
 

ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო ! 

        

        თქვენ ხელთ არის  მედიკოსთა მე-40  საიუბილეო   სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა-

კონფერენციის ”ჩაქვი-2016” პროგრამა.  

      ეს პროგრამა  წარმოადგენს თანამოაზრეთა მცირერიცხოვანი ჯგუფის წლევანდელი უანგარო 

და დაუღალავი შრომის დასკვნით  შედეგს.  

       მათი 20 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 ჩაატარდა 39 საერთაშორისო სკოლა-

კონფერენცია. 

           აღნიშნული წარმატებული მუშაობის საწინდარი კი  ჩვენი მთავარი მიზანია -  უანგაროდ 

ვემსახუროთ ქვეყნის მედიცინას და ხალხს.   

     ეს იყო, არის და ყოველთვის დარჩება  ჩვენს  უმთავრეს  იდეად და პრინციპად. 

   

          მე-40  საიუბილეო სკოლა–კონფერენციის სესიები   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  

თემატური სპეციალური ლექცია-პრეზენტაციები.  

      ჩვენ ველით ლექტორებს ამერიკის შეერთებულ 

შტატებიდან,ისრაელიდან,თურქეთიდან,უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, რუსეთის ფედერაციიდან 

და სომხეთიდან. 

       

       როგორც წინა წლებში,ავტორთა საკუთარი ორიგინალური ნაშრომები  წარმოდგენილი იქნება 

ელექტრონული პოსტერების  სპეციალურ  სხდომებზე. 

 

     კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება  მედიკოსთა  მე-40 საიუბილეო  ტრადიციულ 

საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციაზე. 

 

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

ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. 

  

        

 პატივისცემით,  

 

ალექსანდრე  პაპიტაშვილი              ლავროს  შევარდნაძე                          გიორგი  თვალთვაძე   

 

სკოლა-კონფერენციის                         საორგანიზაციო კომიტეტის         საორგანიზაციო კომიტეტის 

პრეზიდენტი                                      თავმჯდომარე                                 გენერალური დირექტორი  

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                
  
                                                                                                                        



სკოლა-კონფერენციის  პრეზიდენტის  მისალმება 

ძვირფასო  კოლეგებო და  მეგობრებო! 

 გილოცავთ მედიკოსთა მე-40 საიუბილეო  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის გახსნას.   

ჩვენმა ერთობლივმა ძალისხმევამ და პროფესიონალიზმა,ასევე 20 წლის მანძილზე საორგანიზაციო კომიტეტის 

უანგარომ და თავდადებულმა შრომამ მოიტანა უპრეცენდენტოდ  დადებითი შედეგი.  საკმარისია ითქვას რომ:    

 1997 წლიდან დღემდე  ჩატარდა 39 სკოლა-კონფერენცია  და  ამჟამად მიმდინარეობს   

უკვე  საიუბილეო მე-40. 

 სკოლა-კონფერენციებზე წაკითხულ იქნა  3900-ზე მეტი ლექცია და მოხსენება. 

 სულ სკოლა-კონფრენციებში  მონაწილეობა მიიღო  11700-ზე  მეტმა  ქართველმა  

და უცხოელმა სპეციალისტმა. 

 

 მონაწილეთა  შორის იყო  ჩვენი ქვეყნისა და უცხოეთის თითქმის ყველა სამედიცინო პროფილის წამყვანი 

მეცნიერი და სპეციალისტი ამერიკიდან, ინგლისიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან,   ფინეთიდან, 

შვეიცარიიდან, საბერძნეთიდან, საფრანგეთიდან, უკრაინიდან, მოლდოვადან, რუსეთიდან, სომხეთიდან, 

აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, უზბეკეთიდან, უნგრეთიდან, ხორვატიიდან, ავსტრალიიდან, სამხრეთ 

აფრიკიდან, ინდოეთიდან, ისრაელიდან. 

 ჩატარდა 18 ქართულ-სომხური, 18 ქართულ-უკრაინული, 5 ქართულ-ბელორუსული,  

7 ქართულ- თურქული, 5 ქართულ-რუსული, ასევე ქართულ-შვეიცარული, ქართულ-აზერბაიჯანული, 

ქართულ-უზბეკური ერთობლივი სიმპოზიუმი და კონფერენცია. 

 

 სკოლა-კონფერენციების ორგანიზებაში მონაწილეობდა  მრავალი სახელწიფო და საზოგადოებრივი  

ორგანიზაცია: 

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციცია, საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის და 

სოციალურ საკითხტა კომიტეტი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, საქართველოს 

პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია,საქართველოს ნაყოფის მედიცინის 

ფონდი,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო 

აკადემია, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი, 

თბილისის, ქუთაისის, თელავის, გორის, ფოთის, ბაკურიანის, ქობულეთის, ბათუმის, ოზურგეთის 

ადგილობრივი სამთავრობო და ბევრი სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულება – ორგანიზაცია. 

   ჩვენს მიერ დღემდე  ჩატარებული მუშაობის მოცულობის და ხარისხის შეფასებისას, აუცილებლად უნდა 

გავითვალისწინოთ  საქართველოს სამედიცინო მეცნიერების განვითარებაში ჩვენი ასოციაციის წინამორბედების 

მიერ შეტანილი წვლილი.  

ენაკაზმურად რომ ვთქვათ, მუშაობა უდაბნოში  არ დაგვიწყია. 

  ისააკ ნიუტონმა ერთხელ აღნიშნა: ”მე  ბევრი რამის გაკეთება შევძელი, ვინაიდან გიგანტების მხრებზე  ვიდექი და 

აქედან უფრო შორს ვიხედებოდი”- ო. იგივე  ჩვენზეც შეიძლება ითქვას. 

ამასთან დაკავშირებით  გვსურს გავაკეთოთ მოკლე  ისტორიული ექსკურსი. 

 1969 წელს იმდროინდელმა მთავრობამ იდეოლოგიური მიზნების მისაღწევად და არსებული პოლიტიკური  

რეჟიმისადმი  ახალგაზრდობის  ლოიალობის და სიმპათიის მოსაპოვებლად, ჩამოაყალიბა შემოქმედებითი 

ახალგაზრდობის და ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოების სისტემა. 

  რა თქმა უნდა მთავარი მიზანი იყო სათანადო იდეოლოგიური ზემოქმედების  მოხდენა, რომ ყველაფერი  

ჩატეულიყო  საჭირო   კალაპოტში. მაგრამ  მოულოდნელად ამ სისტემამ სხვა ეფექტიც  გამოიწვია,ფაქტიურად  ხელი  

შეუწყო  ინტელექტუალურად  განვითარებულ  ახალგაზრდებში პროფესიული  განვითარების  და კონსოლიდაციის  

შეუჩერებელ პროცესის მიმდინარეობას, თავისუფალი არაფორმალური აზროვნების  ჩამოყალიბებას,  რაც რეჟიმის 

მიერ დაგეგმილი მიზნების მიღმა  იმყოფებოდა.  

   კიდევ ერთხელ დამტკიცდა ცნობილი ჭეშმარიტება, რომ პოლიტიკური ზემოქმედებით პროგრესის შეჩერება 

ნებისმიერ დარგში შეუძლებელია. 



    შედეგად   ზუსტად ამ საბჭოებს მიერ გადადგმულ იქნა პირველი ეფექტური ნაბიჯები უკონფლიქტოდ 

საქართველოში თავისუფალი აზრის ფართოდ  გავრცელებისაკენ, რაც მომავალში ბევრი დადებითი ცვლილების 

საწინდარი იქნებოდა.  

    მაგრამ ისტორიულმა ქარიშხლებმა თავისი დამანგრეველი კვალი საქართველოშიც დატოვეს,   წლების 

განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში და ბევრი რამ დაიკარგა.  

    საბედნიეროდ  1988 წლის დასაწყისში საქართველოს მინისტრთა საბჭომ დაარეგისტრირა   საქართველოს 

მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია, რომელმაც შეინარჩუნა ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა 

რესპუბლიკური საბჭოს საუკეთესო ტრადიციები  და ახალ პირობებში  გააგრძელა  ქვეყნის განვითარებითვის  

აუცილებელი  მოწინავე  საორგანიზაციო საქმიანობა. 

   ამჯერად ასოციაციის საქმიანობა გათავისუფლდა ყოველგვარი იდეოლოგიისაგან, მუშაობა მიმდინარეობდა 

მეცნიერთა მსოფლიო ფედერაციის პრინციპების შესაბამისად და ხორციელდებოდა მსოფლიო ფედერაციასთან 

მჭიდრო კავშირში.  

დიდი დამსახურება ამაში მიუძღვის პროფესორ ჰამლეტ მელაძეს - ასოციაციის პირველ პრეზიდენტს. 

    

   1989 წლიდან 1992 წლამდე მედიცინის დეპარტამენტის მიერ იმდროინდელ  ოფიციალურ უწყებებთან ერთად და 

მათი დაფინანსებით ჩატარდა 8 სამეცნიერო კონფერენცია, მრავალი სიმპოზიუმი და სემინარი. 

   სამწუხაროდ 1992 წელს საქართველოში მომხდარმა ეკონომიურმა და პოლიტიკურმა კრიზისმა ხელი  შეუშალა 

ასოციაციას წარმატებით  გაეგრძელებინა თავისი საქმიანობა. 

  მხოლოდ ხუთი წლის შემდეგ,1997 წელს შეიქმნა სათანადო პირობები ასოციაციის საქმიანობის გასაგრძელებლად.    

უმნიშვნელოვანესია , რომ ეს საქმიანობა  წარიმართა ახალ ეკონომიურ და პოლიტიკურ  პირობებში,  გახდა 

აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და მხოლოდ საკუთარ  ძალებზე ორიენტირებული.  

1997  წელს დაიგეგმა და ბაკურიანში თვითდაფინანსებით  ჩატარებულ იქნა მედიკოსთა  პირველი  საერთაშორისო  

სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა-კონფერენცია. 

 პირველი სკოლა-კონფერენციის  პროგრამის  ასლი  შეგიძლიათ იხილოთ  ამ  პროგრამის  ბოლოში. 

   1997  წლიდან  ყოველწლიურად  ტარდებოდა  ამდაგვარი  ფორუმი და დღეისთვის  მათმა რიცხვმა 39 მიაღწია. 

ხოლო ამჟამად  ვატარებთ უკვე მე - 40 საიუბილეო სკოლა-კონფერენციას. 

      საზეიმო განწყობის მიუხედავად,დღეს არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ყველა ჩვენი კოლეგა და მეგობარი, რომელიც 

სხვადასხვა დროს აქტიურად მონაწილეობდა ჩვენს ღონისძიებებში და რეალურად გვეხმარებოდა მათ ჩატარებაში, 

მაგრამ დღეს ჩვენთან  აღარ არის.  ასოციაციის  წარმატებაში მათ მიერ შეტანილი წვლილი ყოველთვის 

გვემახსოვრება. ნება მომეცით დავასახელო:  

კოტე ბარქაია,ზეზვა ღუღუნიშვილი,ზაზა სოკოლოვი,ნოდარ ბაქრაძე,პეტრე შოთაძე,თამაზ ფხაკაძე, გურამ აბულაძე, 

დავით ხეროდინაშვილი, ვლადიმერ კვაჭანტირაძე, ვლადიმერ ვეკუა, გურამ დავითაია, დურსუნ ალიევი, ირაკლი 

მამამთავრიშვილი.         

    ნათელში ამყოფოს უფალმა მათი სულები. 

  20 წელი ადამიანისთვის  დროის  არც ისე მცირე მონაკვეთია. 

