
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«ბაკურიანი -2018» 
2018 წლის 17-24  თებერვალი  

 

 

მედიკოსთა ტრადიციული  43-ე საერთაშორისო 

სკოლა-კონფერენცია 
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ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო ! 

 

    თქვენ ხელთ გაქვთ მედიკოსთა 43-ე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა- 

კონფერენციის ”ბაკურიანი-2018”  პროგრამა. 

  

     მიუხედავად უამრავი,ბუნებრივი თუ ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობისა,   

ორგანიზატორების მიერ წარმატებით ჩატარდა უკვე 42 საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია. 

     ამის საწინადარია არის ის, რომ ჩვენი მთავარი  პრინციპი და  იდეა იყო, არის და 

ყოველთვის დარჩება  უანგაროდ ვემსახუროთ ქვეყნის მედიცინას და ხალხს. 

 

     43-ე   საერთაშორისო სკოლა - კონფერენციის სესიები კვლავ ორგანიზებული იქნება 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად და უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით. 

      

    ჩვენ ველით საერთაშორისო დონის ლექტორებს  შვედეთიდან, ესტონეთიდან, 

უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, რუსეთის ფედერაციიდან და სომხეთიდან. 

 

    პირველად საქართველოს ისტორიაში ცნობილი შვედური ინსტიტუტის  დახმარებით  

ჩვენი სკოლა-კონფერენციის ფარგლებში უნდა ჩატარდეს საერთაშორისო ფორუმი 

სატელიტური კავშირგაბმულობის  ხელშეწყობით  ჯანდაცვაში ახალი ელექტრონული 

ტექნოლოგიების ფართო გამოყენების შესახებ.   

 

     ავტორთა საკუთარი ორიგინალური ნაშრომები, როგორც წინა წლებში, წარმოდგენილი 

იქნება სპეციალურ სხდომებზე ელექტრონული პოსტერების სახით  . 

  

     კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მედიკოსთა ტრადიციულ 43-ე  საერთაშორისო   

სკოლა-კონფერენციაზე. 

 

    გისურვებთ ნაყოფიერ მუშაობას, დიდ წარმატებებს თქვენს საქმიანობაში და რა თქმა 

უნდა, ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას. 

 

          პატივისცემით, 
 

 

ალექსანდრე პაპიტაშვილი 

სკოლა-კონფერენციის  პრეზიდენტი 

 

ლავროს  შევარდნაძე 

საორგანიზაციო  კომიტეტის თავმჯდომარე 

 

გიორგი  თვალთვაძე 

გენერალური დირექტორი 
 

             

 

 

 

 

 



 

 

სკოლა-კონფერენციის  ორგანიზატორები: 

 

• საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია 

• ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• კავკასიის უნივერსიტეტი 

• თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  

     რეპროდუქციული      ჯანმრთელობის დეპარტამენტი 

• საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია 

•  საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია 

•  შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი” 

•  საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია 

•  საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი 

•  ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი 

•  კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის 

     კავშირი ,,უპირველესია, არ ავნო’’ 

 

სკოლა-კონფერენციის პრეზიდენტი: 

ალექსანდრე  პაპიტაშვილი – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის   

მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის 

”გეომედის” პროფესორი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. 

 

სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე: 

ლავროს  შევარდნაძე  - საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

 ბიოტექნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს ბიოტექნოლოგიის  

ცენტრის დირექტორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 

 

სკოლა-კონფერენციის გენერალური დირექტორი: 

გიორგი  თვალთვაძე  - საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის  

მედიცინის დეპარტამენტის აღმასრულებელი დირექტორი, შპს „ჰერას“ ექიმი მეან-  

გინეკოლოგი,  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. 

 

სკოლა-კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის  წევრები: 

 

ნუგზარ  სხირტლაძე – საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის   

თავმჯდომარე, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე–რექტორი,პროფესორი. 

თენგიზ  ასათიანი - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის    რეპროდუქციული   

ჯანმრთელობის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს მეან -

გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  
დევი  ტაბიძე -საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, თსსუ ჯანდაცვის 

მენეჯმენტისა პოლიტიკის დეპარტამენტის პროფესორი,რმც"უნივერსი" დირექტორის 

მოადგილე,მედიცინის აკადემიური დოქტორი.   
მალხაზ კერესელიძე - საოგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი, სამედიცინო-

სოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი,ეკონომიკისა და მედიცინის აკადემიური 

დოქტორი, შპს ,,CMG"-ს თანამშრომელი,პროფესორი.    

 

 



 

 

გია  აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო პროგრამების დირექტორი, მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი, თსსუ-ს ქირურგიის №2 დეპარტამენტის პროფესორი, შპს "გადაუდებელი 

ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრის" ქირურგი, ენდოსკოპისტი. 

ბარბარე  გორგოშიძე – საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე  

საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში, სესიების მუშაობის კოორდინატორი, 

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის „უნივერსის“ ექიმი-რეპროდუქტოლოგი, 

ენდოკრინოლოგი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.  

ქეთევან  ბახტაძე  - საორგანიზაციო განყოფილების ვიცე-კოორდინატორი,  კულტურულ–

გასართობი პროგრამების დირექტორი, შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის ექიმი. 

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

გენერალური დირექტორი,საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაციის 

პრეზიდენტი, თსუ-ს პროფესორი. 

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

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

ასოცირებული პროფესორი. 

ვასილ  კაჭარავა – ივ.ჯავახისვილის სახ.თსუ-ს ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის 

დირექტორი,ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი. 

ლევან  კოკაია–საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატორი, საქართველოს  

არქიტექტორთა კავშირის წევრი, რუსეთის ფედერაციის არქიტექტორთა კავშირის 

წევრი,IUA-ს წევრი, არქიტექტორთა ბიურო”მოდულორი”-ს მთავარი არქიტექტორი. 

მანონ  ფანჩულიძე – სარეგისტრაციო ჯგუფის კოორდინატორი,რუსთავის სამედიცინო 

ცენტრის ”ოჯახის ექიმი”-ს წამყვანი სპეციალისტი. 

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

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

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

პროფესორი,მედიცინის მეცნიერბათა დოქტორი. 

ნიკოლოზ ნუცუბიძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფის წევრი, კორპორაციული 

ჯგუფის სამედიცინო კონსულტანტი. 

თეიმურაზ  შენგელია - თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფოს დირექტორი,  

ადამიანის ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი,ეკოლოგიურ მეცნიერებათა  

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, პროფესორი.  

ალექსანდრე  ქისტაური - საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, თსსუ-ს 

შინაგანი მედიცინის N 2 დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი. 

ქეთევან  სანებლიძე – სასტუმროებში ადგილზე განთავსების ჯგუფის კოორდინატორი, 

თბილისის სამხატვრო აკადემიის პროფესორი. 

კობა  ხარხელი - კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში. 

მიხეილ  ხოშტარია – სასტუმროებში წინასწარი განთავსების და საინფორმაციო ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო 

ალიანსის (MTVi Agency) გამგეობის თავმჯდომარე. 

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

საკითხების კოორდინატორი(MTVi Agency). 

 

 

 

 

 



                      

                       საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი: 

 

ირინა რუხაძე - ხელმძღვანელი 

ლელა სინჯიკაშვილი 

ნონა თამასხანოვი  

გიორგი ნებიერიძე    

ეკა რაფავა 

მანანა ჭყონია 

  

 
 
 

სკოლა-კონფერენციაში მონაწილე ფარმაცევტული კომპანიები   
 

       

               

 

                      ასტელას                                                            ვიორვაგ-ფარმა 

 

სესიების პროგრამა 
 

18.02.2018 - კვირა 
      11.00 -12.00    

                                         სპეციალური  ლექციები  პრაქტიკოსი  ექიმებისათვის. 

