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ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო ! 

        თქვენ ხელთ გაქვთ   მედიკოსთა 37-ე   სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა-კონფერენციის პროგრამა.  

ეს პროგრამა, თანამოაზრეთა მცირერიცხოვანი ჯგუფის წლევანდელი უანგარო და დაუღალავი შრომის 

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

ზაფხულში, 

საშუალება გვეძლევა შევხვდეთ და ერთმანეთს გავუზიაროთ პირადი და მსოფლიო მედიცინის ის მიღწევები, 

რის გარეშეც პრაქტიკული მედიცინა ვერ განვითარდება.       

       მიუხედავად უამრავი, ბუნებრივი თუ ხელოვნური კვლავ არსებული  წინააღმდეგობისა, 

ორგანიზატორებმა წარმატებით ჩაატარეს 19 წლის განმავლობაში 36  სკოლა-კონფერენცია. 

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

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

   

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

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.   

        უპირველეს ყოვლისა  პრაქტიკოსი ექიმებისათვის დაგეგმილია წამყვან სპეციალისტთა საფუძვლიანი 

თემატური ლექციები.  

        ავტორთა საკუთარი ორიგინალური ნაშრომები წარმოდგენილი იქნება ელექტრონული პოსტერების 

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

 

     კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება  მედიკოსთა 37–ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციაზე. 

 

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

ჯანმრთელობასა და ბედნიერებას. 

  

       პატივისცემით,  

ალექსანდრე  პაპიტაშვილი            გიორგი  თვალთვაძე  

 
საორგანიზაციო კომიტეტის                                 საორგანიზაციო კომიტეტის 

თავმჯდომარე,                                                         გენერალური დირექტორი, 

საქართველოს მეცნიერთა და                               საქართველოს მეცნიერთა და 

სპეციალისტთა ასოციაციის                                 სპეციალისტთა ასოციაციის 

მედიცინის დეპარტამენტის                                 მედიცინის დეპარტამენტის  

ხელმძღვანელი                                                        აღმასრულებელი დირექტორი                   
                                             

  ორგანიზატორები: 

 საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია 

  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 კავკასიის უნივერსიტეტი 

 კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის  

 ხელშეწყობის კავშირი –Primum Non Nocere (PNN) 

 საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია 

 შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი” 

 საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია 

 ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ს მედიცინის 

ფაკულტეტი 

 საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი 

 ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი 

 ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის  ს/კ ინსტიტუტი 

 ექიმთა ასოციაცია „სეფსისი 

 ვ.ბოჭორიშვილის სახ. კლინიკა „სეფსისი” 

 



  

სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები: 

ნუგზარ  სხირტლაძე – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, კავკასიის 

ინსტიტუტის ვიცე–პრეზიდენტი ,პროფესორი 

 

დევი ტაბიძე – თბილისის სახ.სამედიცინოუნივერსიტეტის  პროფესორი,რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი 

 „უნივერსი“  

მალხაზ  კერესელიძე - საოგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის დიპლომის შემდგომი განათლების სსე კურსის ხელმძღვანელი, სამედიცინო-სოციალურ 

საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი, მეცნიერბათა დოქტორი,პროფესორი 

 

გია  აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო პროგრამების დირექტორი, მედიცინის მეცნ. დოქტორი, შპს 

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

N1 მიმართულების პროფესორი  

                               

გიორგი  გალდავა  – შპს ”კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, 

საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი,თსუ-ს პროფესორი  

 

თინა  ქიტუაშვილი - შპს ”კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო-

სასწავლო დარგში, თსუ-ს და დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  

 

მარიამ გიგაური - მედ. მეც. დოქტორი, ექიმთა ასოციაცია „სეფსისის“პრეზიდენტი, ვ.ბოჭორიშვილის სახ. 