ბევრი  ჩვენი მეგობარი და კოლეგა  20 წლის განმავლობაში გვერდში გვედგა და დღესაც ჩვენთან ერთად 

ახორციელებს  ჩვენს საერთო საქმეს. 

  არ შეიძლება არ გადავუხადოთ მადლობა მეგობრებს და კოლეგებს  აჭარიდან -  

პროფ. აკაკი ბერიძეს, მალხაზ ჭიპაშვილს, ლევან გორგილაძეს, ნური კომახიძეს, რატი მეგრელაძეს, ჯუმბერ უნგიაძეს 

და რუსუდან ჯაშს. 

    

  სხვადასხვა პერიოდში  ბაკურიანის კონფერენციების ადგილობრივ  საორგანიზაციო კომიტეტში მონაწილეობდნენ  

ანდრო თედეევი, კობა კაკაჩიშვილი, ბესო ბერძენიშვილი, თემური ხუციშვილი. 

    ცალკე  დიდ  მადლობას  ვუხდით  დახმარებისთვის   პროფესორ ოთარ თოიძეს. 



   ბევრ ჩვენ მეგობარს და ცნობილ პიროვნებას სხვადასხვა მიზეზის გამო არ ჰქონდათ შესაძლებლობა 

რეგულარულად მიეღო მონაწილეობა ჩვენს ღონისძიებებში, მაგრამ დროის გარკვეულ მონაკვეთში მათ ასევე  დიდი 

წვლილი შეიტანეს ჩვენი წარმატების მიღწევაში.  

აუცილებელია უპირობოდ დავასახელოთ ისინი: 

არჩილ ხომასურიძე, დაზმირ ჯოჯუა, რამაზ  ყურაშვილი, გიორგი ხაჭაპურიძე, ლევან ბარამიძე, ნინო უზნაძე, ლირა 

თოფურიძე, ნოდარ შაფათავა, ირაკლი ფავლენიშვილი,  დავით ზურაბაშვილი, არსენ გვენეტაძე, გიორგი გალდავა, 

თინა ქიტუაშვილი, ამირან ხარაბაძე, , პეტრე ლომაია, აკაკი ბაქრაძე, მანანა კობახიძე, მანანა ჭყონია. 

  დიდი  მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ყველა ჩვენს კოლეგას, ვინც ადრე  აქტიურად გვეხმარებოდა  და ვიტოვებთ 

მათთან მომავალშიც თანამშრომლობის იმედს.  

ნება მომეცით დავასახელო ისინი: 

ვალერი კამკამიძე ,მარინა როგავა, მზია სიხარულიძე, ნუცა ჯინჭარაძე, შოთა გაწერელია, ირაკლი ბერაძე, ელგუჯა 

ბერაია, თინათინ დავითაია, თამარ ჭიჭინაძე, თეა აბჟანდაძე, ბადრი ნებიერიძე, გიორგი ნებიერიძე, ქეთი ალავიძე, 

მამუკა მაჭავარიანი, ნინო ხაბეიშვილი, ეკა არობელიძე, მაია ჯაშიაშვილი, ნატო კორსანტია, გოჩა სანდუხაძე, სერგო 

პაპიტაშვილი, ნოდარ ზალდასტანიშვილი, დავით ქაჯაია, ირინა ქარჩავა. 

   რაც შეეხება საორგანიზაციო კომიტეტში ამჟამად მომქმედ კოლეგებს და მეგობრებს, ჩვენ ვეცადეთ მოგვეპოვებინა 

მონაცემები მათ შესახებ, და თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა გაეცნოთ მათ საქმიან  ბიოგრაფიას  მომდევნო ფურცლებზე. 

   დიდ  მადლობას  ვუხდით ყველა ჩვენს მრავალრიცხოვან  გულშემატკივარს და ნამდვილ პროფესიონალს. 

40 სკოლა-კონფერენცია, 40 რთული ნაბიჯი ჭეშმარიტებისკენ - შეიძლება როდისმე მივაღწიოთ გზის ბოლოს ?   

ალბათ ძალიან ძნელია, ვინაიდან  სანამ არსებობს კაცობრიობა,მუდმივად იქნება ჭეშმარიტების ძიებისკენ 

დაუსრულებელი სწრაფვა. 

   ჩვენ გვჯერა, რომ  ვერავინ და  ვერაფერი ვერ შეაჩერებს კაცობრიობის პროგრესს,რომელშიც ჩვენც გვინდა 

შევიტანოთ ჩვენი მოკრძალებული წვლილი. 

   გისურვებთ ჩაქვში ნაყოფიერ მუშაობას მომდევნო 8 დღის განმავლობაში,  წარმატებებს, ჯანმრთელობას და 

ბედნიერებას  მომავალში. 

ალექსანდრე პაპიტაშვილი 
 

სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი  

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
======================================================================================================= 

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 

 ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის  ს/კ ინსტიტუტი 

 ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი ”მედინა”  

 ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალი  

 კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის 

        კავშირი  ,,უპირველესია, არ ავნო‟‟    

 

 

სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი: 



    ალექსანდრე  პაპიტაშვილი   –  საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტ ”გეომედის”  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 ცენტრ ”გეოსვისის” 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 

დამოუკიდებელი ექსპერტი, მეცნიერბათა დოქტორი,პროფესორი 

 

გია  აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო პროგრამების დირექტორი, მედიცინის მეცნიერბათა ცდოქტორი,  

შპს ”გადაუდებელი ქირურგიის და ტრამვატოლოგიის ცენტრი”-ს და თსსუ-ს კერძო ქირურგიის დეპარტამენტის N1 

მიმართულების პროფესორი  

                               

დევი ტაბიძე - რეპროდუქციული ჯანდაცვის ცენტრი ”უნივერსი”-ს 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 

მანონ  ფანჩულიძე – სარეგისტრაციო ჯგუფის კოორდინატორი,რუსთავის სამედიცინო ცენტრ”ოჯახის ექიმი”-ს 

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 -  კულტურულ–გასართობი პროგრამების დირექტორი,საოგანიზაციო განყოფილების ვიცე-

კოორდინატორი, შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ექიმი  

 

კობა ხარხელი  - კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში 

 

ბარბარე  გორგოშიძე – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

საკითხებში,სესიების მუშაობის კოორდინატორი, ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ 

ინსტიტუტის ექიმი, მედიცინის  მეცნიერბათა  დოქტორი 

 

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  

 

მიხეილ  ხოშტარია – სასტუმროებში წინასწარი განთავსების და საინფორმაციო-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი,  დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე 

  

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

MTVi  Age 

                                 საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი: 

   

  ირინა რუხაძე      -     ხელმძღვანელი                                               

  ნონა თამასხანოვი           ეკა რაფავა                                    

  ლელა სინჯიკაშვილი    მანანა ჭყონია                                            

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საორგანიზაციო კომიტეტი: 

ლევან  გორგილაძე  -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრის 

პირველი მოადგილე; 

 

ზურაბ თენიეშვილი  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

მოადგილე; 

 

პროფ. ჯუმბერ  უნგიაძე -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს ექსპერტი მეან- გინეკოლ ოგი ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინა“-ს დირექტორი; 

პროფ. აკაკი ბერიძე -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ექსპერტი – ქირურგი,  ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა‟‟–ს ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; 

პროფ. რუსუდან  ჯაში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ექსპერტი პედიატრი, ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის პედიატრიის მიმართულების ხელმძღვანელი, 

ა.კობალაძის სახ. კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის კავშირი,,უპირველესია, არ 

ავნო‟‟ -ს ხელმძღვანელი 

ხათუნა  მორჩილაძე  -  ჯანმრთელობის ცენტრ  მედინას“ პაციენტის უსაფრთხოების და სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის  კოორდინატორი.  

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

სკოლა-კონფერენციაში მონაწილე კომპანიები 

 

 

 

 

 

ოქროს სპონსორი 



 

 

                           ბერლინ-

ქემია/მენარინი 

                 

  

 სპონსორები  

                                                                    

      

  ვიორვაგ-ფარმა                                                                               ლაუმა  მედიკ ალ                                                    

                                                                     Grindex 

                                                                   გრინდექსი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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„ჩაქვი-2016“ მედიკოსთა  მე-40  საიუბილეო   საერთაშორისო  სკოლა–კონფერენციის პროგრამა at glance 
04.09.2016 

       15.00-16.45 

„ჩაქვი-2016“ მედიკოსთა  მე-40  საიუბილეო საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია 

17.00  -18.00  

„ჩაქვი-2015“ მედიკოსთა  მე-40  საიუბილეო საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის გახსნა 
18:00 - პროფ. თამაზ  ცერიაშვილის  ფერწერული  ნამუშევრების  პერსონალური  გამოფენის  გახსნა 

18.30 

   სკოლა–კონფერენციის გახსნისადმი მიძღვნილი მუსიკალური საღამო (ფურშეტი) 
     05.09.2016 

11.00-14.00   სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის 

15.00-17.40 

ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია 

17.40-18.00        შპს ”ევროლაინის”  პრეზენტცია-მოხსენება 

18.00 -19.10 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია 
20.30 

შემოქმედებითი საღამო- შეხდედრა კინორეჟისორ მიხეილ ჭიაურელთან და მისი  კინოფილმების ჩვენება 

მუსიკალური საღამო და დისკოთეკა 

06.09.2016                                                                                                                                 

11.00-14.00   სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის 

                                                          15.00–15.20  ს/ს გრინდექსის წარმომადგენლობა საქართველოში  მოხსენება- პრეზენტაცია   
15.20 – 17.20 

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

სპეციალისტთა ასოციაციის მე-10  სამეცნიერო  კონფერენცია:“ამერიკის შეერთებული შტატები. ისტორია და დღევანდელობა” 
17.20-19.00    ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ ”მედინას” სესია  

20.30 
მუსიკალური საღამო და კარაოკე 

ახალი კინოფილმების ჩვენება 
07.09.2016 

                                                                           11.00-14.00  -  ელექტრონული პოსტერების სესია 

16.00–18.00 

6-й грузинско-российский медицинский форум: «Современные вопросы  клинической медицины». 

მე-6 ქართულ-რუსული სამედიცინო ფორუმი:“კლინიკური მედიცინის თანამედროვე საკითხები” 

18.00–19.15 

სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია: ”კლინიკური მედიცინის თანამედროვე პრობლემები” 

20.30 

მრგვალი მაგიდა:  აშშ  2016  წლის საპრეზიდენტო არჩევნები - კლასიკური და ანტიკლასიკაური კანდიდატების  პაექრობა(ტრამპი და კლინტონი)  
წამყვანი - პროფ.  ვასილ კაჭარავა 

21.00 

მუსიკალური საღამო 

ახალი კინოფილმების ჩვენება 
08.09.2016 

11.00-14.00   სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის 

16.00–17.20 

6-й грузинско - белорусский научно-медицинский форум: «Современные вопросы  клинической генетики и пренатальной медицины». 