 

მაკა გეგეჭკორი, თსსუ პროფესორი, ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის 

სასწავლო/სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელი; ა. გვენეტაძე,  ლ.ირემაძე, ქ. 

ტუხაშვილი.   

     უნაყოფობა. საქართველოს რეალობა. პრობლემის თანამედროვე ხედვა  - 15 წთ 
 

არსენ გვენეტაძე,პროფესორი, ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის  

ხელმძღვანელი;   მ. გეგეჭკორი. თ. ძოწენიძე. თ. არქანია. დ.ჭანუყვაძე.    

     "არ-პი-ელ"   საერთაშორისო ცენტრი -კლინიკური გამოცდილება  - 15 წთ 

 

 

 

 



 

ნინო მუსერიძე, მედიცინის დოქტორი, სამედიცინო აკადემიის პათოლოგიური ანატომიის 

მიმართულების ხელმძღვანელი,  IVF დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,მარდალეიშვილის 

კლინიკა. 

ონკოლოგიური პათოლოგია და ინ ვიტრო  განაყოფიერება. ონკოლოგიური პაციენტების   
სპერმის გამეტების  ბანკი  საქართველოში -15 წთ 

 

ლელა თანდაშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ დოქტორანტი;   ა. გვენეტაძე, 

ლ.თანდაშვილი, ლ.სიჭინავა .  

საკვერცხის ენდომეტრიომის ქირურგიული მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები  
      [ESHRE, ESGE, WES - 2017] - 8 წთ   

 

ლელა ირემაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახ.თსუ დოქტორანტი; ა. გვენეტაძე, ლ.ირემაძე,    

     ენდომეტრიოზი და უნაყოფობა  - 8 წთ 
 

 

 

       12.00 - 14.00 

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

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის 

58-ე კონფერენცია 

“დიაგნოსტიკის სირთულეები და თანამედროვე მიდგომები დერმატოზების 
მკურნალობაში” 

 

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

პროგრამა 
11.30 – 12.00  მონაწილეთა რეგისტრაცია 

 

12.00 – 12.30 

თინა ქიტუაშვილი, ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, 

საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. 

უნივერსიტეტისა და დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი; 

გიორგი გალდავა, ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, ასოციაციის 

პრეზიდენტი, თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პროფესორი. 

     გოგონების ანოგენიტალური სკლეროზული ლიქენი – დიფერენციაცია ვულვის   
პათოლოგიებთან. 
12.30 – 12.50 

ნონა ბაგდადიშვილი, ეროვნული ცენტრის ფიზიოთერაპიული დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი. 

     ფოტოთერაპია ვიტილიგოს მკურნალობაში. 
12.50 - 13.10 

 

 

 



 

 

ნანა ჩხიკვიშვილი, მედიცინის დოქტორი, ეროვნული ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი, 

ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. 

     კანდიდოზი ჩვილი ასაკის ბავშვებში. 
 

13.10 - 13.30 

ელგუჯა ბერაია, მედიცინის დოქტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი, კლინიკა “ენმედიცი”. 

     ვულგარული აკნეს პათოგენეზისა და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები. 
13.30 - 13.50 

ვერიკო აბრალავა, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

რეზიდენტი დერმატო-ვენეროლოგიაში; 

თინა ქიტუაშვილი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტისა და დ.ტვილდიანის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

     თანამედროვე მიდგომა ანდროგენული ალოპეციის მკურნალობაში. 

 
13.50 - 14.00 დისკუსია 

 
14.00 - კონფერენციის დახურვა 

 

 

 

 

 

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

15.00-17.00           მედიკოსთა 43-ე  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის  

                                                        მონაწილეთა  რეგისტრაცია               

 

17.00-18.00                                  

მედიკოსთა 43-ე  საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნა. 
                                                                 მისალმებები 
18.00–20.00            ფურშეტი 

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

 

19.02.2018 - ორშაბათი 

16.30 -18.20        
სესია ”ახალი მეთოდები და ტექნოლოგიები მედიცინაში” 

 
             სესიის თავმჯდომარე: გია  აზმაიფარაშვილი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, 

                                                       თსსუ-ს ქირურგიის № 2 დეპარტამენტის პროფესორი, 

                                                        შპს  "გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის 

                                                        ცენტრის" ქირურგი, ენდოსკოპისტი. 

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

დეპარტამენტის პროფესორი, შპს "გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის 

ცენტრის" ქირურგი, ენდოსკოპისტი. 

     მსხვილი ნაწლავის სინქრონული პირველადი მრავლობითი კიბო -15 წთ 



 

გია თომაძე,თსსუ ქირურგიის №2 დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს 

ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, პროფესორი   

     სიცოცხლე თავის ტვინის სიკვდილის შემდეგ ?? !! – 20 წთ 

არაბიძე  სოფიო, მედიცინის დოქტორი,ექიმი - რევმატოლოგი,ექ.ბუბნოვსკის ცენტრი; 

ზაალიშვილი შოთა, ექ.ბუბნოვსკის ცენტრის დირექტორი. 

ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მკურნალობა და ტრავმის შემდგომი 
რეაბილიტაცია ავტორიზებული მეთოდით -15 წთ 

ნანა  გაფრინდაშვილი, მედიცინის დოქტორი,აკად.ნოდარ ყიფშიძის სახ. ცენტრალური 

საუნივერსიტეტო კლინიკა,თსსუ  თვალის სნეულებათა კათედრა;დავით შენგელია, ბაჩო 

შენგელია. 

    ბოტოქსის გამოყენება სიელმის მკურნალობაში,დადებითი და უარყოფითი მხარეები -15 

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

უნივერსიტეტის პროფესორი, შპს ”მორფოლოგის” დირექტორი; 

ნანა ლობჟანიძე, მედიცინის დოქტორი, ექიმი - ჰემატოლოგი, ქუთაისის ა.წერეთლის 

სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის რეგიონული სისხლის ბანკის დირექტორი. 

     ფარისებრი ჯირკვლის ლიმფომა -15 წთ 

 მამუკა მიქაძე, მედიცინის დოქტორი, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ - 

პროფესორი, შპს ”კლინიკა ბომონდის”დირექტორი; 

დავით ტაბიძე, შპს ”კლინიკა ბომონდის” ექიმი მეან-გინეკოლოგი; 

გიორგი სხილაძე, შპს ”კლინიკა ბომონდის” უმცროსი ექიმი მეან-გინეკოლოგი. 

     კონსერვატიული მიომექტომია და რეპროდუქციული შედეგები - 15 წთ 

 

 ციცინო ქარსელაძე, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი,აკ.წერეთელის სახ.ქუთაისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,შპს ”კლინიკა ბომონდის” ლაბორატორიული დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი. 
    ბაზოფილები და მათი როლი პათოლოგიურ პროცესებში - 15 წთ 

მარინა შაქარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის, პათოლოგიის დეპარტამენტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

    მეტაბოლური სინდრომი  - 15 წთ 

18.20-18.40     

საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის  სტომატოლოგიის 

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის   II-III კურსის 

სტუდენტთა სემინარი 

ხელმძღვანელი: პროფ.მარინა შაქარაშვილი 

მარიამ კოპაძე, ნინო უშხვანი   

       პალიატიური მზრუნველობა  - 10 წთ 

ირაკლი  ლაჭყეპიანი    

       ჰიპოდინამია - 10 წთ 

 

 

 

 



 

18.40-19.40    

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის  და 

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

მე-13 სამეცნიერო კონფერენცია. 

სესიის თავმჯდომარე:  ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა  დოქტორი,                  

                                           ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს ამერიკის  შესწავლის 

                                           ინსტიტუტის დირექტორი,პროფესორი. 

ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახი შვილის სახ.თსუ-ს ამერიკის 

შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი,პროფესორი. 

      ამერიკისმცოდნეობა საქართველოში - განვლილი 20  წელი  -15 წთ 

ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,საქართველოს  მეცნიერთა 

და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,თბილისის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის „გეომედის“ პროფესორი. 

 ამერიკის შეერთებული  შტატების უმაღლესი სამედიცინო განათლების სისტემის  
განვითარების  მიმოხილვა -15 წთ 

მალხაზ კერესელიძე, სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა დამოუკიდებელი  

ექსპერტი,მედიცინის და ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,პროფესორი; 

ირმა ბერულავა,შპს N4 საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმი - ნევროლოგი,მედიცინის 

დოქტორი,ფსიქოლოგიის მაგისტრი. 

      სოციალური დაცვის განვითარება ამერიკის შეერთებულ შტატებში -15 წთ 
21.00-22.00 

მრგვალი მაგიდა: 
”ტრამპის დინამიურ-დრამატული ერთი წელი თეთრ სახლში”. 

წამყვანი - ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ ამერიკის 

შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი,პროფესორი. 
                            22.00 – 24.00 

ამერიკული დისკოთეკა 

 
 

20.02.2018 - სამშაბათი 

 

15.30 -19.00 

8-й грузинско-российский медицинский форум: 

«Современные вопросы клинической медицины- ультразвуковая диагностика». 
მე-8 ქართულ-რუსული სამედიცინო ფორუმი: 

"კლინიკური მედიცინის თანამედროვე საკითხები - ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა." 

 

             Председатели сессии : Агеева Марина Игоревна, доктор медицинских наук,   

профессор  кафедры ультразвуковой диагностики 

Российской медицинской академии последипломного 

образования (РМАПО); 

                                                      Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских  

наук, профессор Тбилисского университета медицинского                                                                                                                                                                                        

                                                      ГЕОМЕДИ,Президент Грузинского Фонда медицины плода. 



Агеева Марина Игоревна, профессор кафедры ультразвуковой диагностики Российской 

медицинской академии непрерывного профессионального образования МЗ РФ,Москва.  

მარინა აგეევა, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, რუსეთის ფედერაციის ჯანდაცვის   

სამინისტროს უწყვეტი პროფესიული განათლების სამედიცინო აკადემიის 

        ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის კათედრის პროფესორი. 
 

Ультразвуковая нормальная анатомия и диагностика врожденных пороков развития 
центральной нервной системы (1-я лекция и 2-я лекция) – 40  мин  

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

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

- ნაყოფის ცენტრალური ნერვული სისტემის ნორმალური ანატომია და შეძენილი მანკების 

ულტრაბგერითი  დიაგნოსტიკა (პირველი და მეორე ლექცია).  

 - ორსულობის  მიმდინარეობისას განვითარებული გართულებების ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა 

(შეწყვეტილი  ორსულობა; სანაყოფო კვერცხის, პლაცენტის აცლა; ორსულობის შეწყვეტის  

საშიშროება, ცერვიკალური უკმარისობა; ტროფობლასტური დაავადება; საშვილოსნოზე 

არასრულფასოვანი ნაწიბურის ჩამოყალიბების მომატებული რისკის ჯგუფის დიაგნოსტიკა).  

- ქრომოსომული დაავადებების  ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა სკრინინგის პირველ და მეორე  

ეტაპზე.   

Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог  

Тбилисского медицинского Центра «Гера»,исполнительный директор Грузинской    

ассоциации ученых и специалистов.  

      Естественные роды  или  кесарево сечение? -20 мин 

გიორგი  თვალთავაძე ,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  მეან-გინეკოლოგი, 

თბილისის სამედიცინო ცენტრი "ჰერა", საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა 

ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. 

      მშობიარობა ბუნებრივი გზით  თუ  საკეისრო კვეთით ? - 20 წთ 

Громов Александр Игоревич, доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой 

диагностики МГМСУ им. А.И.Евдокимова 

ალექსანდრე  გრომოვი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ა.ი.ევდოკიმოვის სახ.მოსკოვის 

სტომატოლოგიური სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სხივური დიაგნოსტიკის კათედრის 

პროფესორი.  
  Аномалии почек и мочевых путей -20 мин 

  Опухоли почек -20 мин 

  Эхографическая семиотика заболеваний предстательной железы-20 мин 

  Эхографическая диагностика рака предстательной железы -20 мин 
-თირკმელების და საშარდე გზების ანომალიები - 20 წთ 
- თირკმელების სიმსივნეები -20 წთ 

- პროსტატის დაავადებების ექოგრაფიული სემიოტიკა - 20 წთ 

- პროსტატის კიბოს ექოგრაფიული დიაგნოსტიკა - 20 წთ 

 

21.00  გასართობი ღონისძიებები 

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

 

 



 

 

21.02.2018 - ოთხშაბათი 

15.30-17.45                                           

   Первый грузинcко-шведский научно-медицинский форум: 

 «Современные технологии в гинекологии». 
პირველი  ქართულ-შვედური სამეცნიერო ფორუმი: 

“ თანამედროვე ტექნოლოგიები გინეკოლოგიაში ” 

The first Georgian-Swedish Scientific Medical Forum: 

  "Modern Technologies in Gynecology" 

                Председатели сессии: Повилас Сладкявичус, Профессор,Заведующий отделением                                                                  

ультразвуковой диагностики женской клиники  

                                                         госпиталя Сканского Университета г.Мальмо,Швеция;  

                                                      Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук,                    

врач акушер-гинеколог Тбилисского медицинского  

                                                         Центра «Гера»,исполнительный директор Грузинской  

                                                         ассоциации ученых и специалистов.  

Povilas Sladkevicius, Professor, Head for Ultrasound Department in Women’s Clinic, Skanes 

University Hospital, Malmö, Sweden.  

პოვილას  სლადკევიჩუს ,პროფესორი,სკანეს უნივერსიტეტის ჰოსპიტალის ქალთა კლინიკის 

ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,ქ.მალმო,შვეცია. 

Повилас Сладкявичус профессор,заведующий отделением ультразвуковой диагностики 

женской, клиники госпиталя Сканского Университета г.Мальмо,Швеция.  

                                             Лекции для практикующих  врачей: 
Ультразвуковое исследование при воспалительных  заболеваниях  малого таза -30 мин 

Ультразвуковое исследование при постменопаузальных кровотечениях -30 мин   

      Ультразвуковое исследование при распространенном инвазивном эндометриозе 
различной локализации -30 мин  

  Опухолевидные образования  придатков матки и определение степени риска их   
малигнизации -30 мин 

 

              

                                                      The Titles of Lectures: 

Ultrasound examination of inflammatory processes in the pelvis -30 min 

Adnexal masses and their assessment of risk for malignancy -30 min 

Ultrasound investigation of different locations of deeply invasive endometriosis -30 min 

Ultrasound investigations of postmenopausal bleeding -30 min 

                                                ლექცია-სემინარები 

                             შემდეგი  სპეციალობის  პრაქტიკოს  ექიმებისათვის: 

მეან-გინეკოლოგები, რადიოლოგები, ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის  სპეციალისტები, 

თერაპევტები, ონკოლოგები.  

 

მცირე მენჯის ანთებითი დაავადებების ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა - 30 წთ 

ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა პოსტმენოპაუზალური სისხლისდენების დროს - 30 წთ  



სხვადასხვა ლოკალიზაციის გავრცელებული ინვაზიური ენდომეტრიოზის ულტრაბგერითი 

დიაგნოსტიკა - 30 წთ 

 საშვილოსნოს დანამატების სიმსივნისმაგვარი წარმონაქმნების დიაგნოსტიკა და 

მალიგნიზაციის რისკის განსაზღვრა- 30 წთ 

 

Горгошидзе Барбаре,репродуктолог,зндокринолог,доктор медицины, Центр  

репродуктивной медицины "УНИВЕРС". 