კლინიკა „სეფსისის“ თერაპიულისამსახურის უფროსი 

 

ლევან  კოკაია –  ადგილზე განთავსების კოორდინატორი,საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი, 

რუსეთის ფედერაციის არქიტექტორთა კავშირის წევრი, IUA-ს წევრი, არქ. ბიუროს ”მოდულორ”-ის მთავარი 

არქიტექტორი 

 

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

ს წამყვანი ექიმი  

 

ნიკოლოზ ნუცუბიძე  – ”უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი”-ს სამედიცინო სტატისტიკის სამსახურის 

ხელმძღვანელი  

 

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

ინსტიტუტის დირექტორი 

 

ლავროს  შევარდნაძე  – საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრის დირექტორი 

 

ქეთევან  სანებლიძე – თბილისის სამხატვრო აკადემიის  ასოც. პროფესორი 

 

ქეთევან  ბახტაძე -  შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ექიმი, კულტურულ–გასართობი პროგრამების 

დირექტორი 

 

კობა ხარხელი - კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში 

 

ბარბარე  გორგოშიძე – მედიცინის მეცნ. დოქტორი, ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ 

ინსტიტუტის ექიმი,  სესიების მუშაობის და ტრანსპორტის საკითხების  კოორდინატორი 

 

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

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი 

 

მარინა  ლაბაძე –  მედიცინის მეცნ. დოქტორი, თსსუ–ს პროფესორი,საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

საკითხების კოორდინატორი 

 



მიხეილ  ხოშტარია – სასტუმროებში წინასწარი განთავსების და საინფორმაციო-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

სამსახურის დირექტორი,  დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის გამგეობის 

თავმჯდომარე 

  

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

კოორდინატორი, MTVi  Agency–ს ელექტრონული მედიაცენტრის დირექტორი                         

 

 

  

საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი: 

 

                                                 ირინა რუხაძე  – ხელმძღვანელი                 ნანა საღარაძე 

                                                 ნონა თამასხანოვი                                          გიორგი ნებიერიძე          

                                                                                                                     

                                                                             

სკოლა-კონფერენციაში მონაწილე კომპანიები 

       ვიორვაგ-ფარმა                                  

      ბერლინ-ქემი/მენარინი                                                               

 

astelas                                            მილტონია ჰეალს საინს                

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

22.02.2015 
11.00–13.00 

45-e konferencia 

“klinikuri aspeqtebi dermato-venerologiaSi” 

15.00-16.00 

მედიკოსთა  37-ე  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის მონაწილეთა registracia 

16.00 
მედიკოსთა  37-ე  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის გახსნა 

18.00 

ფურშეტი 

21:00 

სკოლა-კონფერენციის გახსნისადმი მიძღვნილი   ილუზიონისტ გია ფარადაშვილის საღამო 

    23.02.2015 

       16.00 

სამეცნიერო–პრაქტიკული სემინარი“ინფექციები და რაციონალური ფარმაკოთერაპია” 

                                                                                                      16.40 

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

17.25 

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

მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მე-7  სამეცნიერო  კონფერენცია 
20.00 

                         მრგვალი მაგიდა: «რატომ შეიძლება ჩაითვალოს  მე–20 საუკუნე ამერიკის საუკუნედ» 
24.02.2015 

16.00 

სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია: „კლინიკური მედიცინის თანამედროვე პრობლემები“ 

17.40 

მრგვალი მაგიდა:    «ალერგოლოგია პრაქტიკოს(ოჯახის) ექიმთათვის» 

18.10 

5-й грузино-российский медицинский форум: «Современные вопросы  клинической медицины». 



25.02.2015 

16.00    
                      ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სპეციალური სესია: 

           «ექსპერიმენტული მედიცინა»    

26.02.2015 

16.00 

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

27.02.2015 

16.00 

                                სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:  ”ახალი მიღწევები  და ტექნოლოგიები მედიცინაში” 

                                                                                                      18.15     

5-й грузино- белорусский медицинский форум: «Современные вопросы  клинической генетики и пренатальной 

медицины». 

28.02.2015 

16.00 

სამეცნიერო–პრაქტიკული სესია : “გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის თანამედროვე  საკითხები” 

                                                                                                      19.00 

 

                                                                    სკოლა–კონფერენციის დახურვა 

                                                                                           20.30 

                                                                                        ბანკეტი 

  

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

22.02.2015 

შპს « კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის», საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა  

ასოციაციის და ივ.ჯავახისვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის   

45-ე კონფერენცია   

“კლინიკური ასპექტები დერმატო–ვენეროლოგიაში” 

ორგანიზატორები: 

 შპს « კანისა და ვენსნეულებათას/კ ეროვნული ცენტრი»  

 საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა  ასოციაცია   

 ივ.ჯავახისვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი  

პროგრამა 

       10.30 – 11.00  მონაწილეთა რეგისტრაცია 

11.00 კონფერენციის გახსნა 

თამარ არღანაშვილი - კომპანია ბერლინ ქიმიას პროდუქციის მენეჯერი: ატოპიური დერმატიტის მართვა 

11.15 – 11.45  

 გიორგი გალდავა,ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი,ასოციაციის პრეზიდენტი,თსუ–ს 

პროფესორი  

სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებათა ასაკობრივი თავისებურებანი  

11.45 – 12.15 

თინა ქიტუაშვილი, ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო–სასწავლო დარგში,თსუ–ს  და 

დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი   

დერმატოზების კლინიკური მიმდინარეობის თავისებურებანი ხანდაზმულ ასაკში   

12.15 –12.30 

ნონა ბაღდადიშვილი, ეროვნული ცენტრის და სხივური ტერაპიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

ფოტოთერეპიის დერმატოლოგიური ასპექტები  

12.30 – 12.45 



ირმა ბუჩუკური,ინსტიტუტ გეომედის პროფესორი,ეროვნული ცენტრის დერმატო–ვენეროლოგი 

კლინიკური შემთხვევა–პრინგლის დაავადება   

12.45 – 13.00 დისკუსია 

 

13.00 კონფერენციის დახურვა 

 

      

  15.00-16.00           მედიკოსთა  37-ე  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია 

  

16.00                                                 სკოლა- კონფერენციის გახსნა 
                                                                                 

                                                                             მისალმებები 

 

16.30                         სკოლა- კონფერენციის გახსნის ლექცია(Opening lecture) 

 

დავით მეტრეველი   “   სამედიცინო ცენტრის” დირექტორი,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოების 

თავმჯდომარე   

    ფარისებრი  ჯირკვლის პათოლოგიათა  დიაგნოსტიკა,მართვა და პროფილაქტიკა  ორსულობის დროს  

და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში – 90 წთ 

18.00   ფურშეტი 

21.00    სკოლა-კონფერენციის გახსნისადმი მიძღვნილი  ილუზიონისტ გია ფარადაშვილის   საღამო 

                                                                                

23.02.2015 

16.00   სამეცნიერო–პრაქტიკული სემინარი: “ინფექციები და რაციონალური ფარმაკოთერაპია” 

მაია გიგაური, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, აკად. ვ.ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის 

საწინააღმდეგო ეროვნული ცენტრის თერაპიული სამსახურის უფროსი,ექიმთა ასოციაცია”სეფსისის” 

პრეზინენტი 

ნოზოკომიალური ინფექციების მართვა – 20 წთ 

 

რუსუდან ჯაში, მედიცინის დოქტორი, ბათუმის  ჯანმრთელობის ცენტრი "მედინა"–ს . დირექტორის 

მოადგილე, პაციენტის უსაფრთხოების და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

ხელმძღვანელი, პედიატრი,  კლინიკური ფარმაკოლოგი,  კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის  ასოციაციის ხელმძღვანელი.  

პაციენტის უსაფრთხოება , მკურნალობის ხარისხი და ხარჯთეფექტურობა – 20 წთ 

16.40               16-й грузинско – армянский научно-практический симпозиум: 

                                       «Актуальные вопросы охраны здоровья населения» 

მე-15 ქართულ-სომხური სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმი: 

                                             “მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის აქტუალური საკითხები”   

Председатели сессии:   Барсегян Сергей Патваканович. главный врач Научно-исследовательского  

                                              Центра охраны здоровья матери и ребенка. 
     Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук,руководитель 

департамента Тбилисского медицинского Центра НЕОКЛИНИКА 



     Блбулян А.К., д.м.н., профессор, зам. директора по науке Республиканского института репродуктивного 

здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии 

     Парадокс беременности. Антигенные перегрузки и механизмы элиминации –15 мин 

     Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук,руководитель департамента Тбилисского 

медицинского Центра НЕОКЛИНИКА 

    Лечение осложнений женского генитального хламидиоза –15 мин 

    Барсегян С.П. главный врач Научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка. 