მე-6 ქართულ-ბელორუსული  ფორუმი:“კლინიკური გენეტიკის და პრენატალური მედიცინის თანამედროვე საკითხები” 
17.20-19.30 

   სპეციალური ლექციები  

20.30 

მუსიკალური საღამო და დისკოთეკა 

ახალი კინოფილმების ჩვენება 
09.09.2016 

11.00-14.00   სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის 

15.00-18.00 

19-й грузинско-украинский медицинский форум: «Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка» 

მე-19 ქართულ-უკრაინული სამედიცინო ფორუმი:“დედათა და ბავშვთა  ჯანმრთელობის დაცვის აქტუალური პრობლემები”  

                 18.00-19.10   საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაციის სესია 

                                                                                                                                    20.30 

”ბრაზიული კარნავალი”და მუსიკალური საღამო    

10.09.2016 

11.00-14.00   სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის 

      15.00-17.00 

52-ე სამეცნიერო კონფერენცია:”დერმატო-ვენეროლოგიის ფუნდამენტური საკითხები ოჯახის ექიმთათვის” 

                                                                          17.00 - 18.45- ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის სესია 

18.45 

“ჩაქვი -2016” მედიკოსთა მე-40 საიუბილეო საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის დახურვა 

20.00 

„ჩაქვი-2016“ მე-40 საიუბილეო  სკოლა-კონფერენციის დახურვისადმი მიძღვნილი საღამო (ბანკეტი) 
==================================================================================================================   

 

 

04.09.2016 



        

     15.00-16.45 

„ჩაქვი-2016“ მედიკოსთა  მე-40  საიუბილეო საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია 

 

 17.00  -18.00  

„ჩაქვი-2015“ მედიკოსთა  მე-40  საიუბილეო საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის გახსნა 

 
                                                                                     მისალმებები 

18:00 

პროფ. თამაზ ცერიაშვილის  ფერწერული  ნამუშევრების  პერსონალური  გამოფენის  გახსნა 

 18:30 

   სკოლა–კონფერენციის გახსნისადმი მიძღვნილი მუსიკალური საღამო (ფურშეტი) 
 

 

 

05.09.2016 

 

11.00-14.00 

სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის 

15.00-17.40 

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

                                                                  სესიის თავმჯდომარე:  ლიკა ნადარეიშვილი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,                             

ი.ჟორდანი ას   სახ. ადამიანის რეპროდუქციის  

                                                                                                                                         ს/კ ინსტიტუტის კლინიკური დირექტორი  

 

    მაკა გეგეჭკორი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,პროფესორი, ექ.რეპროდუქტოლოგი. ი.ჟორდანიას 

სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ამბულატორიული სამსახურის ხეკმძღვანელი 

რეპროდუქციული პრობლემები და მათი  მართვა ქალის ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე -20 წთ 

   ნინო მუსერიძე,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,მორფოლოგი,ემბრიოლოგი.;თამარ ერქვანიძე, ემბრიოლოგი, 

ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი 

PICSI-ს მეთოდის მნიშვნელობა IN VITRO განაყოფიერებაში სპერმის დნმ ფრაგმენტაციის დროს-10 წთ 
 

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

რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი მადონა ჯუღელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი,მეან-გინეკოლოგი, 

რეპროდუქტოლოგი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტის ვაკის ფილიალის კლინიკური 

დირექტორი 

მაღალონკოგენური პაპილომავირუსის როლი ბრტყელუჯრედოვან და ჯირკვლოვან ინტრაეპითელურ ნეოპლაზიაში  
-10 წთ 

     ნატალია  რუსაკოვა - გოგოხია, მეან-გინეკოლოგი, ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ 

ინსტიტუტი,ბარბარე გორგოშიძე,მედ.აკად.დოქტორი,ი.ჟორდანიას სახ. ინსტიტუტის ექ.რეპროდუქტოლოგი, 

ენდოკრინოლოგი 

ლიმფოციტოთერაპიის  გამოყენების კლინიკური შედეგები  იმუნური გენეზის ორსულობის დანაკარგების მართვაში 
- 20 წთ 

    მაკა  გეგეჭკორი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,პროფესორი, ექიმი რეპროდუქტოლოგი. ირინე მარღანია,ექიმი 

მამოლოგი,მედ.აკად.დოქტორი.ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქ ციის ს/კ ინსტიტუტი 

სარძევე ჯირკვლების ფიბროადენოზი - გინეკოლოგიური პრობლემების მამოლოგიური მანიფესტაცია -15 წთ 

    ჯენარო  ქრისტესაშვილი,მედ.მეცნ.დოქტორი,კლინიკა „უნივერსი“-ის დირექტორის მოადგილე, ორსულობის 

დანაკარგების მართვის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ხელმძღვანელი,თსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის 

პროფესორი 

ორსულობის დანაკარგების მართვა - პრობლემები და გამოწვევები - 30 წთ 
 
    გურანდა  ლორთქიფანიძე,ექიმი ფტიზიოგინეკოლოგი,ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული 

ცენტრი,თსუ-ს  დოქტორანტი 

გენიტალური ტუბერკულოზი - დიაგნოსტიკური კონტრავერსიები -25 წთ 



   ზურაბ  ვაშაკიძე, რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი, კლინიკა ინ–ვიტროს ქირურგიული განყოფილების 

ხელმძღვანელი  

საშვილოსნოს შიდა შეხორცებების მენეჯმენტი -15 წთ  
  
   თეა ხუროძე, ენდოკრინოლოგი, კლინიკა ინ-ვიტრო, კლინიკა  Medical House 

21 საუკუნის დაავადება –– ოსტეოპოროზი  დიაგნოსტიკისა და მართვის თანამედროვე რეკომენდაციები -15 წთ  

 17.40-18.00  

 შპს ”ევროლაინის”  პრეზენტცია-მოხსენება 

   ქ ეთევან  ჩხიკვიშვილი,  “ჯორჯიტას“ ქსელი  

  „Dr.Schaer-ის გლუტენის გარეშე პროდუქცია და BIO და ORGANIC სერიის პროდუქტები - 20 წთ 
  

18.00 -19.10   

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია 

 სესიის თანათავმჯდომარეები: კოტრიკაძე  ნანული -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

ბიოლოგიის დეპარტამენტის  უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის 

კათედრის გამგე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი;    

დორეული  ნანული - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო     

უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ბიოლოგიის   დეპარტამენტის  ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის                        

      კათედრის გამგე,  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი      

                

                    კოტრიკაძე  ნანული -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და   

              საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ბიოლოგიის დეპარტამენტის  უჯრედული და მოლეკულური 

ბიოლოგიის კათედრის გამგე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი;  თ. ჩიგოგიძე,    ლ. რამიშვილი 

                  პროსტატის  სიმსივნეების  პრევენცია  და  სადიაგნოსტიკო  მეთოდების ძიების  გზები -30 წთ 

 

     დორეული  ნანული - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო     უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის   დეპარტამენტის  ადამიანისა და ცხოველთა 

ფიზიოლოგიის კათედრის გამგე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი; ბუციკო ჩხარტიშვილი,  

ბესარიონ ფარცვანია, გია ქუთელია 

ფლავონოიდების გავლენა ეპილეფტოგენეზით განპირობებულ სტრუქტურულ და ფუნქციურ დარღვევებზე -30 წთ  

  
     ქურასბედიანი მარიამ -ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის  ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის 

დოქტორანტი (სადოქტორო პროგრამა ბიოლოგიაში),როზა ბუკია, მანანა ჩიქოვანი, ანი ჭახნაკია, ეკა მითაიშვილი 

       საფერავის ფლავონოიდებით ადრეული პოსტნატალური კვება  იწვევს ეპიელფსიით გამოწვეული ქცევითი 
დარღვევების კორექციას ვირთაგვებში -10 წთ  

 

20.30 

  შემოქმედებითი საღამო-შეხვედრა კინორეჟისორ მიხეილ ჭიაურელთან და მისი  კინოფილმების ჩვენება 

მუსიკალური საღამო და დისკოთეკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.2016 



  

11.00-14.00 

სპეციალური სემინარები პრაქტიკოს ექიმთათვის 

15.00–15.20 

ს/ს გრინდექსის  წარმომადგენლობა საქართველოში  მოხსენება - პრეზენტაცია 
        

          მიხეილ  წვერავა, პროფესორი,ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიური ცენტრის შინაგანი 

მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი                                                       
        მილდრონატის  დანიშვნის  სამიზნეები - 20 წთ 

 

  15.20 - 17.20 

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

მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მე-10  სამეცნიერო  კონფერენცია: 

“ამერიკის შეერთებული შტატები. ისტორია და დღევანდელობა” 
                                                           

                                                               სესიის თავმჯდომარე: პროფ. ვასილ კაჭარავა, ივ.ჯავახიშვილის 

                                                                                             სახ.თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

                                                                                                              ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი 

                  

     ვასილ კაჭარავა,პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,  ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი 

ბარაქ ობამას ადმინისტრაციის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ -20 წთ 
   

    ალექსანდრე პაპიტაშვილი,თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის”  პროფესორი, მედიცინის  

მეცნიერებათა დოქტორი 

უმაღლესი სამედიცინო განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში - 20 წთ 
   

    მალხაზ კერესელიძე, სამედიცინო სოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი, მედიცინის და ეკონომიკის 

აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; ირმა ბერულავა, შპს № 4 საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმი ნევროლოგი, 

ფსიქოლოგიის მაგისტრი, მედიცინის დოქტორი 

მოსახლეობის  სოციალური დაცვის  ამერიკიული მოდელი - 20 წთ 

        

    მიხეილ   ბარნოვი,ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის 

შესწავლის ინსტიტუტი   

 გენერალი ჯონ ბელ ჰუდი და ქალაქ ატლანტის დაცვა ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს   -20 წთ 

    მალხაზ კერესელიძე, სამედიცინო სოციალურ სკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი, მედიცინის და ეკონომიკის 

აკადემიური დოქტორი,  პროფესორი; ირმა ბერულავა, შპს № 4 საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმი ნევროლოგი, 

ფსიქოლოგიის მაგისტრი, მედიცინის დოქტორი 

ჯანდაცვის  ორგანიზაციული  თავისებურებები ამერიკის შეერთებულ  შტატებში - 20 წთ  

 

    მაკა გეგჭკორი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,პროფესორი  

აფროამერიკული მუსიკა - ეძღვნება ობამას პრეზიდენტობის ბოლო დღეებს -20 წთ 
 

17.20-19.00  

ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ ”მედინას” სესია 

                                                                 

     სესიის თავმჯდომარეები:  ჯუმბერ  უნგიაძე , მედიცინის  მეცნიერებათა დოქტორი,   პროფესორი, ჯანმრთელობის 

ცენტრ „მედინას“დირექტორი                                                                                                                                

                                                                                 აკაკი  ბერიძე ,  ჯანმრთელობის  ცენტრ   ,,მედინა‟‟–ს ქირურგიის                           

                                                                                                                               დეპარტამენტის უფროსი 

     

    ჯუმბერ უნგიაძე , მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ინდირა ბოლქვაძე ,  მეან–გინეკოლოგი 

საშოს აგენეზიის ოპერაციული მკურნალობა - 20 წთ 
     

    ჯუმბერ უნგიაძე , მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ინდირა ბოლქვაძე ,  მეან–გინეკოლოგი 

ლაპარასკოპიული ტოტალური ჰისტერექტომია  - 20 წთ 

   

     ტარიელ ფუტკარაძე, მედიცინის დოქტორი , პროფესორი აკაკი ბერიძე, ომარი სურმანიძე, ქირურგი  

მედიკამენტებით  გამოწვეული  გასტროდუოდენური  სისხლდენების  მკურნალობის  ტაქტიკა - 15 წთ 

 



     ილია ნაკაშიძე ,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; შორენა ფოცხიშვილი, რეანიმატოლოგი.    

ტრაქეოსტომია  ინტენსიური  თერაპიის  განყოფილებაში  - 15 წთ 

 

     გიორგი  ვალიშვილი ,ნეირომედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ნეიროქირურგი,  თსსუ–ს  

ნეირომედიცინის დეპარტამენტის  პროფესორი  

ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ ნეირომედიცინის დეპარტამენტის საინტერესო კლინიკური შემთხვევები - 15 წთ 
 

    ლევან  დოლიძე ,  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; ვალერიან  დოლიძე , უროლოგი. 