     Современные проблемы и новые методы лечения женского бесплодия-15 мин 
Gorgoshidze Barbare, reproductologist, endokrinologist, Doctor of Medicine, Center for 

Reproductive Medicine "UNIVERSE". 

     Сurrent Problems and and New Methods in Treatment of Female Infertility-15 min 

ბარბარე გორგოშიძე, მედიცინის დოქტორი,რეპროდუქტოლოგი,ენდოკრინოლოგი, 

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“. 

    ქალთა უნაყოფობის  თანამედროვე პრობლემები და მკურნალობის ახალი მეთოდები - 15 

წთ 
17.45-19.00   

22-й    грузинско-украинский медицинский семинар: 

«Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка» 
22-ე ქართულ-უკრაინული სამედიცინო სემინარი: 

"დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის აქტუალური პრობლემები" 

22nd Georgian-Ukrainian Medical Workshop: 

"New Trends of Maternal and Infant Healthcare" 

 

Председатели сессии: Коржинский Юрий Степанович,профессор, 

                      заведующий кафедрой педиатрии и  

                               неонатологии Львовского национального  

                                                     медицинского  университета им. Даниила Галицкого; 

                                                              Кереселидзе Малхаз Константинович, доктор  

 медицинских и экономических наук,  

 независимый эксперт ССЭ. 

 

Коржинский Юрий Степанович,профессор,заведующий кафедрой педиатрии 

и неонатологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила 

Галицкого.  

     Неонатальные судороги - все еще остаются проблемой  – 30 мин 

 
 

 
 

 

Yuriy Korzhynskyy, Professor, Department of Pediatrics and Neonatology, Danylo Halytskyy Lviv 

National Medical University, Ukraine. 

     Neonatal Seizures - Still a Problem  - 30 min  

 

იური კორჟინსკი, დანილო ჰალიცკის სახ.ლვოვის  ეროვნული სამედიცინო  უნივერსიტეტის 

პედიატრიის  და ნეონატოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, უკრაინა. 

     ახალშობილთა კრუნჩხვა -კვლავ აქტუალური პრობლემაა  - 30 წთ 

  

 



 

 

Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,профессор Тбилисского 

медицинского университета ГЕОМЕДИ,Президент Грузинского Фонда медицины плода. 

     Экология и состояние плода - действие вредных факторов окружающей среды – 30 мин 

 
Alexander Papitashvili, MD PhD,Professor of Tbilisi Medical University GEOMEDI, 
President of Georgian Fetal Medicine Foundation. 

     Ecology and  Fetus Well-being-the Effect of  Harmful  Environmental  Substanses - 30 min 

 

ალექსანდრე  პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თბილისის სამედიცინო  

უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი,საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის 

პრეზიდენტი. 

     ეკოლოგია და ნაყოფის მდგომარეობა - გარემოს მავნე  ფაქტორების ეფექტი - 30 წთ 

 

Коркоташвили Екатерина Соломоновна, доктор медицины,акушер-гинеколог,Центр 

репродуктивной медицины " УНИВЕРС";  

Горгошидзе Барбаре,репродуктолог,зндокринолог,доктор медицины, Центр репродуктивной 

медицины " УНИВЕРС".   

    Лимфоцитотерапия и ее роль в профилактике и лечении ранних и привычных потерь 
беременностей - 15 мин   
 

Ekaterinе  Korkotashvili, MD, obstetrician-gynecologist, Center for Reproductive Medicine 

"UNIVERSE"; Gorgoshidze Barbare, reproductologist, endokrinologist, Doctor of Medicine, Center 

for Reproductive Medicine "UNIVERSE". 

The  Role  of  Lymphocytotherapy  in the Prevention and  Treatment of  Early  Pregnancy  Loss  
-       15 min 

 
ეკატერინე  კორკოტაშვილი,  მეან-გინეკოლოგი,მედიცინის  დოქტორი,რეპროდუქციული 

მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“. 

ბარბარე  გორგოშიძე, მედიცინის დოქტორი, რეპროდუქტოლოგი, ენდოკრინოლოგი, 

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“,რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი 

„უნივერსი“. 

       ლიმფოციტოთერაპიის  როლი ორსულობის ადრეული და ჩვეული დანაკარგების  
პროფილაქტიკასა და მკურნალობაში - 15 წთ 
                                                       

                                             

                                                 21.00  გასართობი ღონისძიებები 

  

 

 

22.02.2018 - ხუთშაბათი 

16.00-17.10 

8-й грузинско-белорусский научно-медицинский форум: 

«Современные вопросы клинической генетики и пренатальной медицины». 
მე-8 ქართულ-ბელორუსული სამეცნიერო ფორუმი: 

“კლინიკური გენეტიკის და პრენატალური მედიცინის თანამედროვე საკითხები” 

 



Председатели сессии: Папиташвили Александр Михайлович,  

                                                     доктор медицинских наук,   профессор Тбилисского  

                                 медицинского университета ГЕОМЕДИ,      

                                               Президент Грузинского Фонда медицины плода; 

                                                                Тихоненко Ирина Владимировна, доктор медицинских   

наук, доцент кафедры ультразвуковой диагностики 

Mедицинской Академии Беларуси, заведующая 

отделением УЗД межрайонного центра пренатальной и 

ультразвуковой диагностики (МЦПУД) УЗ 1-ой 

городской клинической больницы г. Минска.  

Тихоненко Ирина Владимировна, доктор медицинских наук, доцент кафедры 

ультразвуковой диагностики Mедицинской Академии Беларуси, заведующая отделением 

УЗД межрайонного центра пренатальной и ультразвуковой диагностики (МЦПУД) УЗ 1-ой 

городской клинической больницы г. Минска.   

           УЗД в гинекологии - УЗИ  для  практикующего врача -15 мин  
Iryna  Tsikhanenka,  MD PhD, Chief of Ultrasound Department of Prenatal Diagnostic Center in 

the  Minsk 1st Clinical Hospital and the Associate Professor at the Ultrasound Department of 

Belarusian Medical Academy of Postgraduate Study. 

           USD in Gynecology- what is important for practically working doctor - 15 min 
ირინა ტიქონენკო,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ბელარუსის სამედიცინო აკადემიის 

ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის კათედრის ასოცირებული პროფესორი,ქ.მინსკის ქალაქის 

1-ლი კლინიკური საავადმყოფოს პრენატალური და ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის 

ცენტრის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის განყოფილების გამგე. 

     ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა გინეკოლოგიაში-პრაქტიკოს ექიმთათვის - 15 წთ 

Криволапов Олег Всеволодович, главный врач Гомельского областного диагностического 

медико-генетического центра с консультацией "Брак и семья". 

     Опыт скрининга на хромосомные нарушения и преэклампсию в 1-м триместре 
беременности в Гомельской области, Республика Беларусь -15 мин 
Oleg Krivolapov, Сhief of the Gomel Regional Diagnostic Medical Genetics Center with  

consultation  Unit "Marriage and Family". 

Experience in screening for chromosomal abnormalities and preeclampsia in the first trimester 
of  pregnancy in  Gomel Region  of Belarus - 15 min 

ოლეგ კრივოლაპოვი, გომელის საოლქო დიაგნოსტიკური მედიკო-გენეტიური ცენტრის 

კონსულტაციით”ქორწინება და ოჯახი” მთავარი ექიმი. 

ბელარუსის გომელის ოლქში ორსულობის 1 ტრიმესტრში ქრომოსომული აბერაციების 
და პრეეკლამფსიის სკრინინგის გამოცდილება - 15 წთ 

Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор   Тбилисского 

медицинского университета ГЕОМЕДИ,Президент Грузинского Фонда медицины плода. 