    Плазмаферез в комплексном лечении антифосфолипидного синдрома (АФС) –15 мин  

       17.25     ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის    

შესწავლის ინსტიტუტის და საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

მე-7  სამეცნიერო  კონფერენცია 
ვასილ კაჭარავა ,ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი 

რეიგანის და გორბაჩიოვის  ბოლო  შეხვედრები  ვაშინგტონში  და  მოსკოვში 

გზა ცივი ომის დასრულებისაკენ – 20 წ 

ელენე მეძმარიაშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი – 

20 წ 

 ამერიკული და ქართული იდენტობის შედარებითი ანალიზი 

ალექსანდრე პაპიტაშვილი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,საქართველოს მეცნიერთა და 

სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

მედიცინა ამერიკაში - 20 წ 

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

თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი 

მრგვალი მაგიდა:   რატომ შეიძლება ჩაითვალოს  მე–20 საუკუნე ამერიკის საუკუნედ (მოხსენება–დისკუსია) 

 

 21.00   დისკოთეკა 

             მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

 

 

24.02.2015 

    16.00     სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია: „კლინიკური მედიცინის თანამედროვე პრობლემები“ 

 

        სესიის თანათავმჯდომარეები:  აზმაიფარაშვილი გია, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  

თსსუ-ს კერძო ქირურგიის №1   მიმართულების  პროფესორი  ;  

 შპს "გადაუდებელი ქირურგიის და ტრავმატოლოგიის ცენტრი".   
        გია თომაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ–ს                                

პროფესორი,  კერძო ქირურგიის №1 მიმართულება, ქირურგიის 

კლინიკის დირექტორი. საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა 

ასოციაციის პრეზიდენტი                 



 გია აზმაიფარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თსსუ, ქირურგიის №1 

დეპარტამენტი; კერძო ქირურგიის №1 მიმართულება; შპს " გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის 

ცენტრი". 

 

გიგანტური პოსტოპერაციული ვენტრალური თიაქრების ოპერაციული მკურნალობის თანამედროვე 

პრინციპები.–20 წთ 

გია თომაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თსსუ,  კერძო ქირურგიის №1 მიმართულება, 

ქირურგიის კლინიკის დირექტორი. საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი   
 

ღვიძლის გადანერგვა და მისი პერსპექტივები საქართველოში –20 წთ 

  
 დურსუნ ალიევი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სამედიცინო ცენტრ”ლანცეტის” 

ქირურგი,ბაკურიანის პოლიკლინიკის მთავარი ექიმი. 

ჰემოსტაზის მეთოდი ელენთის ჭრილობების  დროს  –15 წთ 

(Дурсун Алиев - доктор медицинских наук- хирург медицинского  Центра "Ланцет", Тбилиси, главный 
врач Бакурианской поликлиники)  
Способ гемостаза при ранах селезенки. 
  

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

პროფესორი, შპს ”მორფოლოგ”-ის დირექტორი. 

თირკმლის ცისტური დისპლაზია-15 წთ  

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

პროფესორი, შპს ”მორფოლოგ”-ის დირექტორი. 

ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა კლინიკო მორფოლოგიური შენების პათოლოგიები-15 წთ. 

P kompania berlin-qimias prezentacia 

bilastini - axali arasedaciuri antihistaminuri saSualeba saqarTveloSi –15 წთ 

momxsenebeli: n. zarandia – kompania berlin-qimias samedicino warmomadgeneli 

17.40        მრგვალი მაგიდა:    ალერგოლოგია პრაქტიკოს(ოჯახის) ექიმთათვის  

                  წამყვანი–მანანა კობახიძე ,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი 

 

18.10                                          5-й грузино-российский медицинский форум:  

        «Современные вопросы  клинической медицины». 

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

                                                кафедры ультразвуковой диагностики Российской  

                                                 медицинской академии последипломного образования (РМАПО) 

                                               Папиташвили Александр Михайлович,доктор медицинских наук, 

                                                Президент Грузинского Фонда медицины плода 

 Агеева Марина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор кафедры ультразвуковой   

диагностики Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО)                                        
Нарушения функционального состояния плода при внутриутробных заболеваниях. Акушерская тактика,  

перинатальный прогноз –15 мин 

Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук,руководитель департамента Тбилисского 

медицинского Центра НЕОКЛИНИКА 

Ведение беременности и родов при TORCH –инфекциях –15 мин 

 

Агеева Марина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор  кафедры ультразвуковой 

диагностики Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО)                                                                    
Диагностическое значение ультразвукового исследования при выборе метода прерывания беременности –15 

