანტები -15 წთ
14.00- 17.00

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის “უნივერსის” სესია
სესიის თავმჯდომარე: გაგნიძე თეიმურაზი, მედიცინის დოქტორი, რმც “უნივერსი”-ს
გენერალური დირექტორი, საქართველოს ანდროლოგთა
ასოციაციის პრეზიდენტი.
გაგნიძე თეიმურაზი, მედიცინის დოქტორი, რმც “უნივერსი”-ს გენერალური
დირექტორი, საქართველოს ანდროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.

მამაკაცის ფაქტორი უნაყოფობასა და ორსულობის განმეორებით დანაკარგებში
- 60 წთ

კობალაძე ლევანი, მედიცინის დოქტორი, სახელმწიფო მართვის მაგისტრი, რმც
“უნივერსი”-ს დირექტორის მოადგილე, ექიმი-სექსოლოგი, ევროპის სექსუალური
მედიცინის საზოგადოების (EშშM) წევრი.

სექსუალური დისფუნქციების ურთიერთკავშირი უნაყოფობასა და რეპროდუქციულ
დარღვევებთან - 60 წთ
კუტივაძე ივანე, რმც “უნივერსი”-ს ინ-ვიტრო განაყოფიერების განყოფილების
ხელმძღვანელი.

განმეორებითი იმპლანტაციური დანაკარგების იმუნოლოგიური ასპექტები -20 წთ
ასანიძე ელენე, რმც “უნივერსი”-ს ექიმი მეან-გინეკოლოგი, თსუ დოქტორანტი.

ორსულობის განმეორებითი დანაკარგებ პაციენტებში პოლიცისტური საკვერცხეების
სინდრომით -20 წთ
კორკოტაშვილი ეკატერინე, მედიცინის დოქტორი,მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქტო
ლოგი,რმც უნივერსი.

შეძენილი და მამკვიდრული თრომბოფილიის როლი ორსულობის განმეორებით
დანაკარგების დროს,დიაგნოსტიკა და მკურნალობა -20 წთ
17.00-18.20
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის
დეპარტამენტის სპეციალური სესია:

„ექსპერიმენტული მედიცინა“
სესიის თავმჯდომარე: ნანული კოტრიკაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი,ბიოლოგიის დეპარტამენტი,
უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგე,
ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
კოტრიკაძე ნანული, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის
დეპარტამენტის უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგე,
ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; რამიშვილი ლიანა, ჩიგოგიძე
თეიმურაზი.
ანდროგენები და პროსტატის კიბო - 30 წთ
ხუჯაძე ინგა,ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი,
გენეტიკის კათედრა. მაგისტრანტი; თ. ბუაძე, მ. გაიოზიშვილი, თ. ჯოხაძე, თ. სიგუა

GST გენის პოლიმორფული ალელების (GSTT1 და GSTM1) სიხშირე ქართულ
პოპულაციაში -10 წთ
ქიმერიძე თამარი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ნ.დორეული, ბ.ჩხარტიშვილი ,

კვერცეტინ-დაკავშირებული რკინაშემცველი ნანონაწილაკების ქცევითი ეფექტების
შესწავლა ვირთაგვებში -10 წთ

ფეიქრიშვილი თამარი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ნ.დორეული, რ.ბუკია

კვერცეტინ-დაკავშირებული რკინაშემცველი ნანონაწილაკების გამოვლენა ჰიპოკამპში
მაგნიტური ველის უნილატერალური ექსპოზიციის პირობებში -10 წთ
ქურასბედიანი მარიამი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრა; ჩიქოვანი მანანა, ჩხარტიშვილი ბუციკო, ბუკია
როზა, ფარცვანია ბესარიონი , დორეული ნანა.

ქვერცეტინ-დაკავშირებული რკინაშემცველი ნანონაწილაკების გავლენა ჰიპოკამპის CA1
ველში ეპილეპტიფორმულ აქტივობაზე მაგნიტური ველის უნილატერალური ექსპოზიციის
პირობებში -10 წთ
სეფიაშვილი ბელა, ივანე ჯავახიშილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ბიოლოგიის
დეპარტამენტი დოქტორანტი, ალიბეგაშვილი მანანა.

ბიოაქტიური ნაერთების მოქმედება სისხლის ფორმიან ელემენტებზე - 10 წთ
18.20 – 20.20

სპეციალური სესია:
”ნარკოტიკული დანაშაულის საერთაშორისო ტენდენციები და საქართველო”
სესიის თავმჯდომარე: ჯემალ ჯანაშია, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი, გენერალ-მაიორი.
ჯანაშია ჯემალი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, გენერალ-მაიორი.