     Фолиевая кислота при беременности- добро или зло ? -20 мин 

 

 

 
Alexander Papitashvili, MD PhD,Professor of Tbilisi Medical University GEOMEDI, 
President of Georgian Fetal Medicine Foundation. 

     Folic  acid in  pregnancy is good or bad ? -20 min  



ალექსანდრე  პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თბილისის სამედიცინო 

უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი,საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის 

პრეზიდენტი. 

     ფოლიუმის  მჟავა  და ორსულობა- დაუნიშნოთ ორსულს თუ არა?- 20 წთ 

Тихоненко Ирина Владимировна, доктор медицинских наук, доцент кафедры 

ультразвуковой диагностики Mедицинской Академии Беларуси, заведующая отделением 

УЗД межрайонного центра пренатальной и ультразвуковой диагностики (МЦПУД) УЗ 1-ой 

городской клинической больницы г. Минска            
     Пренатальная диагностика опухолей плода -15 мин  

Iryna Tsikhanenka,  MD PhD, Chief of Ultrasound Department of Prenatal Diagnostic Center in  

the  Minsk 1st Clinical Hospital and the Associate Professor at the Ultrasound Department  

of Belarusian Medical Academy of Postgraduate Study. 

     Prenatal Diagnostic of  Fetal Tumors - 15 min  
ირინა ტიქონენკო, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ბელარუსის სამედიცინო აკადემიის 

ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის კათედრის ასოცირებული პროფესორი,ქ.მინსკის ქალაქის 

1-ი კლინიკური საავადმყოფოს პრენატალური და ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის ცენტრის 

ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის განყოფილების გამგე. 

     ნაყოფის სიმსივნეების პრენატალური დიაგნოსტიკა - 15 წთ 

17.10- 18.30            

Специальные лекции и тренинги для частнопрактикующих врачей и 

руководителей\владельцев частных клиник. 

     Лариса Владимировна Бердникова  
     - международный бизнес-тренер и специалист по медицинскому консалтингу. 

       Председатель сессии: Кистаури Александр Георгиевич,академик Академии  

                               Медицинских наук Грузии,руководитель Департамента внутренних  

                                       болезней № 2 Тбилисского государственного медицинского института, 

                                       доктор медицинских наук,профессор. 

      Куратор - д-р Манон  Панчулидзе 

Назначение сессии - помочь владельцем медицинских центров, клиник,     

                                      стоматологических  офисов, центров эстетической медицины и SPA: 

 создавать прибыльные и успешные медицинские центры, клиники и стоматологические 

офисы; 

 повысить собственную личную эффективность; 

 подбирать и обучать руководителей, специалистов и администраторов; 

 привлекать большее количество пациентов; 

 выстроить систему мотивации сотрудников и повышать их эффективность; 

 построить систему сервисного обслуживания и программу лояльности для пациентов; 

 увеличивать прибыль и оборот; 

 расширять и масштабировать бизнес в 2-5 раз.  

Тема 1: «Как врачу продавать дорогие программы и комплексное лечение, записывать    и 

перезаписывать пациентов на повторные услуги»  
▪ Как ненавязчиво предлагать пациентам комплексные программы и дорогое лечение? 

▪ Принципы создания доверия: цепочка продаж услуг, которая повышает лояльность пациентов  

и позволяет продавать комфортно даже дорогое лечение. 

 

 
▪ Увеличение коэффициента перезаписи: как мотивировать пациентов перезаписываться к вам,    

а также рекомендовать друзьям и знакомым. 



▪ Принципы обучения и повышения квалификации врачей: что необходимо знать и применять в  

работе, чтобы увеличивать доход. 

Тема 2: «Пошаговый алгоритм увеличения дохода врача».  

               Реальный кейс увеличения дохода на 300%  
▪ Какие навыки и знания позволяют врачу комфортно продавать дорогое лечение и 

комплексные программы. 

▪ Основные действия в сарафанном маркетинге: как запустить "сарафанное радио", чтобы 

пациенты рекомендовали вас друзьям и знакомым. 

▪ Работа в команде: какие действия должен предпринимать специалисты, чтобы увеличивать 

запись и перезапись пациентов. 

▪ Действия по увеличению дохода врача: практические приемы, которые дают результат - 

РАЗБОР РЕАЛЬНОГО КЕЙСА. 
▪ Как построить систему, которая создаст полную запись, а ваша загрузка составит — 70% и 

более. 

Тема 3: "Как создать очередь из клиентов? Маркетинговые фишки 2018". 

• Самые последние фишки из продвижения врача. То, что еще не делают ваши конкуренты, но 

то, что можете делать вы! 

• Как "отобрать" клиентов даже у самых сильных конкурентов и сделать так, чтобы выбрали 

именно вас? 

• 3 приема малобюджетного маркетинга, которые принесут прибыль уже завтра. 

• Как использовать социальные сети, чтобы привлекать в 3 раза больше клиентов. 

Тема 4: "Цепочки услуг и продаж: как выжать максимум из вашей практики?» 

▪ Что такое воронки продаж и как можно максимизировать прибыль, используя воронки 

продаж? 

▪ Что такое услуга-магнит и как вы сможете существенно увеличить средний чек,используя его? 

▪ Путь клиента: каким образом выстроить "путь" клиента, чтобы средний чек вырос на 60%. 

▪ 3 приема из техники продаж, которые врачам продавать легко и с удовольствием. 

სპეციალური ლექციები და ტრენინგები 

კერძო პრაქტიკის ექიმებისა და კერძო კლინიკების ხელმძღვანელებისათვის 

”როგორ უნდა გავზარდოთ პაციენტთა რიცხვი  და შემოსავალი” 

ლარისა ბერდნიკოვა - მსოფლიოში აღიარებული სპეციალისტი საერთაშორისო    

სამედიცინო  ბიზნეს კონსალტინგში. 

სესიის თავმჯდომარე: ალექსანდრე  ქისტაური - საქართველოს სამედიცინო 

აკადემიის აკადემიკოსი, თსსუ-ს შინაგანი მედიცინის N 2 დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

კურატორი- მანონ ფანჩულიძე 

სესიის დანიშნულებაა: დაეხმაროს სამედიცინო ცენტრების, კლინიკების, ესთეტიური  და 

სპა ცენტრების სტომატოლოგიური  ოფისების, მფლობელებს  შემდეგ საკითხებში: 

-  წარმატებული და მომგებიანი სამედიცინო ცენტრების,კლინიკების და  სტომატოლოგიური 
ოფისების ჩამოყალიბება; 

         - პირადი (საკუთარი) ეფექტურობის გაზრდა; 

- ხელმძღვანელების,სპეციალისტების და ადმინისტრატორების შერჩევა და მომზადება; 

-  პატიენტთა მეტი რაოდენობით მოზიდვა; 

- თანამშრომელთა მოტივაციის სისტემის აგება და მათი ეფექტურობის გაზრდა; 

 



- სერვისული მომსახურების სისტემის და პაციენტთა  მიმართ ლოიალობის პროგრამების 
ჩამოყალიბება; 

- კომერციული ბრუნვის და მოგების  გაზრდა; 

- ბიზნესის 2-5 ჯერ გაფართოვება და მასშტაბის გაზრდა.     

           სპეციალური ლექცია-სემინარები  პრაქტიკოს ექიმებისათვის: 

თემა №1: როგორ უნდა გაიყიდოს ექიმის მიერ ძვირადღირებული პროგრამები და 
კომპლექსური მკურნალობა, როგორ უნდა მოხდეს  სწორედ პაციენტის პირველადი ჩაწერა 
და როგორ უნდა  მოიყვანოთ თქვენთან სხვაგან  ჩაწერილი პაციენტი  განმეორებით  
პროცედურებისათვის. 