мин 



21.00   დისკოთეკა 

             მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

                                                                    

                                                                                     

25.02.2015 

16.00               ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

           სპეციალური სესია: ექსპერიმენტური მედიცინა    

თავმჯდომარე: ნანული კოტრიკაძე, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

                                                         უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტი, ზუსტ  

                                                        და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

                                                                           უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგე, 

                                                     ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი 

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

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის      

უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,   

პროფესორი 

  პროსტატის  სიმსივნეები და მათი თერაპიული მკურნალობის შესაძლო პერსპექტივები–20 წთ 

 ნანული დორეული ,  ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის გამგე, სრული პროფესორი,     

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.  მარიამ ქურასბედიანი, ეკატერინე მითაიშვილი, ბუციკო 

ჩხარტიშვილი, როზა ბუკია, მანანა ჩიქოვანი ,ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საფერავის ფლავონოიდების აქტიური ფრაქცია ვირთაგვების თავის ტვინს იცავს  კაინის მჟავას ეპილეფსიური 

სტატუსით გამოწვეული დარღვევებისაგან –20 წთ           

გორდეზიანი მანანა,    ასოცირებული პროფესორი,   ბიოლოგიის  დოქტორი. 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი,უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის 

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

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის      

უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი 

ეკოლოგიური გარემო და ჯანმრთელობა–20 წთ   

რამიშვილი ლიანა -უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის  დოქტორანტი,                                                                                                                            

                                 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ  

                                   და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი    

  

                            მემბრანოდესტრუქციული პროცესების შესწავლა  პროსტატის სიმსივნეებით დაავადებული მამაკაცების 

ერითროციტებში  –15 წთ  

ხაზარაძე  ანა, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი,   

მაგისტრატურის I  კურსის სტუდენტი 

რკინა –გოგირდოვანი ცენტრებისა და ტავისუფალ–რადიკალური პროცესების შესწავლა პროსტატის 

სიმსივნეებიში ეპრ მეთოდით –15 წთ 

   

 ინგა დიასამიძე ,ბიოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ -პროფესორი, 

 გია ბოლქვაძე, ნათელა ვარშანიძე, შოთა რუსთაველის  სახ.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 სამკურნალო მცენარე-კრაზანას ბიოეკოლოგია აჭარაში–15 წთ  

  

 ქოიავა თეა, დოქტორანტი,ბათუმის შოთა  რუსთაველის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

,,Klebseilla pneumoniae -ს ანტიბიოტიკორეზისტენტობის პროფილი აჭარის რეგიონში––15 წთ 

 

დიასამიძე ინგა, ასისტენტ პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სამკურნალო მცენარე-კრაზანას ბიოეკოლოგია აჭარაში ––15 წთ 



   

გაიოზაშვილი მაია , გენეტიკის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი  თამარ   ბუაძე,   ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი      

გენომის არასტაბილურობა ათეროსკლეროზის დროს და მისი კორექციის შესაძლებლობა –15 წთ 

 

ნინო  ქედელიძე,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი; დავით ბარათაშვილი,ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი, 

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და კონსერვაციის განყოფილება. 

ფეიხოას    სამკურნალო  თვისებები  და  მისი გამოყენება  მედიცინაში –15 წთ 

  

ნაკაშიძე ირინა , მოწვეული  უფროსი მასწავლებელი,  ბიოლოგიის დოქტორი 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

ნონა   ხარაბაძე, მიშა  ართმელაძე, დავით  ბარათაშვილი, ნინო ლომთათიძე, ნინო ქედელიძე 

 

ონკომარკერის   (CA 125)   შესწავლა   საკვერცხეებისა   და  საშვილოსნოს  ტანის სიმსივნეებში     

21.00   დისკოთეკა 

             მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

                                                                                                                                                

                                                                                 

                                                                              26.02.2015     

16.00                                            16-й грузино-украинский медицинский форум: 

 «Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка» 

 

Председатели сессии  -     Гречанина Елена Яковлевна , доктор мед.наук, профессор, 

                                              член-корр.НАМНУ, директор Украинского института клинической генетики 

                                               Кереселидзе Малхаз Константинович,  руководитель курса  

                                               ССЭ    последимломного образования Тбилисского государственного  

                                               медицинского  университета,независимый эксперт ССЭ,доктор наук   

                                           

                                                        Презентация компании ЭКОМЕД: 