ინტრავეზიკულური ობსტრუქციის ტრანსურეთრალური ლაზერული ქირურგია“.თირკმლის და შარდსაწვეთის 
რეტროგრადული  ქირურგია - 15 წთ 

 
     

20.30   

 მუსიკალური საღამო და კარაოკე 

ახალი კინოფილმების ჩვენება 

 

_______________________________________________________________________________________________________  

 

07.09.2016 

  

11.00-14.00 

ელექტრონული პოსტერების სესია 

 

  16.00 – 18.00 

 

6-й грузинско-российский медицинский форум: «Современные вопросы  клинической медицины». 

ქართულ-რუსული მე-6  სამედიცინო ფორუმი:“კლინიკური მედიცინის თანამედროვე საკითხები” 

                                                  

                                  Ведущие сессии: Марина Игоревна Агеева – д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой           

диагностики «Российской медицинской академии 

                                                                                                                  последипломного образования» 

                                                                                        Папиташвили Александр Михайлович-д.м.н.,профессор кафедры 

                                                                                                         акушерства и гинекологии Тбилисского 

                                                                                                        медицинского университета ГЕОМЕДИ 

 

    Марина Игоревна Агеева – д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой   диагностики «Российской медицинской 

академии последипломного образования»  

Ультразвуковая нормальная анатомия и диагностика внутриутробных заболеваний сердца( 1-ая  лекция ) - 30 мин  
 

    Марина Игоревна Агеева – д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой   диагностики «Российской медицинской 

академии последипломного образования»  

Ультразвуковая нормальная анатомия и диагностика внутриутробных заболеваний сердца ( 2-ая  лекция ) - 30 мин 
 

    Тарантина  Ольга Николаевна, главный специалист  Краснодарского края г. Геленджик, врач  ультразвуковой 

диагностики высшей категории  

Методика лечения остеоартроза крупных суставов под ультразвуковым контролем -20 мин  

    Папиташвили Александр Михайлович - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии Тбилисского 

медицинского университета ГЕОМЕДИ,Президент Грузинского Фонда медицины плода 

 Новейшие достижения в ультразвуковой диагностике в перинатальной и пренатальной медицине -20 мин 
    

    Тарантина  Ольга Николаевна, главный специалист  Краснодарского края г. Геленджик, врач  ультразвуковой 

диагностики высшей категории  

Возможности ультразвукового исследования в диагностики патологии органа зрения -20 мин 
 
 
 
 
 
 

18.00 -19.15 
 



სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:„კლინიკური მედიცინის თანამედროვე პრობლემები“ 
                                                         

 

 სესიის თავმჯდომარეები:  გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თსსუ-ს  ქირურგიის №2 

მიმართულების პროფესორი,შპს „გადაუდებელი ქირურგიის 

                                           და ტრავმატოლოგიის ცენტრი" 
                                        დავით ქოჩიაშვილი, თსსუ  უროლოგიის  დეპარტამენტის სრული პროფესორი, 

                                                                                    პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის უროლოგიური 

                                                                                            დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინი მეცნიერებათა  

                                                                                            დოქტორი, საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა 

                                                                            „გიდმედი“-ის დირექტორი  კლინიკურ დარგში,  

                                                                                        საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ბორდის წევრი,                                                                                                                                                                                        

                                                             ევროპის უროლოგთა ასოციაციის  წევრი  

 

      აზმაიფარაშვილი გია ,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს  ქირურგიის №2 მიმართულების პროფესორი,  

შპს „გადაუდებელი ქირურგიის და ტრავმატოლოგიის ცენტრი",თომაძე  გია, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, 

თსსუ-ს  ქირურგიის №2 მიმართულების პროფესორი,  შპს „გადაუდებელი ქირურგიის და ტრავმატოლოგიის 

ცენტრი" 

 ელენთის არაპარაზიტული კისტები - 15 წთ 
  

     დავით ქოჩიაშვილი, თსსუ უროლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი, პირველი საუნივერსიტეტო 

კლინიკის უროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველო-

ისრაელის ერთობლივი კლინიკა „გიდმედი“-ის დირექტორი კლინიკურ დარგში, საქართველოს უროლოგთა 

ასოციაციის ბორდის წევრი, ევროპის უროლოგთა ასოციაციის წევრი; ვალერი კვახაჭელიძე, ასოცირებული 

პროფესორი, საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა „გიდმედი“-ს ექიმი-უროლოგი 

შარდის შეუკავებლობა - 15 წთ 
 
      გიორგი ქოჩიაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმი-

უროლოგი, საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა „გიდმედი“-ის ასისტენტ-პროფესორი;  ვალერი 

კვახაჭელიძე, ასოცირებული პროფესორი, საქართველო-ისრაელის ერთობლივი კლინიკა „გიდმედი“-ის ექიმი-

უროლოგი 

 ტრანსაბდომინალური და ლუმბალური მიდგომით ნაწარმოები ტუმორნეფრექტომიის კლინიკური ანალიზი- 15 წთ  

     ალექსანდრე ხუსკივაძე, ასოცირებული პროფესორი 

პროსტატის კიბოს დიაგნოსტიკა ტრანსლუმინალური მეთოდების გამოყენებით - 15 წთ 
 

     ხუნდაძე  მარიამ,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის 

აკადემიური კლინიკა, დოქტორანტი                     

ბავშვთა ასაკის სომატოფორმული აშლილობების მიზეზ-შედეგობრივი კანონზომიერებანი - 15 წთ 

20.30 

                             მრგვალი მაგიდა:  აშშ  2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები - კლასიკური და ანტიკლასიკაური  
                                                              კანდიდატების  პაექრობა  (ტრამპი  და  კლინტონი) 
                                                                                     წამყვანი - პროფ.  ვასილ კაჭარავა 

 

21.30 

მუსიკალური საღამო და კარაოკე 

ახალი კინოფილმების ჩვენება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2016 



  

11.00-14.00 

სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის 

15.00–17.20 

6-й грузинско - белорусский научно-медицинский форум:  

«Современные вопросы  клинической генетики и пренатальной медицины». 

ქართულ-ბელორუსული მე-6  ფორუმი:“კლინიკური გენეტიკის და პრენატალური მედიცინის თანამედროვე 

საკითხები” 

 

                                                           Ведущие сессии:  Богдан  Еленa Леонидовнa  -  начальник    Главного   управления                            

организации   медицинской  помощи   Министерства 

                                                                                         здравоохранения Республики Беларусь 

                                                                                           Тихоненко Ирина Владимировна - заведующая отделением УЗД 

(МЦПУД)  УЗ "1-я городская клиническая больница" 

                                        г.Минска 

 

    Богдан Еленa Леонидовнa- начальник  Главного управления организации медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 

Опыт  Республики Беларусь  в  организации  разноуровневой системы  перинатальной помощи - 20 мин 
 

    Папиташвили Александр Михайлович – доктор мед.наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Тбилисского 

медицинского университета ГЕОМЕДИ,Президент Грузинского Фонда медицины плода 

Новейшие достижения в медицине плода (Всемирные конгрессы 2015-2016 г.г.) - 20 мин 
    

    Тихоненко Ирина Владимировна, заведующая отделением УЗД (МЦПУД) УЗ "1-я городская клиническая больница" 

 г. Минска   

Допплер в акушерстве - новые возможности - 20 мин 

 

   Криволапов Олег Всеволодович, главный врач  Гомельского областного диагностического медико-генетического  

центра  с консультацией "Брак  и семья" 

Комбинированный скрининг  на хромосомные аномалии и врожденные пороки развития в первом триместре 
беременности. Опыт работы в Республике Беларусь - 20 мин 

    

   Тихоненко Ирина Владимировна, заведующая отделением УЗД (МЦПУД) УЗ "1-я городская клиническая больница" г. 

Минска    

Полость промежуточного паруса –клиническое значение и дифференциальная диагностика - 20 мин  
 

   Криволапов Олег Всеволодович, главный врач Гомельского областного диагностического медико-генетического  

центра  с консультацией "Брак  и семья" 

Система организации пренатальной диагностики на ВПР и хромосомные нарушения , медико-генетического 
консультирования в Гомельской области. 25 лет работы - 20 мин 
 
   Наталья  Русакова,акушер-гинеколог,НИИ репродукции человека им.Жордания,Тбилиси  

Иммунологическое лечение невынышивания беременности различного генеза -- 20 мин 

 17.20-19.30 

 

სპეციალური ლექციები: 

Специальные лекции: 

     Резниченко Наталья Юрьевна - доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии 

Запорожского государственного медицинского университета, Украина 

Вульгарные акне: современные подходы к этиологии, патогенезу и лечению -20 мин 

 

    მარინა ლაბაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-პროფესორი     

 ღვიძლის აგებულება ციტოლოგიურ ასპექტში -15 წთ 

 

     
   თაისა გრძელიძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- პროფესორი, შპს „მორფოლოგის“ დირექტორი 
საშვილოსნოს ენდომეტრიუმის ადრეული აბორტისშემდგომი უკუგანვითარების კლინიკო- მორფოლოგიური 
დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა-15 წთ 



     

   ეკა რაფავა, პროფესორი 

თავისუფალი რადიკალები -15 წთ 

 

    თაისა გრძელიძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- პროფესორი, შპს „მორფოლოგის“ დირექტორი 

საშვილოსნოს ლორწოვანი გარსის ჯირკვლოვანი ჰიპერპლაზიის პრეკანცერული ფორმები-15 წთ 

 
    ციცინო ქარსელაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შპს კლინიკა „ბომონდი“ 

 სპეციფიური იმუნოგლობულინის (TSI) განსაზღვრა ორსულებში და ნეონეტალურ  პეიოდში-10 წთ 
 

                                                                                                         20.30 

მუსიკალური საღამო და დისკოთეკა 

ახალი კინოფილმების ჩვენება 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  

09.09.2016 

  

11.00-14.00 

სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის  

                                                                                                     15.00-18.00 

19-й грузинско-украинский медицинский форум: «Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка» 

ქართულ-უკრაინული მე-19  სამედიცინო ფორუმი: 

“დედათა და ბავშვთა  ჯანმრთელობის დაცვის აქტუალური პრობლემები” 

Ведущие сессии:   Могилевкина Ирина Александровна, доктор мед.наук, профессор  

                                                                      кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, 

                                                                                             руководитель отдела науки НМАПО им.П.О.Шупика 

                                                                               Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор мед.наук, заведующий  

                                                                          дневным стационаром   Тбилисской   клиники GEOSWISS 

 

   Могилевкина Ирина Александровна, доктор мед.наук, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, 

руководитель отдела науки НМАПО им.П.О.Шупика 

Преждевременные роды, профилактика, оказание помощи -30 мин 
 
   Резниченко Галина Ивановна - доктор мед. наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии ГЗ "Запорожская 

медицинская академия последипломного образования МЗ Украины", Заслуженный врач Украины 

Угроза преждевременных родов: современные возможности терапии-30 мин 

   Могилевкина Ирина Александровна, доктор мед.наук, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии,                                                                                                                             

руководитель отдела науки НМАПО им.П.О.Шупика  

Преждевременный разрыв плодных оболочек: подходы к оказанию помощи в различные сроки гестации-30 мин 
 

  Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор мед.наук, зав. дневным стационаром Тбилисской клиники GEOSWISS 

Особенности метаболизма лекарств и некоторых чужеродных веществ при беременности -30 мин 
    