- როგორ უნდა შესთავაზოთ პაციენტს კომპლექსური პროგრამები და ძვირადღირებული 
მკურნალობა; 

- პაციენტის ნდობის მოპოვების პრინციპები: როგორ უნდა შეარჩიოთ სერვისების 
გაყიდვის  ისეთი რიგითობა,რომ გაიზარდოს პაციენტთა ნდობა(ლოიალობა) და 
უპრობლემოდ გაიყიდოს  ნებისმიერი მკურნალობა, მათ შორის ძვირადღირებულიც; 

- პაციენტთა მოზიდვის კოეფიციენტის გაზრდა: როგორ უნდა შეუქმნათ პაციენტს 
თქვენთან ჩაწერის მდგრადი მოტივაცია, როგორ უნდა მივაღწიოთ  იმას,რომ  გაგიწიონ   
რეკომენდაცია  მეგობრებსა და ნაცნობებში; 

-  ექიმთა სწავლების  და კვალიფიკაციის ამაღლების პრინციპები: რისი ცოდნა და 
გამოყენებაა საჭირო საექიმო საქმიანობაში შემოსავლის გაზრდისათვით. 

თემა №2 :  ექიმის შემოსავლის გაზრდის თანმიმდევრული ალგორითმი. შემოსავლის 300% 

გაზრდის რეალური შესაძლებლობა. 

-რა  ტიპის ჩვევები და ცოდნაა  საჭირო  ექიმის მიერ კომპლექსური პროგრამების და  
ძვირადღირებული მკურნალობის  წარმატებული  გაყიდვის უზრუნველყოფისათვის;    

- როგორ  უნდა   იმოქმედონ ”ხალხურ” მარკეტინგში,რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ   

პაციენტებმა რეკომენაცია გაგიწიონ თავის მეგობრებსა და ნაცნობებს შორის; 

- გუნდური მუშაობის წესები: როგორ უნდა იმოქმედონ ერთობრივად 
სპეციალისტებმა,რომ გაზარდონ  პაციენტთა რიცხვი; 

- ექიმის შემოსავლის გაზრდის რეალური შედეგის მომტანი პრაქტიკული ხერხები: 
კონკრეტული შემთხვევების რეალური  გარჩევა; 

- როგორ უნდა ააგოთ სისტემა, რომელიც უზრუნველყოვს  პაციენტთა მაქსიმალურ 
მოზიდვას და  მინიმუმ  70%-იან დატვირთვას. 

თემა №3:  როგორ   შექმნათ  პაციენტთა რიგი თქვენს კაბინეთთან.   2018 წლის  ახალი 

მარკეტინგული სვლები. 

- უახლესი სვლები ექიმის წინსვლისთვის კონკურენტულ გარემოში. რა შეიძლება გაკეთდეს 

ისეთი,რასაც ჯერჯერობით  არ  აკეთებენ  კონკურენტები. 

- როგორ უნდა   გადააფიქრებინოთ  პაციენტს დარჩეს  უფრო ძლიერ  კონკურენტთან  და 

აგირჩიოთ თქვენ; 

- მცირებიუჯეტიანი  მარკეტინგის 3 წესი,რომელიც ხვალვე მოგიტანთ  მოგებას; 



 

- როგორ უნდა გამოიყენოთ სოციალური ქსელები 3-ჯერ მეტი პაციენტის მოზიდვისთვის. 

თემა №4:   მომსახურეობათა და გაყიდვების რიგითობა: როგორ  მივიღოთ  მაქსიმუმი 

თქვენი პრაქტიკიდან. 

- რა არის ”გაყიდვების ძაბრი” და როგორ უნდა გამოიყენოთ იგი მაქსიმალური 

მოგებისთვის;  

- რა არის მომსახურეობა - მაგნიტი და როგორ შეიძლება მისი გამომოყენება   საშუალო 

შემოსავლის გაზრდისათვის; 

- როგორ უნდა  ჩამოაყალიბოთ  პაციენტთა ისეთი ქცევის თანმიმდევრობა,რომ შედეგად 

მიიღოთ შემოსავალის 60%-ით გაზრდა ; 

- გაყიდვების ტექნიკის 3  წესი,რომელიც დაეხმარება ექიმს გაყიდოს თავისი სერვისები 

თავისუფლად და  უპრობლემოდ.                

21.00 გასართობი ღონისძიებები 

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

23.02.2018 - პარასკევი 

15.00 -17.10 

22-й   грузинско – армянский научно-практический симпозиум: 

«Актуальные вопросы охраны здоровья населения» 
22nd Georgian-Armenian Scientific / Practical Symposium: 

"Actual Issues of Public Healthcare" 

          Председатели сессии: Барсегян Сергей Патваканович, главный врач НИЦ  охраны  

здоровья матери и ребенка МЗ Армении;                                                             

                                                  Горгошидзе Барбаре, репродуктолог,зндокринолог, 

                                                   доктор медицины, Центр репродуктивной медицины " УНИВЕРС".                                                            

Асатиани Тенгиз Иовелович,FRCOG, Руководитель Департамента репродуктивного здоровья 

Тбилисского государственного медицинского университета,Президент ассоциации акушеров-

гинекологов, Профессор.  

     Эффект раннего введения транексамовой кислоты  на  смертность у женщин с послеродовым 
кровотечением – 15 мин 
Prof.Tengiz Asatiani, FRCOG,Head of Department of Reproductive Health of State Medical University, 

President of Georgian Ob/Gyn Association.  

      Effect of early administration of tranexamic acid on mortality in women with postpartum 
hemorrhage - 15 min  

თენგიზ  ასათიანი, FRCOG,  პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 

საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.    

     ტრანექსამის მჟავის ადრეული გამოყენების გავლენა სიკვდილობაზე ქალებში 
მშობიარობის შემდგომი სისხლისდენით -15 წთ 

Казарян Ованес Сасуникович,кандидат медицинских наук,неонатолог- 

реаниматолог медицинского Центра «Славмед»,зав.отделением интенсивной 

терапии новорожденных,Ереван.  

     Презентация  программы  S.T.A.B.L.E  – 15 мин  



Барсегян Сергей Патваканович, кандидат медицинских наук,главный врач Научно-

исследовательского Центра охраны здоровья матери и ребенка МЗ Армении. 

     Медицинская генетика в Республике Армения-достижения и перспективы – 15 мин 

 
 
 

 Sergey  Barseghyan, MD,PhD, Head  of the Scientific Research Center for Maternal and Infant 

Health Care of  the Ministry of Health of Armenia. 

     Medical Genetics in the Republic of Armenia-Achievements and Perspectives -15 min 

სერგო ბარსაგიან,  მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი, სომხეთის ჯანდაცვის  

სამინისტროს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის სამეცნიერო -კვლევითი  

ცენტრის მთავარი ექიმი.     
სამედიცინო   გენეტიკის   მიღწევები  და  პერსპექტივები  სომხეთის  რესპუბლიკაში  - 15   წთ   

Ovanes Kazaryan,  MD,PhD, neonatologist-resuscitator of the Medical Center "Slavmed", 

Head of the Intensive Therapy Unit of Newborns, Yerevan. 

     Presentation of the program S.T.A.B.L.E - 15 min 

ოვანეს  კაზარიან, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი, ნეონატოლოგი- რეანიმატოლოგი 

სამედიცინო ცენტრ  "სლავმედში", ახალშობილთა  ინტენსიური  თერაპიის განყოფილების 

ხელმძღვანელი, ერევანი. 

პროგრამა  S.T.A.B.L.E   პრეზენტაცია - 15 წთ 

Товмасян Лилит Степановна, врач медицинского Центра «Славмед». 

    Неонатальная служба в Республике Армения - 15 мин 

Lilit Tovmasyan, Doctor of the Medical Center "Slavmed". 