А.Л.Каграманян - руководитель отделения здоровья женщин фертильного возраста ГУ ИПАГ 

«Иммуномодулятор Джерело при вирусных и бактериальных инфекциях» – 15 мин 

                                                                                   -------- 

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

 директор Украинского института клинической генетики, профессор кафедры медицинской генетики 

Харьковского национального медицинского университета   

Наследственно-обусловленные тромбофилии. Диагностика. Профилактика. Лечение– 15 мин 

Верулашвили Иван Васильевич, доктор медицинских наук,лауреат премии им.Св.Иллариона  Картвели, 

руководитель департамента нервных болезней центральной университетской клиники и направления 

неврологии департамента нейромедицины ТГМУ   

Язык мимики и жеcтoв в ракурсе нервной активности – 15 мин 

       

       Г речанина Юлия Борисовна, доктор мед.наук,директор Харьковского специализированного медико-  

генетического центра,зав.кафедрой  медицинской генетики Харьковского национального медицинского 

университета  

Митохондриальные нарушения при нервно-психических заболеваниях – 15 мин 

 

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

 директор Украинского института клинической генетикиб профессор кафедры медицинской генетики 

Харьковского национального медицинского университета   

Гомоцистинурия и фолатно-метиониновый цикл – как важные составляющие современной патологии 

человека – 15 мин 



Гречанина Юлия Борисовна, доктор мед.наук,директор Харьковского специализированного медико-

генетического центра,зав.кафедрой  медицинской генетики Харьковского национального медицинского 

университета  

Аутизм как метаболическая проблема – 15 мин 
 

Знаменская Татьяна Константиновна, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела 

неонатологии ГУ ИПАГ АМН Украины. 

Роль ассоциации неонатологов в реформировании медицины Украины– 15 мин 

 

М.А.Знаменская,ассистент кафедры офтальмологии НМАПО им.Шупика 

Оптимизация научно-методического обеспечения проведения реформы охраны здоровья Украины – 15 мин 

Т.К.Знаменская,Т.В.Курилина,Е.В.Зброжик-руководитель отделения новорожденных,ведущий научный 

сотрудник отделения неонатологии, научный сотрудник ГУ ИПАГ 

Физическая реабилитация недоношенных новорожденных в возрасте от нуля до года жизни– 15 мин 

В.В.Подольский,А.Л.Каграманян - руководитель отделения здоровья женщин фертильного возраста ГУ 

ИПАГ,заочный аспирант ГУ ИПАГ 

Способы коррекции гормонального дисбаланса у женщин с бесплодием– 15 мин  

21.00   დისკოთეკა 

             მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

 

 

27.02.2015 

 16.00        სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია:  ”ახალი მიღწევები  და ტექნოლოგიები მედიცინაში” 

                    თანათავმჯდომარეები: ალექსანდრე ქისტაური - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, 

                                                                    თსსუ-ს შინაგანი მედიცინის N 2 დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 

                                                                    პროფესორი; 

                                                                ივანე ვერულაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული 

პროფესორი, წმ. ილარიონ ქართველის პრემიის ლაურეატი, თბილისის 

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ნეირომედიცინის 

დეპარტამენტის ნევროლოგიის მიმართულებისა და ცენტრალური 

საუნივერსიტეტო კლინიკის ნერვულ სნეულებათა დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი. 

 

16.00                               კომპანია ბერლინ–ქიმიას პრეზენტაცია: 

ნ.ზარანდია,კომპანია ბერლინ–ქიმიას სემედიცინო წარმომადგენელი 

               ბერლინ–ქიმიას კარდიოლოგიური პროდუქტების მიმოხილვა - 15 წთ. 

 

ივანე ვერულაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი, წმ. ილარიონ ქართველის 

პრემიის ლაურეატი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ნეირომედიცინის დეპარტამენტის 

ნევროლოგიის მიმართულებისა და ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის ნერვულ სნეულებათა 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.   