საქართველოში ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია 60 წთ

ბეროზაშვილი ზაზა, სამართლის დოქტორი, საერთაშორისო კონსულტანტი
ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის საკითხებში.
ნარკოდანაშაულის საერთაშორისო ტენდენციები – 60 წთ

21.00

რეჟისორ-კინოდოკუმენტალისტის ირაკლი პაპავას შემოქმედებითი საღამო
(საქართველოს საპატრიარქოს ”ანდრია პირველწოდებულის ჯვრის” პრემიით
დაჯილდოვებული საავტორო ფილმის ”ბერი ალექსის” ჩვენება)

02.03.2019 - შაბათი
11.00 - 14.00
კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის, საქართველოს დერმატო
ვენეროლოგთა ასოციაციისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის
მე-60 საიუბილეო კონფერენცია

“სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები და გენიტალური დერმატოზები”
სესიის თავმჯდომარეები:

პროფ. გიორგი გალდავა, პროფ. თინა ქიტუაშვილი.

პროგრამა
10:30 – 11:00
მონაწილეთა რეგისტრაცია
11:00 – 12:00
გიორგი გალდავა, ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, ასოციაციის პრეზიდენტი,
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.

სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებათა სწავლებისა და კომპეტენციის საკითხები.
12:00 – 13:00
თინა ქიტუაშვილი, ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო-სასწავლო
დარგში,ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და
დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

ვულვის პათოლოგიების დიფერენციალური დიაგნოსტიკა.
13:00 - 13:15
ირმა ბუჩუკური, ინსტიტუტი “გეომედის” და პ. შოთაძის თბილისის სამედიცინო
აკადემიის პროფესორი, ეროვნული ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი;
ნანა ჩხიკვიშვილი, მედიცინის დოქტორი, ეროვნული ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი,
ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი.

წამლისმიერი ფიქსირებული ერითემა.
13:15 - 13:30
ჯულიეტა ცოცხალაშვილი, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი;
რუსუდან ლაცაბიძე, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დერმატოვენეროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

ორსულთა აკნე.
13:30 -13:45
ნინო მჭედლიძე, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი;
თეა ჭყონია, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი;
ნატო დურგლიშვილი, დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი.

გენიტალური ჰერპესის მართვა (განახლებული გაიდლაინი).

13:45 - 14:00
ნანა ქორქია, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი;
დალი გვიჩია, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი;
ნატო დურგლიშვილი, დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი.
გიორგი გალდავა, ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, ასოციაციის
პრეზიდენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პროფესორი.

რეპროდუქციული ასაკის მოსახლეობის ცნობადობა სქესობრივი გზით გადამდები
ინფექციების შესახებ (სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები).
14:00 - 14:15
ხიშტოვანი ქეთევანი, ,,დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა", დერმატოლოგვენეროლოგი, საქართველოს პედიატრიული დერმატოლოგიის ასოციაცია-GAPDპრეზიდენტი.
D ვიტამინის დეფიციტის როლი ბუდობრივი ალოპეციის განვითარებაში -15 წთ
14:15 - 14:30 დისკუსია
14.30 - კონფერენციის დახურვა
14.30 - 16.15

”დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკის” სესია
სესიის თანათავმჯდომარეები: დავით აბულაძე, მედიცინის დოქტორი.ექიმი-ქირურგი.
სერგო ორჯონიკიძე , ,,დავით აბულაძის
ქართულ-იტალიური კლინიკა“, კარდიოლოგიური
სამსახურის უფროსი.
აბულაძე დავითი, მედიცინის დოქტორი, ,,დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა“.

მულტიდისციპლინალური მიდგომის მნიშვნელობა პათოლოგიური ჭარბწონიანობით
დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის დროს - 15 წთ
შერვაშიძე თამარი, ექიმი - ენდოკრინოლოგი, ,,დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური
კლინიკა“.

ბარიატრიული ოპერაციების შემდგომი მეტაბოლური და ენდოკრინული ცვლილებების
მექანიზმები და ასპექტები - 15 წთ
ორჯონიკიძე სერგო, ,,დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა“, კარდიოლოგიური
სამსახურის უფროსი.
რეზისტენტული ჰიპერტენზია - თანამედროვე მიდგომა პრობლემისადმი - 15 წთ
პაპიტაშვილი ალექსანდრე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერთა
და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის
სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი, ,,დავით აბულაძის ქართულიტალიური კლინიკა“.

დოპლეროგრაფიის დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა ონკოლოგიური რისკის დადგენის
დროს -15 წთ
ფხაკაძე გურანდა, ექიმი - გინეკოლოგი, ,,დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა“.