  Могилевкина Ирина Александровна, доктор мед.наук, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, 

руководитель отдела науки НМАПО им.П.О.Шупика   

Индукция родов: современные подходы - 30 мин 
 

  Шкрябай  Вячеслав  Иванович ,доктор мед.наук, действительный член международной академии информатизации в 

генеральном консультативном статусе с экономическим и социальным Советом ООН;  И. Хуцишвили, С. Хачиури 

Геронтотехнологии древнегрузинской Колхиды в профилактики футурошока XXI века - 20 мин                                                                                                                                                                         

 
შესვენება 10 წთ  
Перерыв 10 мин 

 

 

18.00-19.10 



                      საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაციის სესია 

                                        „ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები“                                 

                     სესიის სპონსორია ფარმაკოლოგიური კომპანია „ეურომედექსი“                                                      

                                                            პროგრამა                                                                               

სესიის გახსნა - საქართველოს ექიმ ქლთა ასოციაციის და საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული 

ჟურნალის  

“Actual Topics on Women‟s Health”  პრეზენტაცია  

  პროფ. ნინო  ჟვანია - საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაციის პრეზიდენტი- 10 წთ 

     ნინო სესკურია, მედიცინის აკადემიური დოქტორი,მ. ზოდელავას  ჰემატოლოგიური ცენტრი  

 ანემიების დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები -15 წთ 
 

     რუსუდან კვანჭახაძე, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი,დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი   

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  

მიკრო და მაკრო ელემენტების დისბალანსი ორსულობის პერიოდში - 15 წთ 

 

    მარინა  შაქარაშვილი,  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ-ს პათოლოგიის დეპარტამენტი,  ასოცირებული 

პროფესორი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ფაკულტეტის დეკანი 

კონსტიტუციის როლი პათოლოგიაში - 15 წთ 
      

     ხათუნა კალაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მსოფლიოს ექიმ ქალთა ასოციაციის 

ცენტრალური ევროპის რეგიონული ვიცე-პრეზიდენტი; მანანა გოგოლი, ქირურგი, თსუ-ს დოქტორანტი                                                                                          

ბარიატრიული ქირურგია - გენდერ სპეციფიკური განსხვავებები, რისკები და უპირატესობები - 15 წთ                                                                                                      

                                                                                                       20.30 

”ბრაზიული კარნავალი” და მუსიკალური საღამო  

_______________________________________________________________________________________________________  

 

10.09.2016 

11.00-14.00 

სპეციალური სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის 

       15.00-17.00  

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

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

 

52-ე კონფერენცია  “დერმატო-ვენეროლოგიური პრობლემების თანამედროვე ხედვა” 

 

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

პროგრამა 

14.30 – 15.00 - მონაწილეთა რეგისტრაცია 

      15.00 - კონფერენციის გახსნა 

15.00 – 17.00 

    გიორგი გალდავა, თსუ-ის პროფესორი, ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, ასოციაციის პრეზიდენტი  

ინოვაციები კანისა და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკაში - 20 წთ 
 

    სოფიკო  აზრუმელაშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის 

ფაკულტეტის დოქტორანტი; თინა ქიტუაშვილი, თსუ-ისა და დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი, ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო_სასწავლო დარგში  

როზაცეა  _ პრობლემის თანამედროვე ხედვა - 20 წთ 
 

    ნინო ხუციშვილი, ეროვნული ცენტრის დერმატო-კოსმეტოლოგიის დეპარტამენტის ექიმი;ნინო ლორთქიფანიძე, 

დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეროვნული ცენტრის დერმატო-

ვენეროლოგი, საქართველოს თმის კვლევის ასოციაციის პრეზიდენტი 

ტრიქოსკოპია _ ახალი მეთოდი თმის ცვენის დიაგნოსტიკაში - 20 წთ 
  



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

რეზიდენტი 

თმის ცვენის დიაგნოსტიკური ალგორითმი - 15 წთ 
  

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

ფაკულტეტის რეზიდენტი 

ჯანსაღი და დისტროფიული თმები - 15 წთ 
  

    თინათინ ღიბრაძე, ეროვნული ცენტრის დერმატო-კოსმეტოლოგიის დეპარტამენტის ექიმი 

ჰიპერჰიდროზი _ მკურნალობის ალტერნატიული მეთოდები - 15 წთ 

                    16.45 – 17.00  დისკუსია 

17.00   52-ე კონფერენციის დახურვა 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17.00- 18.45 

 

ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის სესია 

                                            

                                             სესიის თანათავმჯდომარეები: მეჰმეთ ჯან ასლანჯა, ბათუმის საერთაშორისო  

                                                                                                      ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი,  

                                                                                                      გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგი 

                                                                                                      რუსუდან ჯაში ,მედიცინის დოქტორი ,პროფესორი, 

                                                                                                       ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის პედიატრი 

 

   იოსებ სიხარულიძე, ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ინტერვენციული კარდიოლოგიის დეპარტამენტი 

ანგიოპლასტიკის თანამედროვე მეთოდები -15 წთ 
 

   რუსუდან ჯაში, მედიცინის დოქტორი, ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის პედიატრიის მიმართულების 

ხელმძღვანელი, კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის კავშირი,,უპირველესია, არ ავნო‟‟ 

- 

პოლიფარმაცია და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის პრობლემები საქართველოში -15 წთ 

 

    გიორგი მიქელაძე, ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ქირურგიული დეპარტამენტის მიმართულებების შესახებ -15 წთ 

 

    ვლადიმერ  წიქარიშვილი, ნეიროქირურგი, მედიცინის დოქტორი; მირზა ხინიკაძე, ნეიროქირურგი, მედიცინის 

დოქტორი; მერაბ დოლიძე, ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ნეიროქირურგი 

ეპილეფსიის  ქირურგიული  მკურნალობა -15 წთ 

 

   მირზა  ხინიკაძე, ნეიროქირურგი, მედიცინის დოქტორი .ლ. წიქარიშვილი, ნეიროქირურგი, მედიცინის დოქტორი. 

მერაბ დოლიძე ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ნეიროქირურგი 

თავის ტვინის  ანევრიზმების  ქირურგიული  მკურნალობა -15 წთ 

 

   ვლადიმერ  წიქარიშვილი, ნეიროქირურგი, მედიცინის დოქტორი; მირზა  ხინიკაძე, ნეიროქირურგი, მედიცინის 

დოქტორი; მერაბ დოლიძე, ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ნეიროქირურგი 

ენდოსკოპიის  როლი  თანამედროვე  ნეიროქირურგიაში -15 წთ 
 

    მერაბ მიქელაძე, ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის სისხლძარღვთა ქირურგი 

ქვედა  კიდურების  ქრონიკული  არტერიული  უკმარისობის  მკურნალობის  თანამედროვე  მეთოდები -15 წთ 
 

 

 

 

 

 



18.45 

„ჩაქვი-2016“ მედიკოსთა  მე-40  საიუბილეო საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის დახურვა 

20.00 

სკოლა-კონფერენცია „ჩაქვი-2016“ დახურვისადმი მიძღვნილი საღამო (ბანკეტი)  

 

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

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

= 

პირველი  სკოლა-კონფერენციის “ბაკურიანი-97” პროგრამა უკვე 

ისტორიის  ნაწილია, ხოლო ვეტერან-ფუძემდებლებისათვის,  დღესაც  

რომ მოღვაწეობენ საქართველოში (საორგანიზაცია კომიტეტის წევრებს შორის  

მსხვილი  შრიფტით  არიან  მონიშნულნი)   ასოცირებულია   სასიამოვნო  

ნოსტალგიურ  მოგონებებთან.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

სკოლა - სემინარი  “ბაკურიანი - 97” 
“პერინატოლოგიაში, მეანობა-გინეკოლოგიაში, ნეონატოლოგიაში და ბავშვთა 

ქირურგიაში დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ახალი მეთოდების გამოყენება” 
 

კ.ბარქაია საქართველოს პარლამენტის 

ჯანდაცვის და სოციალური 

საკითხების კომისიის თავმჯომარის 

მოადგილე 

თავმჯდომარე 

ჰ.მელაძე საქართველოს მეცნიერთა და 

სპეციალისტთა ასოციაციის 

თავმჯდომარე, პროფესორი 

თავმჯდომარის მოადგილე 

-    

ნ.ნუცუბიძე 

ჯანდაცვის სამინისტროს 

სამედიცინო პროგრამების მთავარი 

დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე 

თავმჯდომარის მოადგილე 

ა.პაპიტაშვილი  საქართველოს მეცნიერთა 

და სპეციალისტთა ასოციაციის 

სამედიცინო განყოფილების 

ხელმძღვანელი 

პასუხისმგებელი კოორდინატორი 

რ. ღარიბაშვილი ჟ.შარტავას სახელობის ფონდის 

თავმჯდომარე  

წევრი 

პ.შოთაძე  თბილისის სამედიცინო აკადემიის 

რექტორი 

წევრი 

გ.აბულაძე  საქართველოს მეცნიერთა და 

სპეციალისტთა ასოციაციის 

თავმჯდომარის მოადგილე  

წევრი 

 

დ.ჯოჯუა  საქართველოს მინისტრთა 

კაბინეტის სოციალური საკითხების 

განყოფილების გამგე 

თავმჯდომარის მოადგილე 

გ.თვალთვაძე  თბილისის N2 სამშობიარო სახლის პასუხისმგებელი მდივანი 



დღის სტაციონარის გამგე 

ი.ფავლენიშვილი თბილისის სამედიცინო აკადემიის 

სწავლული მდივანი 

წევრი 

დ.ქაჯაია თსსუ-ს პედ. ფაკ. მეანობა-

გინეკოლოგიის კათ. უფროსი 

ლაბორანტი 

წევრი 

   

ნ. ზალდასტანიშვილი 

თბილისის N#2 სამშობიარო სახლის 

ექიმი 

წევრი 

მ.როგავა თბილისის N#2 სამშობიარო სახლის 

კომპიუტერული სამსახურის 

პროგრამისტი   

წევრი 

  

ნ.ჯინჭარაძე 

თბილისის ვეტერანთა ჰოსპიტალის 

თანამშრომელი   

წევრი 

 

  

ლექტორები: 
 

1. თ. ჭურაძე 

2. ი. მუჩაიძე 

3. გ. დავითაია 

4. ი. იაშვილი 

5. პ. ხერხეულიძე 

6. გ. ნატრიაშვილი 

7. ყ. ფაღავა 

8. თ. მაჭარაშვილი 

9. ი. დავითაია   

 

 

10. ა. ჩხეიძე 

11. ბ. კორსანტია 

12. პ. კინტრაია 

13. გ. გოცაძე 

14. ზ. ბიბილეიშვილი 

15. დ. ტაბუცაძე 

16. რ. კუტუბიძე 

       17. ბ. ქურჩიშვილი 

 

 

სკოლა - სემინარის სამუშაო გეგმა 
23 თებერვალი 

   მონაწილეთა ჩასვლა, რეგისტრაცია, დაბინავება= 

24 თებერვალი 

   მონაწილეთა რეგისტრაცია 

  სკოლა-სემინარის გახსნა - მინისტრის მოადგილე პროფ. ა.გამყრელიძე - სამედიცინო რეფორმა    

საქართველოში დ ა მისი რეალიზაციის ეტაპები. 

 ნ.ნუცუბიძე - დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის მდგომარეობა საქართველოში თანამედროვე   ეტაპზე 

და საქართველოში მიმდინარე სამედიცინო რეფორმა. 

   ი.იაშვილი - #2 სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი - სამშობიარო სახლის  

       მუშაობის ორგანიზაციის გამოცდილება ჯანდაცვის რეფორმის პირობებში. 