ძილის დარღვევის სხვადასხვა ფორმის კორელაცია სომატონევროლოგიურ პათოლოგიასთან  - 15 წ    

ალექსანდრე ქისტაური, თსსუ შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი,     ჯიბლაძე მარინა, 

 ბეგიშვილი ნანა, გაბუნიადარეჯან. თსსუ ასისტენტ-პროფესორები 

         

კალციუმის მეტაბოლიზმის დარღვევათა პათოგენეზი შაქრიანი დიაბეტით  დაავადებულებში – 15  წთ 

       

 ალექსანდრე ქისტაური, თსსუ შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის პროფესორი,     ჯიბლაძე მარინა, 

 ბეგიშვილი ნანა, გაბუნიადარეჯან. თსსუ ასისტენტ-პროფესორები 

 

 დიაბეტური ტერფის კლინიკური მართვის თანამედროვე მიდგომები – 15 წთ 



 

ბეგიშვილი ნანა, თსსუ შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი  ჯიბლაძე მარინა,თსსუ 

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, პროფესორი ალექსანდრე ქისტაური. 

       

 ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების მკურნალობის ძირითადი მიმართულებები –15 წთ 

 

ბეგიშვილი ნანა, თსსუ შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი  ჯიბლაძე მარინა,თსსუ 

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, პროფესორი ალექსანდრე ქისტაური. 

  

 სუნთქვითი ფუნქციის  დინამიური კონტროლის მნიშვნელობა ახალგაზრდა ასაკის თამბაქოს მწეველთა 

ფილტვების ობსტრუქციული    დაავადების რისკის შეფასებისთვის – 15 წთ 

 

როგავა მამანტი,უნივერსიტეტ გეომედის სრული პროფესორი,ჟურნალ  “კარდიოლოგია და შინაგანი 

მედიცინას” მთავარი რედაქტორი 

სტატიკური,საბოლოო დიასტოლურიდა სისტოლურიპროფილის მქონე გეომეტრიული ცოცხალი გულის 

მოდელამდე–15 წთ 

გაფრინდაშვილი ნანა, მედიცინის დოქტორი,სამედიცინო ცენტრი ნეოკლინიკა 

ეზოტროპიის  ქირურგიული მკურნალობის ზოგიერთი თავისებურებანი - 15 წთ  

  

 

შაქარაშვილი მარინე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი, თსუ,მედიცინის 

ფაკულტეტი 

 

ჰელიკობაქტერიოზი – 15 წთ 

 

 

21.00                                                          ვენეციური კარნავალი 

  

 

18.15                                       5-й грузино- белорусский медицинский форум: 

«Современные вопросы  клинической генетики и пренатальной медицины». 
 

Председатели сессии  -  Папиташвили Александр Михайлович, Президент Грузинского Фонда  

                                               Медицины плода, Тбилисский медицинский Центр НЕОКЛИНИКА         

 Деви Табидзе,доктор медицины,профессор Тбилисского   

госмедуниверситета,Центр репродуктивной медицины «Универс» 

 
Степанова Анна Вильевна  ,ассистент кафедры ультразвуковой диагностики,Белорусская Медицинская 

Академия Последипломного Образования;врач ультразвуковой диагностики  УЗ «1-я ГКБ 

 

Ультразвуковой мониторинг некоторых врожденных пороков и патологических состояний плода –15 мин 

 

Папиташвили Александр Михайлович, Президент Грузинского Фонда Медицины плода, Тбилисский 

медицинский Центр НЕОКЛИНИКА                                                      

Эффективность ультразвукового исследования в выявлении антенатальных вирусных  инфекций у  

беременных с  преекламсией  – 15 мин                                                         

Степанова Анна Вильевна , ассистент кафедры ультразвуковой диагностики,Белорусская Медицинская 

Академия Последипломного Образования;врач ультразвуковой диагностики  УЗ «1-я ГКБ 

 

Дифференциально-диагностические трудности ультразвука в гинекологии  –20 мин 

     



21.00   დისკოთეკა 

             მსოფლიოს საუკეთესო  კინოფილმების  ჩვენება 

 

28.02.2015 

 სამეცნიერო–პრაქტიკული სესია : “გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის თანამედროვე  საკითხები” 

თანათავმჯდომარეები: თეიმურაზ გაგნიძე, მედიცინის დოქტორი,რეპროდუქციული მედიცინის  

                                         ცენტრ  „უნივერსის“ გენერალური დირექტორი 

                                          ბარბარე გორგოშიძე, მედიცინის დოქტორი, რეპროდუქტოლოგი;. 