საშვილოსნოს ყელის კანცეროგენეზი (HPV ინფექცია, HPV ტიპები, აგებულება,
ინფიცირების მექანიზმი), HPV ინფექციის გამოვლინების ძირითადი საშუალებები - 15 წთ

ბერაძე ირაკლი, გინეკოლოგ-ენდოკრინოლოგი, ,,დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური
კლინიკა“.
საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენცია - 15 წთ
ხიშტოვანი ქეთევანი, ,,დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა", დერმატოლოგვენეროლოგი, საქართველოს პედიატრიული დერმატოლოგიის ასოციაცია-GAPDპრეზიდენტი.
ბუდობრივი ალოპეცია და D ვიტამინის დეფიციტი -15 წთ
16.15-18.15

სესია: ”პრაქტიკული გინეკოლოგიის თანამედროვე მიღწევები”
სესიის თავმჯდომარე: მანანა გეგეჭკორი, თსსუ-ს პროფესორი, ზ.საბახტარაშვილის
რეპროდუქციული კლინიკა, სასწავლო-სამეცნიერო მიმართულების
ხელმძღვანელი.
გეგეჭკორი მანანა, თსსუ-ს პროფესორი, ზ.საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა,
სასწავლო-სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელი.

რა ცოდნა და გამოცდილება გვაქვს ესთეტური ენდოკრინოლოგიის შესახებ - 30 წთ
მუსერიძე ნინო, მედიცინის დოქტორი, სამედიცინო აკადემიის პათოლოგიის მიმართულების
ხელმძღვანელი, სრული პროფგესორი, IVF დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მარდალეიშვილის
სამედიცინო ცენტრის ინ ვიტრო განყოფილება.
საკვერცხის სიმსივნე და ფერტილობის შენარჩუნების გზები -30 წთ
პარკაული მაია, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრის,
ინ ვიტრო დეპარტამენტის ექიმი მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი.

შერეული ვულვოვაგინიტების მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები - 15 წთ
გრძელიძე თაისა, მედიცინის დოქტორი, ქუთაისის ა. წერეთლის სახ.სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი, შპს ”მორფოლოგის” დირექტორი.

ქალის რეპროდუქციული (სქესობრივად მომწიფებული) პერიოდის
საშვილოსნოსმხრივი დისფუნქციური სისხლისდენები -15 წთ
გვენეტაძე ანა, ექიმი მეან-გინეკოლოგი, შპს ზ.საბახტარაშვილის კლინიკა.
ადენომიოზი -2019 წლის ძირითადი გამოწვევა -15 წთ
ჭიჭინაძე გიორგი, თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
ორსულობის დროს მოქმედი ჰორმონული ფაქტორები -15 წთ
18.15 – 19.30

სესია: ”ახალი ტექნოლოგიები კლინიკურ მედიცინაში”
სესიის თავმჯდომარეები: თემურ შენგელია, ადამიანის ეკოლოგიის ინსტიტუტის
დირექტორი, პროფესორი.
მარინა გიორგობიანი, თსსუ ჰიგიენისა და სამედიცინო
ეკოლოგიის დაპარტამენტის პროფესორი.
შაქარაშვილი მარინა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ი.ჯავახიშვილის სახ.თსსუ
მედიცინის ფაკულტეტის პათოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი.
ხანდაზმული პაციენტების მკურნალობის თავისებურებები - 15 წთ

მიქაძე მამუკა, პროფესორი, ექიმი მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, რადიოლოგი,
ქუთაისის კლინიკა ბომონდის დირექტორი.
ელასტოგრაფია სარძევე ჯირკვლების სიმსივნური წარმონაქმნების დიაგნოსტიკაში - 15 წთ
კვანჭახაძე რუსუდანი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს პრევენციული
მედიცინის აკადემიის წევრი.
გარემო ფაქტორების ზემოქმედება ენდიკრინულ სისტემაზე -15 წთ
შავგულიძე ხათუნა, ექიმი- რადიოლოგი, კლინიკა ბომონდი; ჩეჩელაშვილი სოფიო, ექიმი
რადიოლოგი, კლინიკა ბომონდი.

ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების - თირეოიდიტების სონოდიაგნოსტიკა -15 წთ
ლაბაძე მარინა, მედიცინის მეცნიერბათა დოქტორი,თსსუ ჰისტოლოგიის, ციტოლოგიის და
ემბრიოლოგიის კათედრის პროფესორი.
ემბრიოგენეზის ეტაპების მოსალოდნელი რისკები -15 წთ

19.30 - 20.30
მრგვალი მაგიდა:

”ნარკოტიკულ დანაშაულთან ბრძოლის თავისებურებანი საქართველოში”
მონაწილეობენ: ჯემალ ჯანაშია, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
გენერალ-მაიორი.
ზაზა ბეროზაშვილი, სამართლის დოქტორი, საერთაშორისო
კონსულტანტი ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვისა
და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის
საკითხებში.
=======================================================================

20.30
მედიკოსთა 45-ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენციის დახურვა
20.30 - 01.00

ბანკეტი