   დისკუსია (პრობლემის განხილვა). 

 

25 თებერვალი 
   პროფ. ი.ჭურაძე - ბავშვთა ასაკში ალერგიული დაავადებების მკურნალობის  

              თავისებურებანი თანამედროვე პირობებში. 

   პროფ. ი.მუჩაიძე - ნეონატალური პათოლოგია საქართველოში და მკურნალობის  

              თანამედროვე   მეთოდები. 

   მედ.მეცნ.კანდ.  დ.ტოკლიკიშვილი - ახალშობილების რეანიმაცია თანამედროვე პირობებში. 

   დისკუსია (პრობლემის განხილვა). 

26 თებერვალი 

   პროფ. ა. კვეზერელი-კოპაძე - ჰემატოლოგიური საკითხები ნეონატოლოგიაში  



              თანამედროვე  პირობებში. 

        მედ.მეცნ.კანდ. რ.ჯაში - პედიატრიაში ფარმაკოთერაპიის აქტუალური საკითხები. 

   მედ.მეცნ.კანდ. მ.კობახიძე - ბავშვებში დერმატიტების მკურნალობის თავისებურებანი. 

   დისკუსია (პრობლემის განხილვა). 

27 თებერვალი 

   პროფ. ი.ფავლუნიშვილი - მკურნალობის სტანდარტები პედიატრიაში, მიღწევები 

              და პრობლემები. 

   პროფ. პ.ხერხეულიძე - ცხოვრების ჯანსაღი წესი - სამედიცინო ასპექტები. 

        პროფ. ყ.ფაღავა -  

   დისკუსია (პრობლემის განხილვა). 

28 თებერვალი 

   დოც. ა.პაპიტაშვილი - ეხოსკოპიური მეთოდების გამოყენების როლი და  

               შესაძლებლობანი  მეანობა- გინეკოლოგიაში თანამედროვე ეტაპზე, პრენატალური დიაგნოსტიკა. 

   თ.მაჭარაშვილი - ნეიროსონოგრაფიის გამოყენება ნეონატოლოგიაში თანამედროვე ეტაპზე. 

   მედ.მეც.კანდ. ა.ჩხეიძე - ნაყოფის კარდიოტოკოგრაფია, ჰიპოქსიის დიაგნოსტიკა  

               და მკურნალობა. 

   დისკუსია (პრობლემის განხილვა). 

1 მარტი 

   პროფ. პ.კინტრაია - პერინატოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 

   პროფ. დ.ხეროდინაშვილი - ლაპარასკოპიული ოპერაციები გინეკოლოგიაში. 

   პროფ. გ.ჯვებენავა - ლაზეროთერაპია მეანობა-გინეკოლოგიაში. 

        პროფ. ბ.კორსანტია - ინტრანატალური ინფექციების დიაგნოსტიკის და 

              მკურნალობის  თანამედროვე მეთოდები. 

   დისკუსია (პრობლემის განხილვა). 

2 მარტი 

         აკად. ე.გრეჩანინა (უკრაინა) - პრენატალური დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა და 

               მიღწევები   თანამედროვე ეტაპზე. 

    პროფ. ს.ბესკროვნი (რუსეთი) - ფარისებული ჯირკვლის დაავადებების გავლენა  

               ქალის  რეპროდუქციულ ფუნქციაზე. 

         პროფ. ბ.ზიკინი (რუსეთი) - ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა  

               ქალის რეპროდუქციული ფუნქციის შენარჩუნებისათვის. 

         დისკუსია (პრობლემის განხილვა). 

 

 

 

სატელიტ-სიმპოზიუმი: 

”მათემატიკური მოდელირება, კომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

გამოყენება მედიცინაში”. 
   პროფ. ჰ.მელაძე - მათემატიკური მოდელირების ზოგადი პრინციპები და  

        მათემატიკური უზრუნველყოფა. 

        პროფ. გ.აბულაძე - გულის რითმის მათემატიკური მოდელირების და სპექტრალური  

       ანალიზის გამოცდილება. 

   პროფ. ნ.იაბლუჩანსკი (უკრაინა) - მათემატიკური მოდელირება კარდიოლოგიაში და 

              მისი გამოყენება ნეონატოლოგიასა და პერინატოლოგიაში. 

   დისკუსია (პრობლემის განხილვა). 

 

სკოლა-სემინარის დახურვა 

 

3 მარტი 

   მონაწილეთა გამგზავრება. 

 

 

 

 

 

ბაკურიანი 97 



საინფორმაციო წერილი #1 

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია 

  

ა.წ. 23/II - 2/III კ.ბაკურიანში ატარებენ სპეციალიზირებულ სკოლა-სემინარს თემაზე:  

 

“პერინატოლოგიაში, მეანობა-გინეკოლოგიაში, ნეონატოლოგიისა და ბავშვთა ქირურგიაში 

დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ახალი მეთოდების გამოყენება”. 

  

       სკოლა-სემინარზე ლექციებით გამოვლენ და დარგობრივი პრობლემის განხილვაში მონაწილეობას მიიღებენ 

საქართველოს და უცხოეთის წამყვანი სპეციალისტები მოწინავე სამედიცინო ცენტრებიდან. 

 მონაწილეთა მოთავსება და სკოლა-სემინარის ჩატარება გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით სს “სამთო 

ქიმიის” თანამედროვე კეთილმოწყობილ დასასვენებელ- სპორტულ კომპლექსში “მთის ბროლი”. საგზურის 

მიხედვით 1 დღის ღირებულება (3-ჯერადი კვებით) კეთილმოწყობილი 2 და 3 ადგილიან ოთახებში (სანკვანძით) 

შეადგენს 15 ლარს (7 დღის ღირებულებაა - 105 ლარი). გარანტირებულია ადმინისტრაციის მიერ შუქი, გათბობა, 

ცხელი და ცივი წყალი დღე-ღამის განმავლობაში. მგზავრობა ავტობუსით, მგზავრობის ღირებულება 10 ლარი. 

სკოლა-სემინარის ყოველ მონაწილეს ეძლევა სპეციალური მოწმობა, რომელიც უნდა იყოს წარმოდგენილი 

ექიმთა სერტიფიკაცია-ლიცენზირების დროს. მონაწილეს თანხის გადახდა უნდა მოხდეს 30 იანვრამდე 

საორგანიზაციო კომიტეტში. 

 სემინარის მუშაობის დროს დაგეგმილია სამეცნიერო კონფერენციის და ერთდღიანი სიმპოზიუმის ჩატარება. 

     კონფერენციის თემატიკა: 

1. პრენატალურ დიაგნოსტიკაში ულტრაბგერითი მეთოდების გამოყენება.  

2. სამეანო პათოლოგია. 

3. მეანობა-გინეკოლოგიაში, ნეონატოლოგიასა და ბავშვთა ქირურგიაში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის 

ახალი მეთოდების გამოყენება. 

 სიმპოზიუმის თემატიკა: კომპიუტერული მეთოდები, მათემატიკური მოდელირება და ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები მედიცინაში. 

კონფერენციასა და სიმპოზიუმში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც უმაღლესი განათლების მქონე 

სპეციალისტებს, ისე უფროსი კურსების სტუდენტებს. 

კონფერენციასა და სიმპოზიუმში მონაწილეობის შემთხვევაში მსურველებმა უნდა წარადგინონ თეზისები 

თანდართული ფორმის მიხედვით არაუგვიანეს 1997 წლის 10 თებერვლის, თეზისები გამოქვეყნდება სპეციალურ  

კრებულში. კონფერენციასა და სიმპოზიუმში მონაწილეობა შესაძლებელი იქნება საორგანიზაციო თანხის 

გადახდის შემთხვევაში, რომელიც შეადგენს 30 ლარს ექიმებისათვის და 10 ლარს სტუდენტებისათვის (შეიცავს 

თეზისების გამოცემის თანხას). კონფერენციის დროს მოეწყობა ახალგაზრდა მეცნიერთა (35 წლამდე) სამეცნიერო 

შრომათა კონკურსი დაჯილდოებით. სკოლა-სემინარის დროს მოეწყობა კულტურულ- სპორტული 

ღონისძიებები, საღამოს იმუშავებს ბარი, კაფე., დისკოთეკა,  

 მონაწილეობისათვის ყველანაირი სახის თანხის გადახდა და თეზისების ჩაბარება შეიძლება შემდეგი 

მისამართით:  

თბილისი, უზნაძის ქ. 58, #2 სამშობიარო სახლი, დღის სტაციონარი, 10-დან 14 საათამდე,  გია თვალთვაძე.  

 აქვე შესაძლებელია მიიღოთ საბანკო რეკვიზიტები თანხის გადარიცხვის შემთხვევაში. 

 ცნობები ტელეფონით: 96-02-81, 12-დან 15 საათამდე. 

შენიშვნა: თანხის შეტანა უნდა მოხდეს არა უგვიანეს 30 იანვრის, იმისათვის რომ მოხერხდეს ბაკურიანის 

სასტუმროს დროული მომზადება მონაწილეთა მისაღებად და აგრეთვე მონაწილეებმა დროულად მიიღონ 

(საჭიროების შემთხვევაში) სამსახურისათვის ცნობა სკოლა-სემინარში მონაწილეობის შესახებ მივლინების 

გაფორმებისათვის. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 



საორგანიზაციო კომიტეტი 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

თეზისების  გაფორმების  ნიმუში 

ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აქტუალური საკითხები 

ა.მ.პაპიტაშვილი 

თბილისის სახ.სამედიცინო უნივერსიტეტი 

ტექსტი ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

25X17 სმ. 1 გვერდი და 1/3 გვერდი რეზიუმე ინგლისურად. 

 

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

მედიკოსთა საერთაშორისო მე-40 საიუბილეო სკოლა-კონფერენციის ორგანიზატორთა 

ბიოგრაფიული  მონაცემები 

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

    

მედიკოსთა საერთაშორისო მე-40 საიუბილეო სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი 

 ალექსანდრე პაპიტაშვილი 

 მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტ ”გეომედის”   პროფესორი,      

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

დაარსებიდან(1989) დღემდე და ამ ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული 39 სკოლა-კონფერენციის 

მთავარი კოორდინატორი, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი. 

საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაციის გენერალური მდივანი 2003 წლიდან; 

ამერიკული ინსტიტუტის _ ულტრაბგერა მედიცინაში (AIUM) გენერალური წევრი 1997 წლიდან. 

სსრკ და საქართველოში მეანობა-გინეკოლოგიაში ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის პიონერი და დამფუძნებელი..  

მეანობა-გინეკოლოგიაში ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის იან დონალდის სახ. საუნივერსიტეტო სკოლის საქართველოს 

ფილიალის დირექტორი. 

ნაყოფის მედიცინის  საქართველოს ფონდის   დამფუძნებელი და პრეზიდენტი 

უკრაინის დავიდენკოვების სახელობის სამედიცინო პრემიის ლაურეატი,  (1997 წ.) 

ბელორუსიის სხივადი დიაგნოსტიის რესპუბლიკური სამეცნიერო საზოგადოების საპატიო წევრი. ( 2011 წ ) 

სომხეთის დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ს/კ ცენტრის საპატიო დოქტორი 

ევროაზიის პერინატოლოგთა სამიტის დამფუძნებელი ( 2011 წ )  

მსოფლიოში ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის განვითარებისათვის და უმაღლესი ხარისხის პროფესიონალიზმისთვის 

იან დონალდის სახელობის საპატიო მედლის მფლობელი (2011) 

სამეცნიერო სამედიცინო ჟურნალების და შრომათა კრებულების სარედაქციო კოლეგიის და საბჭოს წევრი( 7  

საქართველოში,  7  საზღვარგარეთ) 

1996 წლიდან 100 მეტი საერთაშორისო და რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციისა და კონგრესის საორგანიზაციო კ 

ომიტეტის თავმჯდომარე, კომიტეტის წევრი, ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი, მომხსენებელი და მონაწილე. 