                                         ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი 

 

16.00           Лахно Игорь Викторович, к.м.н., доцент кафедры перинатологии, акушерства и  

                     гинекологии     Харьковской медицинской академии последипломного образования 

                     Актуальные подходы в лечении пациенток с бактериальным вагинозом 

                    (спонсировано компанией Miltonia Health Science) – 20 мин 

 

თეიმურაზ გაგნიძე,მედიცინის დოქტორი,, პროფ. ჯენარა ქრისტესაშვილი, პროფ. ირაკლი 

მამამთავრიშვილი, ლევან კობალაძე,  მედიცინის დოქტორი; დევი ტაბიძე, გინეკოლოგ - 

რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის დოქტორი, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

პროფესორი.რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი  „უნივერსი“  

 

 უშვილობის და ორსულობის განმეორებითი დანაკარგების იმუნოლოგიური ასპექტები - 20 წთ 

 

მუსერიძე ნინო,მედიცინის დოქტორი,მორფოლოგი,ემბრიოლოგი;ერქვანიძე თათია, ემბრიოლოგი. 

ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი  

XXI  საუკუნე  დამხმარე  რეპროდუქციულ  ტექნოლოგიებში– 15 წთ 

  

გეგეჭკორი მანანა, მედიცინის დოქტორი,რეპროდუქტოლოგი;მაღულარია თამარი,მედიცინის 

დოქტორი,რეპროდუქტოლოგი;მუსერიძე ნინო, მედიცინის დოქტორი, მორფოლოგი, ემბრიოლოგი; 

ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი  

 

ჩასახვიდან  ნიდაციამდე.  როდის ვერევით ბუნებაში? – 15 წთ 

 

მუსერიძე ნინო,მედიცინის დოქტორი,მორფოლოგი,ემბრიოლოგი;ჯუღელი მადონა,მედიცინის დოქტორი. 

სიახლე საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიის ადრეულ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში-15 წთ. 

 ბარბარე გორგოშიძე,მედიცინის დოქტორი,რეპროდუქტოლოგი;.ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის 

რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტუტი-20 წთ. 

იმუნური გენეზის უნაყოფობის და თვითნებითი აბორტების მართვა – 15 წთ 

ზურაბ მარშანია, სახ.უნივერსიტეტის  სექსოლოგიის მიმართულების სრული პროფესორი,მედიცინის 

აკადემიური დოქტორი,საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, კლინიკა 

„ენმედიცი” 

ვაგინიზმის ეტიოლოგიის გავრცელების და მკურნალობის სოციო-კულტურული თავისებურებები 

საქართველოში  – 25 წთ 

18.30                                             სკოლა–კონფერენციის დახურვა 

20.30                                                                 ბანკეტი 



   

ინფორმაცია 

klinikuri  farmakologiisa  da racionaluri  farmakoTerapiis 

xelSewyobis  kavSiri ‘’upirvelesia ar avno ‘’ 

warmogidgenT akreditirebul  uwyveti  samedicino  ganaTlebis  programebs  klinikuri 

farmakologiisa da racionaluri  farmakoTerapiis sakiTxebze , 

romelic momzadebulia   amerikis (ACCP)  da evropis ESCP)klinikuri    farmakologiisa  

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

rekomendaciebze dayrdnobiT. 

Treiningebi 

1. „ klinikuri farmakologia - racionaluri  farmakoTerapiis safuZvli,” 

yvela specialobis eqimebisTvis, eqTnebis da farmacevtebisaTvis.  

3 dRe, 50 qula 

2. “klinikuri farmakologia da racionaluri  farmakoTerapia pediatriaSi” pediatriuli 

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

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

yvela specialobis eqimebisTvis, eqTnebis da farmacevtebisTvis. 

3dRe, 50 qula. 

 

master-klasebi 

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

2. klinikuri farmakologia da personaluri wamlis SerCevis kriteriumebi   

  yvela specialobis eqimebisTvis,  3 dRe, 30 qula. 

 

3.  seminari farmakomeTvalyureobaSi (harmacovigilance) – wamalTa     gverdiTi  reaqciis  

monitoringi. 

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

4. medikamentebis klinikuri farmakologia da maTi SerCevis kriterimebi orsulobis da 

laqtaciis dros. 

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

   

msurvelebi dagvikavSirdiT:   

 

klinikuri  farmakologiisa  da racionaluri  farmakoTerapiis 

xelSewyobis  kavSiri ‘’upirvelesia ar avnos ‘’xelmZRvaneli rusudan jaSi, mob: 593 332 999. 

 