     Neonatal service in the Republic of Armenia - 15 min 
ლილიტ ტოვმასიან,  სამედიცინო ცენტრის "სლავმედის"ექიმი. 

     ნეონატალური სამსახური სომხეთის რესპუბლიკაში - 15 წთ 

Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор Тбилисского 

медицинского университета ГЕОМЕДИ,Президент Грузинского Фонда медицины плода. 

     Дефицит йода  -мифы и реальность.Сколько йода полезно беременной - 15 мин 

Alexander Papitashvili, MD, PhD,President of the Georgian Fetal Medicine Foundation.  

     Deficiency of iodine is a myth or  reality. How much iodine is useful for a pregnant woman – 15 

min 

ალექსანდრე  პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თბილისის სამედიცინო 

უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი,საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის 

პრეზიდენტი. 

    იოდის დეფიციტი არის მითი თუ  რეალობა, რა რაოდენობით  იოდის მიღება 
სასარგებლოა ორსული ქალისთვის? – 15 წთ 

Блбулян Армен Кимович, доктор медицинских наук,Ереванский центр перинатологии. 

     Элиминация - основополагающий принцип живой материи - 15 мин 
Armen Blbulyan, MD, PhD,Yerevan Center of Perinatology.  

     Elimination - the fundamental principle of living  substance - 15 min 

არმენ  ბლბულიან,  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ერევნის პერინატოლოგიის 

ცენტრი. 

     ელიმინაცია - ცოცხალი მატერიის  ძირითადი პრინციპია - 15 წთ 

Гомцян Гаяне Араратовна, к.м.н.,врач акушер-гинеколог,консультант Научно- 

исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка, преподаватель кафедры 

акушерства и гинекологии факультета постдипломного образования  Ереванского 

государственного медицинского университета им. М.Гераци; 



Хачатрян Армен Арутюнович, к.м.н., руководитель акушерского отдела Научно-

исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка, доцент кафедрыакушерства и  

гинекологии факультета постдипломного образования Ереванского государственного 

медицинского университета им. М.Гераци. 

     Инфекционные причины  невынашивания беременности - 10 мин 

 

Манукян Лусине Карленовна, к.м.н., врач акушер-гинеколог,консультантНаучно-

исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка, старший преподаватель 

кафедры акушерства и гинекологии факультета постдипломного образования Ереванского 

государственного медицинского университета им. М.Гераци; 

Азизян Сурен Ильич,к.м.н., врач акушер-гинеколог Научно-исследовательского центра 

охраны здоровья матери и ребенка, старший преподаватель кафедры акушерства и  

гинекологии факультета постдипломного образования Ереванского  

государственного медицинского университета им. М.Гераци. 

     Хронодиагностика гипертензивных нарушений у беременных по данным трехсуточного 
мониторинга артериального давления - 10 мин 

Алексанян Ани Карленовна, врач акушер- гинеколог, Медицинский центр Эребуни,Ереван. 

     Некоторые особенности течения  беременности после ЭКО  - 10 мин 

Саядян Армине Гагиковна, врач акушер- гинеколог,Научно-исследовательский центр 

охраны здоровья матери и ребенка МЗ Армении. 

Значение аутоиммунных факторов в развитии "бедного" ответа яичников в программах  
ЭКО - 10 мин 

17.10 -18.10   

სესია ”ახალი მიმართულებები და მიღწევები მედიცინაში” 

 სესიის თავმჯდომარეები: თენგიზ  ასათიანი, FRCOG,  თბილისის  სახელმწიფო   

                                                 სამედიცინო უნივერსიტეტის რეპროდუქციული  

                                                 ჯანმრთელობის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 

                                                 საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის 

                                                 პრეზიდენტი,პროფესორი;  

                                                 ივანე ვერულაშვილი,mედიცინის მეცნიერებათა  

                                                 დოქტორი, New Vision University-s ნეირომეცნიერებისა 

                                                 და ნევროლოგიის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი,პროფესორი.  

ივანე  ვერულაშვილი,mედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი,   

New Vision University-s ნეირომეცნიერებისა და ნევროლოგიის დეპარტამენტის     

ხელმძღვანელი.  

    თავის ტვინი: ობიექტური და ვირტუალური რეალობა,ილუზიები და  
ქვეცნობიერება,ხელოვნური ინტელექტი - 15 წთ   

თენგიზ ასათიანი, FRCOG,  პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის  დეპარტამენტის  

ხელმძღვანელი, საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი.    

     ინფექციის პროფილაქტიკა საკეისრო კვეთის შემდეგ - მტკიცებულებები -15 წთ 

კახა ნადარაია, მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, კლინიკა "ვივამედის" 

კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; გეგენავა 

თეა, კარდიოლოგი,რადიოლოგი,კ.ერისთავის სახ. ქირურგიის ეროვნული ცენტრი. 



დისლიპიდემიის მართვის თანამედროვე გამოწვევები -რა ცვლილებებს გვთავაზობენ 
ახალი  გაიდლაინები? -15 წთ 

კახა ნადარაია, მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, კლინიკა "ვივამედის" 

კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; ხუციშვილი 

მაგდა, სამედიცინო ცენტრი "ვივამედი", კარდიოლოგიის რეზიდენტი. 

ახალი  ორალური ანტიკოაგულანტების როლი წინაგულების ფიბრილაციის და 

პულმონური ემბოლიის მართვაში -15 წთ 

 

 

18.10-19.50       

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ზუსტ   საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის  

სპეციალური სესია: 

„ექსპერიმენტული მედიცინა“ 

    თავმჯდომარე:  ნანული კოტრიკაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

                                 სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

                                 მეცნიერებათა ფაკულტეტი,ბიოლოგიის დეპარტამენტი, 

                                 უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის გამგე,   

                                 ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი.           

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; მანანა ალიბეგაშვილი, ლიანა   რამიშვილი,   ანა   ხაზარაძე. 
 

   ფოლიუმის  მჟავას   ბიოდანამატი  და ავთვისებიანი სიმსივნის განვითარების რისკები - 20 

წთ 

მანანა გორდეზიანი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, 

უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი,  

ბიოლოგიის დოქტორი; ლიანა  რამიშვილი. 

    ბიოდესტრუქტორი მიკროორგანიზმები -პათოლოგია  და  რისკის  შეფასება - 20 წთ 

მაია  გაიოზიშვილი , ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გენეტიკის კათედრის ასისტენტ-

პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი; თინათინ ჯოხაძე, თამარ ბუაძე, თამარ სიგუა.      

     გენომური პარამეტრების შესწავლა ძუძუს კიბოთი დაავადებულ ინდივიდებში -15 წთ   

ანა  ხაზარაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის    უჯრედული 

და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრის   დოქტორანტი; ლიანა   რამიშვილი,  თეიმურაზ  

ჩიგოგიძე, ნანული კოტრიკაძე. 

     პროსტატის სიმსივნეებით დაავადებული მამაკაცების სისხლის ლიპიდური სპექტრის  
შესწავლა -15 წთ    

თორნიკე  მინდიაშვილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გენეტიკის 

კათედრა; მანანა ალიბეგაშვილი, თეიმურაზ  ჩიგოგიძე.   

ლიპიდური და ცხიმოვანი მჟავების პროფილის შესწავლა პროსტატის სიმსივნურ 
ქსოვილში -15 წთ 



სალომე  მოსიძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ 

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გენეტიკის კათედრა;  თინათინ ჯოხაძე, 

თამარ ბუაძე, მაია გაიოზიშვილი, მამანტი როგავა. 