ორსულთა პათოფიზილოგიაში 47-ე  მსოფლიო კონგრესის პრეზიდენტი. 

ორსულთა პათოფიზილოგიის საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტი. 

160-მდე სამეცნიერო პუბლიკაციის, გამოგონების და მონოგრაფიების ავტორი 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო  კომიტეტის გენერალური დირექტორი 

 

 გიორგი თვალთვაძე      

 1977 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, 
 ექიმი  მეან-გინეკოლი.ამჟამად მუშაობს კლინიკა „ჰერა“-ს წამყვან სპეციალისტად და გინეკოლოგიური დღის 

სტაციონარის გამგედ კლინიკა GEOSWISS-ში.                                                  

ალექსანდრე პაპიტაშვილთან ერთად 1997 წელს  საერთაშორისო სამედიცინო სკოლა-კონფერენციების 

დამფუძნებელი და ერთერთი ორგანიზატორი. 39 სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო  კომიტეტის წევრი,   

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის და საქართველოს 

პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაციის  აღმასრულებელი დირექტორი. 

 

 

 

 

 

 სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო  კომიტეტის თავმჟდჯმარე 

     ლავროს   შევარდნაძე 

 1971 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის 

ფაკულტეტი ბიოფიზიკის სპეციალობით, ხოლო 1974 წელს საქართეველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე 

ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა,ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი 

    სხვადასხვა პერიოდში იყო საქართეველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ბერიტაშვილის სახელობის 

ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აგრარული 

ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ფიტოპათოლოგიის სექტორის გამგე, სამკურნალო კოლეჯის „მკურნალი“ და 

სამედიცინო ინსტიტუტის „კლინიცისტი“ დამფუძნებელი და ბოლოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრის დირექტორი. 

   მედიკოსთა საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის მუშაობაში აქტიურად ჩაერთო 2001 წლიდან. წლების      

განმავლობაში იყო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ხოლო ახლა არის საორგანიზაციო კომიტეტის 

თავმჯდომარე.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

                                                   

სკოლა-კონფერენციის  საორგანიზაციო  კომიტეტის  საპატიო წევრი 
 

ნუგზარ  სხირტლაძე    

 
2012 წლიდან საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, დოქტორი. 

1972-1993 წლებში თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი, 1993-2006 წლებში თსუ 

სასწავლო მეთოდური სამმართველოს უფროსი,  

 

2000-2006 წლებში თსუ მათემატიკური მოდელირების კათედრის დამაარსებელი და გამგე. ამჟამად  კავკასიის 

უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი სასწავლო დარგში, ამავე უნივერსიტეტის თანადამფუძნებელი, პროფესორი და 

მათემატიკის კათედრის გამგე. 

 

მისი სამეცნიერო ინტერესების სფეროა საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივი მეცნიერებების აქტუალური 

პრობლემების მათემატიკური მოდელირების მეთოდებით კვლევა; არის 52 სამეცნიერო სტატიის ავტორი და 11 

საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი და თანაავტორი, რომელთაგან ერთ-ერთი „საუბრები ინფორმატიკაზე“ 

გამოცემულია რუსულ და აზერბაიჯანულ ენებზეც. არის ავტორი ნოველების  კრებულისა „დვრიტა“ და 

გამომცემელი ფრანგული მოდერნისტული პოეზიის ორენოვანი ანთოლოგიისა, რომელშიც ოთხი პოეტის თითოეულ 

ფრანგულ ლექსს ერთვის საუკეთესო ქართული თარგმანები. 

არის თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა და თსუ სამეცნიერო პრემიების ლაურეატი და ღირსების ორდენის კავალერი. 

 

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

   
სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის საორგანიზაციო საკითხთა კოორდინატორი                   

 

მალხაზ კერესელიძე    

 

სამედიცინო სოციალურ სკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი,    მედიცინის და ეკონომიკის 

აკადემიური დოქტორი,  პროფესორი.  

    საერთაშორისო სამეცნიერო სკოლა-კომფერენციების  ვეტერანი და მისი აღდგენის ერთერთი ორგანიზატორი. 39 

კომფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ჰუმანიტარული აქციების (რეგიონებში მოსახლეობის 

უსასყიდლოდ გასინჯვის) ორგანიზატორი.  კონფერენციის ფარგლებში სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის 

დამოუკიდებელი სესიების ორგანიზატორი.  

 

  პრაქტიკული, სამეცნიერო, პედაგოგიური და ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობის დიდი გამოცდილებით. 

     უმაღლესი კატეგორიის ექიმი ქირურგი, მუშაობდა საქართველოს წამყვან კლინიკებში, მოსკოვის ბოტკინის სახ. 

საავადმყოფოს ქირურგიულ კლინიკაში, მაროკოს კასაბლანკის ჰოსპიტალსა და ტუნისის ფარხატ აშეტის სახ. ქ. სუსის 

საუნივერსიტეტო კლინიკაში ქირურგად.  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის 

მოადგილედ, სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრის (ვაკის ლეჩკომბინატის) სამეთვალყურეო საბჭოს 

თავმჯდომარედ, თსსუ - სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის, დიპლომის შემდგომი განათლების, კურსის 

ხელმძღვანელად.  

 



49  სამეცნიერო  შრომის ავტორი; ჯანმო-ს  ,,ფუნქციონირების, შესაძლებლობის შეზღუდვის და ჯანმრთელობის 

საერთაშორისო კლასიფიკაციის ,,ფსკ“ ქართულენოვანი გამოცემის რედაქტორი;  შესაძლებლობა შეზღუდული 

პირების დიაგნოსტიკური კვლევის სტანდარტების შემუშავების ავტორი. 

    
საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარის მოადგილე სამეცნიერო დარგში 

 

გია  აზმაიფარაშვილი       

 
  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ქირურგი, ენდოსკოპისტი. 

 80- მდე სამეცნიერო ნაშრომის, 8 სასარგებლო მოდელის, 4 გამოგონების და 1 მონოგრაფიის ავტორი. ამერიკის 

ქირურგთა საერთაშორისო კოლეჯის, საქართველოს ქირურგთა, აკ.გრიგოლ მუხაძის სახელობის ქირურგთა და 

საქართველოს ენდოსკოპისტთა ასოცოაციის წევრი.მუშაობს- შპს "გადუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის 

ცენტრში" ქირურგად და  ენდოსკოპისტათ. 

 

 არის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის № 2 დეპარტამენტის პროფესორი.მრავალი 

წელია მონაწილეობს მედიკოსთა ტრადიციულ სკოლა-კონფერენციებში, რეგულარულად  აკეთებს მოხსენებებს. 2010 

წლიდან არის აღნიშნული კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი,ქირურგიული მიმართულების 

სამეცნიერო-პრაქტიკული სესიების თავჯდომარე. 

 

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

   

სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო  კომიტეტის წევრი   
         

დევი ტაბიძე         
 

 ექიმი გინეკოლოგი-რეპროდუქტოლოგი, ჯანდაცვის ორგანიზატორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი   

საჯარო სამსახურის 1-ლი კატეგორიის მრჩეველი. დამოუკიდებელი ექსპერტი – ჯანდაცვისა  და სოციალურ 

საკითხებში, შ.პ.ს. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ცენტრი  “უნივერსი” -ს  გენერალური დირექტორის 

მოადგილე.  

 46 სამეცნიერო ნაშრომის, ქართულ-ინგლისურ-ენოვანი რეპროდუქციული ლექსიკონის და ერთი მონოგრაფიის 

ავტორი. 21 საერთაშორისო სერთიფიკატის მფლობელი - ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებში. შშმ პირთა 

ჯანმრთელობის საერთაშორისო კლასიფიკაციის “ფსკ”-ს ქართულ-ენოვანი თარგმანის თანაავტორი. ჟურნალ 

“რეპროდუქტოლოგია”-ს თანადამფუძვნებელი და ადმინისტრაციული მენეჯერი. სამედიცინო-საინფორმაციო – 

საგანმანათლებლო  ტელე, და რადიო პროექტის „‟კონსილიუმი‟‟-ს ავტორი. არასამთავრობო ორგანიზაციების: ექიმთა 

უფლებების დაცვის სამედიცინო და იურიდიული საერთაშორისო ცენტრი “კონსილიუმი” -ს და  ასოციაცია “ჯანსაღი 

შთამომავლობა” –ს თანადამფუძვნებელი. საქართველოს რეპროდუქტოლოგთა ასოციაციის წევრი. საქართველოს 

მეცნიერთა და სპეციალისტთა, ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის წევრი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის,  სახელმწიფო მმართველობის სკოლა – GIPA -ს და 

თბილისის კავკასიის  

უნივერსიტეტის - ჯანდაცვის სკოლის მოწვეული  პროფესორი. 

 

 



 

 

 

 

 

 
სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის საორგანიზაციო  
 საკითხთა კოორდინატორის  მოადგილე 
 

ქეთი  ბახტაძე 

 

დაიბადის წელი - 1971  ;  დაიბადის ადგილი-თბილისი 

 

განათლება: 

1989 წელს დაამთავრა 61-ე საშუალო სკოლა; 

1996 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი. 

სამუშაო გამოცდილება: 

1996 წლიდან დღემდე მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში ექიმ-

ოტოლარინგოლოგად 

1999 წლიდან არის მედიკოსთა საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, 

კულტურული პროგრამების ხელმძღვანელი, ამჟამად საორგანიზაციო კომიტეტის საორგანიზაციო საკითხთა 

კოორდინატორის  მოადგილეა  

 

   
სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის  

 მოადგილე  საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში 

 

ბარბარე გორგოშიძე         

 

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

ექ.რეპროდუქტოლოგი,ენდოკრინოლოგი. 

ექიმთა სკოლა კონფერენციებში მონაწილეობს  2005 წლიდან,გაკეთებული აქვს  20-მდე მოხსენება. საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი არის 2007 წლიდან, ასრულებს სესიების  მუშაობის და ტრანსპორტის საკითხების 

კოორდინატორის ფუნქციას, აქტიურ მონაწილებას იღებს კულტურულ - გასართობი საღამოების, ექსკურსიების, 

კარნავალების ორგანიზაციაში. 

საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე  საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში 2015 წლიდან 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო  კომიტეტის წევრი     

 

ვასილ  კაჭარავა 

       

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

მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 9   ერთობლივი სამეცნიერო  კონფერენცია:“ამერიკის შეერთებული 
შტატები. ისტორია და დღევანდელობა” ორგანიზატორი.  

მერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციის  პრეზიდენტი; თსუ ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის 

ხელმძღვანელი; თსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრის დირექტორი;  თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული  

პროფესორი. 

გამოქვეყნებული აქვს     40-დე სამეცნიერო შრომა; მისი ავტორობით გამოიცა: A მონოგრაფიები                                                 

- ამერიკა 1950-იან წლებში, ეიზენჰაუერივით კონსერვატიული და მონროსავით მომხიბლავი, გამომცემლობა 

,,კლიო‟‟, თბილისი 2011 ,  ამერიკა 1920-იან წლებში :  ამერიკული ინდივიდუალიზმი, ეკონომიკური აყვავება, ჯაზის 

ეპოქა, მშრალი კანონი, დეპრესია, საქართველოს მაცნე, თბილისი 2008, ამერიკა 1920-იან წლებში :  ამერიკული 

ინდივიდუალიზმი, ეკონომიკური აყვავება, ჯაზის ეპოქა, მშრალი კანონი, დეპრესია, საქართველოს მაცნე, თბილისი 

2008,”მშრალი  კანონი” ამერიკაში, გამომცემლობა ,,განათლება~,  თბილისი, 1991.      

    მედიკოსთა ტრადიციული სკოლა-კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 2004 წლიდან. მისი 

ხელმძღვანელობით ტარდება ლექციები, დისკუსიები, მრგვალი მაგიდები, საინტერესო შეხვედრებინ და 

კულტურულ-გასართობი ღონისძიებები 

 

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

   
სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო  კომიტეტის წევრი     

         

მარინა ლაბაძე   
 

მედიცინეს მეცინიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის პროფესსორი,  სპეციალობა – ჰისტოლოგია, ციტოლოგია, ემბრიოლოგია 

1966 წლიდან დღემდე მოღვაწეობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში.  

   გამოქვეყნებული აქვს 51 სამეცნიერო ნაშრომი, არის სტომატოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 

ჰისტოლოგიის სახელმძღვანელოს სამი გამოცემის ავტორი. 

  მედიკოსთა დარგობრივი ასოციაციის წევრია. მრავალი წლის განმავლობაში რეგულარულად მონაწილეობს 

საერთაშორისო სიმპოზიუმებსა და კონფერენციებში მომხსენებლის სტატუსით,  ხელმძღვანელობს არაკლინიკური 

მიმართულების სექციებს. Aაქტიურადაა ჩართული კონფერენციის კულტურულ პროგრამებში. 

 საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 2012 წლიდან 

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

 

 



   
 სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო  კომიტეტის წევრი     

 

მანონ  ფანჩულიძე       

  

რუსთავის სამედიცინო ცენტრ ”ოჯახის ექიმი”-ს წამყვანი სპეციალისტი, გინეკოლოგი.  

მედიკოსთა სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო  კომიტეტის წევრი  2011 წლიდან, 

ამჟამად  სარეგისტრაციო ჯგუფის კოორდინატორი. 

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

     

სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო  კომიტეტის წევრი   

თეა ჯოხაძე 

 დაიბადა 30. 01. 1977 ქ.თბილისში. PR-ის სპეციალისტი. 

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, ფილოსოფია-სოციოლოგიის ფაკულტეტი – 

სოციოლოგის კვალიფიკაციით და მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტის მაგისტრატურა, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალობით. 

1998 წლიდან მუშაობდა საავტორო საინფორმაციო-სატელევიზიო სტუდიაში - “STUDIO 4S” 

სოციოლოგიური კვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელად და ტელეკორესპონდენტად. ამზადებდა სატელევიზიო 

გადაცემებს საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხისთვის. 

იყო დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის პორტალის - “კავკასია” (www.caucasus.ge) ვებ-

დიზაინერი და რედაქტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. 

არჩეულ იქნა საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოს – «საქინფორმის» სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის 

მოადგილე. 

2005 – 2010 წლებში მუშაობდა მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტში. 

ელექტრონულ ჟურნალისტიკასა და კომპიუტერულ გრაფიკაში მასწავლებლად 

2006 წლიდან არის დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის ელექტრონული მედიაკომუნიმაციების 

ცენტრის დირექტორი და მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო–საინფორმაციო სააგენტოს 

დირექტორის მოადგილე. 

2011 წლიდან არის მედიკოსთა ტრადიციული საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი. 
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 სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო  კომიტეტის წევრი   

მიხეილ ხოშტარია      

დაიბადა 31. 10. 1941 ქ.თბილისში 

დაამთავრა - თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომანული ენების სპეციალობით 

და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა, სპეციალობით - მათემატიკური ლოგიკა და ალგორითმთა 

თეორია. 

მუშაობდა მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტში - უფროს მეცნიერ თანამშრომლად, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროში - ანალიტიკური სამმართველოს ხელმძღვანელად, ინფორმაციის სამეცნიერო-კვლევით 

ინსტიტუტში განყოფილების გამგედ და საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე ეკონომიკურ მიმომხილველად, 

მთელი რიგი სატელევიზიო გადაცემების ავტორად და გადაცემების წამყვანად. 

1996 წლიდან დღემდე არის დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის გამგეობის თავმჯდომარე, 

ხოლო 2006 წლიდან ხელმძღვანელობს მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო–საინფორმაციო 

სააგენტოს. 

1975 წლიდან ჩატარებული აქვს რამდენიმე ათეული საერთაშორისო კონფერენცია, სიმპოზიუმი, სკოლა-კონფეენცია, 

გამოფენა. 

2011 წლიდან არის მედიკოსთა ტრადიციული საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი. 

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

         

სკოლა-კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი   

     ირინა რუხაძე 
განათლება: 

1968 - 1979 წწ.     ქ. თბილისის გ. ტაბიძის სახელობის 51-ე საშუალო სკოლა; 

1980 – 1986 წწ .    ქ. თბილისის  სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. კვალიფიკაცია - ექიმი-          

                               ჰიგიენისტი. ეპიდემიოლოგი. 

სამუშაო გამოცდილება: 

1987 – 2007 წწ.            ქ. თბილისი საქალაქო-სანიტარული სამსახურის ბაქტერიოლოგური ლაბორატორიის გამგე. 

პირველი კატეგორიის ექიმი-ბაქტერილოგი. 

ამჟამად, კლინიკა „კურაციო“-ს ლაბორატორიული დეპარტამენტის ექიმი-ლაბორანტი. 

2012 წლიდან მედიკოსთა საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული 

ჯგუფის ხელმძღვანელი 

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

 

 

 

 

 



    
სკოლა-კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი   

 

ლევან  კოკაია   
 

არქიტექტორი  სამედიცინო ობიექტების დაპროექტების სექტორიში მუშაობის დიდი გამოცდილებით.   მის მიერ 

დაპროექტებულია  კურორტ ,,არჩმანის“ განსახლებისა და მათთან არსებული მრავალფუნქციური ცენტრის პროექტი 

თურქმენეთში, ბავშვთა საავადმყოფოს 200 საწოლიანი კორპუსები; №2 სამედიცინო სასწავლებლის ახალი შენობა, 

ზემოდ ხსენებულ პროექტების ინოვაციური გადაწყვეტილებების დანერგვისათვის დაჯილდოებულია საქართველოს 

სახმშენის პრემიებით. ასევე, მის მიერ იქნა დაპროექტებული 850 საწოლიანი საავადმყოფოების კომპლექსი სოფ 

მაჭარაში,  აფხაზეთი; ომის ვეტერანთა ჰოსპიტალი 200  აწოლზე თბილისში; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 

კომპლექსი თბილისის ზღვაზე, სკოლა 264 მოსწავლეზე სოფ. მანავში;  სამედიცინო ცენტრის "ციტო"-ს ოფისი და 

მრავალი სხვა. 

 არის   უცხოეთში განხორციელებული   მრავალი პროექტის ავტორი: მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის 

ქ.ლუგაში, ლენინგრადის ოლქის პოლიგრაფიული ფირმა „მიდი–პრინტ“–ის ოფისი და საწარმოო ქ.მოსკოვში, ასევე 

მოსკოვში საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის შენობაში შვეიცარული ფირმა IRU-ს წარმომადგენლობის ოფისი,  

რუსული სამზარეულოს რესტორანი  ტოსკანაში, იტალია; საოჯახო სასტუმროს პროექტი ბაკურიანში; სასტუმროს 

პროექტი შეკვეთილში; მართლმადიდებელი ეკლესიის სალოცავი ს.შიმკუსში, რუსეთი და სხვა.   არის მრავალი 

კერძო საცხოვრებელი სახლების, ინტერიერებისა და გამოფენების განხორციელებული პროექტების ავტორი. 

1983 წლიდან იყო საბჭოთა კავშირის არქიტექტორთა კავშირის წევრი, ამჟამად არის საქართველოს, რუსეთის და  

საერთაშორისო არქიტექტორთა კავშირის UIA-s წევრი.  

2004 წლიდან არის  მედიკოსთა  ტრადიციული კონფერენციების მუდმივი მონაწილე, ხელმძღვანელობს 

ხელოვნებისა და კულტურული დასვენების პროგრამებს.  

სკოლა-კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 2005 წლიდან 

 

 

           

სკოლა-კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი  

    ქეთევან   სანებლიძე 
 

1974 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ფორტეპიანოს კლასი, 1980 წელს თბილისის 

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სახვითი ფაკულტეტი გრაფიკის მიმართულებით, ხოლო 1983 წელს  თბილისის 

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სახვითი ფაკულტეტის ასპირანტურა. 2000 წელს მიენიჭა დოცენტის წოდება. 

1984 წლიდან დღემდე მუშაობს თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სახვითი ფაკულტეტის გრაფიკის 

მიმართულებაზე ჯერ უფროსი მასწავლებლის თანამდებობაზე, შემდგომ დოცენტისა და დღეისათვის ასოცირებული 

პროფესორის თანამდებობაზე. 

მედიკოსთა საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის მუშაობაში აქტიურად ჩაერთო 2001 წლიდან. წლების 

განმავლობაში იყო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. კურირებდა კულტურის სფეროს. 

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

 



     

სკოლა-კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი  

ნიკოლოზ ნუცუბიძე 
 

დაბადების თარიღი - 1950  წლის 10 სექტემბერი, დაბადების ადგილი – ქუთაისი 

განათლება:  

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი 1969 -1975 

სტაჟირება -კავკასიის რეგიონული მიღწევები საოჯახო ჯანდაცვის კომუნიკაციებში – ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის 

კომუნიკაციური პროგრამების ცენტრი თურქეთში,1999 

მასმედიის როლი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში, თურქეთი,2006 

  მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის პრინციპები დედასა და ახალშობილის ჯანმრთელობის დაცვაში  – 

ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია ,.თბილისი,2003   

სამუშაო გამოცდილება: 

 კომპანია ”სმარტი”- ს სამედიცინო სამსახურის კონსულტანტი ,2015-დან   

 მრავალპროფილიანი სამედიცინო ცენტრი – სტატისტიკის სამსახურის უფროსი, ,2013 -2014  

კომპანია ”მედიკალპარტნიორი” - დირექტორი, თბილისი,2012 -2013  

 სააქციო საზოგადოება ”რუსთავის სამშობიარო სახლი” აღმასრულებელი დირექტორი, რუსთავი, 2010-2011    

 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტროს მთავარი სპეციალისტი, 

ქურთა,2008 - 2009  

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, 2004 -2007; პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე,2002 -2004;დედათა 

და ბავშვთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, 2000  -2004 ;მთავარი მეან-გინეკოლოგი-1989-1990  

 საქართველოს ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის (გაეროს მოსახლეობის ფონდი UNFPA; დაავადებათა 

კონტროლის ცენტრი ჩDჩ ატლანტა აშშ; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დავის სამინისტრო) - 

დირექტორი 1999- 2005.  

მედიკოსთა  საერთაშორისო 1997 წლის პირველი სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი,     

 მედიკოსთა 38  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის,  საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის წევრი. 

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

 

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  (ჯანმოს 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: უპირველესია, არ ავნო,    იხ. Youtube pnn2011, 

 

 

 

 

 



 

შენიშვნებითვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