     გენომის ცვალებადობა ჰიპერტროფული კარდიომიოპათიის დროს -15 წთ 
 

  21.00  გასართობი ღონისძიებები   

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

  

 

 

24.02.2018 - შაბათი 

 

16.00  - 19.20 

 

 International Conference 
 

Viola Vitalis AB and Swedish Institute 
 

”E-SATCARE- Network to Introduce E-Satellite Clinics in 

Estonia, Georgia and Ukraine for Improving Health Care”. 
(Bakuriani-Tbilisi, Georgia, February 24-26, 2018) 

 

საერთაშორისო კონფერენცია 
 

Viola Vitalis AB და შვედეთის ინსტიტუტი 
 

”ჯანდაცვის გაუმჯობესების მიზნით ესტონეთში, 

საქართველოსა და უკრაინაში E-Satellite კლინიკების  

შესაქმნელად  E-SATCARE- სპეციალური ქსელის  გამოყენება”. 
                    (ბაკურიანი-თბილისი, საქართველო, 2018 წ. 24-26 თებერვალი)   

 

Dr. Abdul Kader 

CEO Viola Vitalis AB, Stockholm Sweden 

     Human Milk Bank Turnkey System to Ensure Individualized Nutrition for Preterm Infants 

 

დოქტ.  აბდულ კადერი, CEO Viola Vitalis AB, სტოქჰოლმი, შვედეთი. 

 ნაადრევ  ახალშობილებისათვის ინდივიდუალური კვების უზრუნველსაყოფად ადამიანის 
რძის ბანკის ანაზღაურების სისტემის გამოყენება -20 წთ 

 

Professor em. Staffan Polberger.  

Neonatology unit, Skåne University Hospital, Lund, Sweden 

     Milk Banks and Milkbanking in an European Perspective 



 
პროფ. სტაფან პოლბერგერი, სკანეს უნივერსიტეტის კლინიკა,ნეონატოლოგიის  

განყოფილება, ლუნდი, შვედეთი. 

     რძის ბანკები და და მათი გამოყენების ევროპული პერსპექტივა -20 წთ 

 

Dr. Karl Svennersten 

Researcher, Department of Molecular Medicine and Surgery, Section of Urology, Karolinska 

Institute, Sweden. 

     E-Health, Costs and Demography 
 
 
 
 

დოქტ. კარლ სვენერსენი, მკვლევარი, მოლეკულური მედიცინისა და ქირურგიის 

დეპარტამენტი, უროლოგიის განყოფილება, კაროლინსკის ინსტიტუტი, შვედეთი. 

     E- ჯანდაცვა, ხარჯები და დემოგრაფია - 20 წთ 

 

Professor Heili Varendi 

Department of Paediatrics, University of Tartu & Children's Clinic, Tartu University Hospital, 

Estonia. 

     Can We Improve Perinatal and Paediatric Care Using E-health? 
 

 

პროფ. ჰეილი  ვარენდი,  ტარტუს უნივერსიტეტის ჰოსპიტალი, პედიატრიის  დეპარტამენტის 

ბავშვთა კლინიკა,ესტონეთი. 

როგორ შეიძლება გავაუმჯობესოთ პერინატალური და პედიატრიული  სამსახურის 
მუშაობის ხარისხი  E- ჯანდაცვის  გამოყენებით? - 20 წთ 

 

Professor Yuriy Korzhynskyy 

Department of Pediatrics and Neonatology, Danylo Halytskyy Lviv National Medical University, 

Ukraine. 

     E-Healthcare in Ukraine from Different Points of View 

 

იური კორჟინსკი, დანილო ჰალიცკის სახ.ლვოვის  ეროვნული სამედიცინო უნივერსიტეტის 

პედიატრიის  და ნეონატოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, 

 უკრაინა. 

     E- ჯანდაცვა უკრაინაში სხვადასხვა  ხედვით - 20 წ 

 
Professor Alexander Papitashvili   

Tbilisi Medical University GEOMEDI, Tbilisi, Georgia 

     Development of the Healthcare System in Georgia - Electronic Medical Records and Electronic 
Prescriptions 
 
 ალექსანდრე  პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თბილისის სამედიცინო 

უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი. 

საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის განვითარება - ელექტრონული სამედიცინო 
ჩანაწერები და ელექტრონული რეცეპტები - 20 წთ 



 

Closing Ceremoniy 
 

სხდომის დახურვა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.20-20.40     

სესია ”რაციონალური მედიკამენტური მკურნალობა  

                                    და  დაავადებების პრევენცია”. 

          სესიის თავმჯდომარეები: მალხაზ კერესელიძე, ეკონომიკისა და მედიცინის  

                                                          დოქტორი, შპს ,,CMG" - ს ექიმი,პროფესორი;  

 რუსუდან ჯაში,   ა. კობალაძის სახ. კლინიკური   

ფარმაკოლოგიისა და  ”რაციონალური ფარმაკოთერაპიის 

ხელშეწყობის კავშირის  ’’უპირველესია არ ავნო’’ 

ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი. 

მალხაზ კერესელიძე, ეკონომიკისა და მედიცინის აკადემიური დოქტორი, შპს ,,CMG" - ის 

ექიმი, პროფესორი; ირმა ბერულავა,თბილისის № 4 საოჯახო მედიცინის ცენტრის ექიმი - 

ნევროლოგი, ფსიქოლოგიის მაგისტრი, მედიცინის დოქტორი.  

     სარკისებრი უჯრედები და მათი როლი სამედიცინო რეაბილიტაციაში -15 წთ 

ლუდმილა  ბარბაქაძე, რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის აკადემიური 

დოქტორი, თსუ პროფესორი, ი. ჟორდანიას სახ. რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი, 

კლინიკა  "ინ ვიტრო". 

უნაყოფობის მართვა საკვერცხეების პოლიცისტოზით დაავადებულ ქალებში -15 წთ 

ელენე ასანიძე, ექიმი მეან-გინეკოლოგი,თსუ დოქტორანტი, რეპროდუქციული მედიცინის 

ცენტრი“უნივერსი“. 

    პოლიცისტური საკვერცხეების დიაგნოსტიკა. რა არის ახალი - 15 წთ 

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

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

მედიცინის დოქტორი. 

ენდოკრინული გენეზის უნაყოფობის  მკურნალობის შედეგად დაბადებული ბავშვების 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა -20 წთ 

ელზა ნიკოლეიშვილი, MD,PhD,საქართველოს  უნივერსიტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი,ასოცირებული პროფესორი.  

წამლები ქალებისთვის- მედიკამენტური თერაპიის თავისებურებები ქალთა პოპულაციაში 
- 15 წ 



 

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

                                                                          20.40 

მედიკოსთა 43-ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენციის დახურვა 

 

21.00- 01.00 

ბანკეტი 
================================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინფორმაცია 
უსგ პროგრამები 

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

 

კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის 

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

წარმოგიდგენთ უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამას კლინიკური 

ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის საკითხებზე, რომლებიც 

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

ასოციაციის, FDA დაუფსალის  (ჯანმოს წამალების გვერდითი მოქმედების მონიტორინგის 

ცენტრი) რეკომენდაციებზე დაყრდნობით.  

  

პროგრამის დასახელება - კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის აქტუალური საკითხები (მოკლე კურსი). 

  

პროგრამის განმახორციელებელი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 

საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება, ა.კობალაძის სახ. კლინიკური 

ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირი 

,,უპირველესია, არ ავნო’’ . 

 

პროგრამის მიზანია: პოლიფარმაციის  შემცირება, პაციენტზე ორიენტირებული უსაფრთხო, 

ეფექტური და იაფი მკურნალობის დანერგვა საქართველოში. 

 

პროგრამის ხანგრძლივობა(საათები/დღეები):  3 დღე /18 საათი   

 

დაინტერესებული პირებისათვის პროგრამის ჩატარება შესაძლებელია სკოლა- 

კონფერენციის მსვლელობის დროს. 

                               

                             დაგვიმეგობრდით  facebook:  უპირველესია, არ ავნო, იხ. Youtube pnn2011. 

 


