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  ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო ! 
 

   

      თქვენ ხელთ გაქვთ საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

მედიცინის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული მედიკოსთა 44-ე საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა - კონფერენციის ”ჩაქვი-2018”  პროგრამა. 

  

     მიუხედავად უამრავი,ბუნებრივი თუ ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობისა,   

ჩვენს მიერ წარმატებით ჩატარდა უკვე 43 საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია,რისი  

საწინდარიცაა ასოციაციის  მთავარი  პრინციპი და  იდეა - უანგაროდ  ვემსახუროთ  ქვეყნის 

მედიცინას და ხალხს. 

 

     44-ე   საერთაშორისო სკოლა - კონფერენციის სესიები კვლავ ორგანიზებული იქნება 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად და უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების 

დაცვით. 

      

    ჩვენ ველით საერთაშორისო დონის ლექტორებს და ექსპერტებს საქართველოდან, 

თურქეთიდან, უკრაინიდან, ბელორუსიდან, სომხეთიდან და უზბეკეთიდან. 

 

     ავტორთა საკუთარი ორიგინალური ნაშრომები, როგორც წინა წლებში, წარმოდგენილი 

იქნება სპეციალურ სხდომებზე ელექტრონული პოსტერების სახით. 

  

     კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მედიკოსთა ტრადიციულ 44-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 

 საქართველოს უნივერსიტეტი 

 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  

              რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტი 

 საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია 

 საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია 

  რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი "უნივერსი"   

  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, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის "უნივერსის" 

დირექტორის მოადგილე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.   

მალხაზ კერესელიძე - საოგანიზაციო განყოფილების კოორდინატორი, სამედიცინო-სოციალურ საკითხთა 

დამოუკიდებელი ექსპერტი,ეკონომიკისა და მედიცინის აკადემიური დოქტორი, შპს ,,CMG"-ს ექიმი-

კონსულტანტი, 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.ჯავახიშვილის 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 - პედიატრი, კლინიკური ფარმაკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს კლინიკური 

ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის  ’’უპირველესია არ ავნო’’ 

ხელმძღვანელი, ევრომეცნიერების საქართველოს ეროვნული სექციის ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის 

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. 

        რუსუდან კვანჭახაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა 

        და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.   

ელზა ნიკოლეიშვილი - მედიცინის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის 

უფროსი, პროფესორი.  

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). 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საორგანიზაციო კომიტეტი: 
 

ზაალ  მიქელაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი.                                                                                                                                                                
ილია  ნაკაშიძე - საქართვერლოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. 

რუსუდან  შავიშვილი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის პირველი მოადგილე. 

ზურაბ  თენიეშვილი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

მოადგილე. 

ლელა  სურმანიძე -  ბათუმის მერის მოადგილე. 

მალხაზ  ხალვაში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი. 

ვლადიმერ  ურუშაძე - ჯანმრთელობის ცენტრის „მედინას“ გენერალური დირექტორის მოვალეობის 

შემსრულებელი. 

ჯუმბერ  უნგიაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ დირექტორი, 

პროფესორი. 

აკაკი  ბერიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინას’’ ქირურგიის  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

ლევან   გორგილაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქ.ქედის მერი. 

ციური  აბულაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის,  

შიდსისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის დირექტორი 

ხათუნა  მორჩილაძე  - ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას“ პაციენტის უსაფრთხოების და სამედიცინო  

მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი. 

 

                       საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი: 

ირინა რუხაძე - ხელმძღვანელი                          

მანანა ჭყონია                                                          

ნონა თამასხანოვი 

      გიორგი ნებიერიძე   

 



 
სკოლა-კონფერენციაში მონაწილე  კომპანიები   

 
ოქროს სპონსორი 

 

ბერლინ-ქემი/მენარინი               

                                      

                                      მთავარი სპონსორი 

                                                      

                                                               

                                                                          ნოვატორ ფარმა              

 

     სპონსორები 

 

   ვიორვაგ-ფარმა                                                                          ლაკალუტი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                     

LTD Pharmcapital                                   

                              ფარმკაპიტალი        

                                                                                                                   

 

 



 

სამეცნიერო-პრაქტიკული სესიების პროგრამა 
 

================================================================================== 
              08.07.2018 - კვირა 

15.00-18.00 

მედიკოსთა 44-ე  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციის 

მონაწილეთა  რეგისტრაცია 

Регистрация участников 44-й международной школы-конференции 
18.00-19.00 

       მედიკოსთა 44-ე  საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნა 
მისალმებები 

ОТКРЫТИЕ 44-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветствия 
 

21.00–23.00 

მედიკოსთა 44-ე  საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნისადმი   მიძღვნილი საღამო(ფურშეტი) 
 ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ 44-Й  МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ  (Фуршет) 

 

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

                 09.07.2018 – ორშაბათი 

11.30 – 13.00 

სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის (ოფიციალურად რეგისტრირებულ  მონაწილეებისათვის): 

 

ახალი ტექნოლოგიები და მიღწევები ნაყოფის მედიცინასა და პრენატალურ ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში - 

სპეციალური პროგრამის მიხედვით 2018 წლის მსოფლიო კონგრესების მოხსენებების დეტალური განხილვა და 

ანალიზი. 

წამყვანი: ალექსანდრე პაპიტაშვილი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი, თბილისის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. 

                                         თემა №1:  ნაყოფის ნეიროსონოგრაფია. რა არის ახალი. 

 
15.00 -16.30 

     საქართველოს უნივერსიტეტის სპეციალური სამეცნიერო - პრაქტიკული სესია  

 
 სესიის თანათავჯდომარეები:  თამარ ლობჟანიძე, ასისტენტ-პროფესორი,საქართველოს უნივერსიტეტის 

ჯანმრთელობის,მეცნიერების და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  სკოლის 

დირექტორი. 

                                                      ელზა ნიკოლეიშვილი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს               

უნივერსიტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

 

      თამარ ლობჟანიძე, ასისტენტ-პროფესორი,საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის,მეცნიერების და 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  სკოლის დირექტორი. 

           საქართველოს საზოგადებრივი ჯანდაცვის სერვისები და მისი ადამიანური რესურსებით 
უზრუნველყოფის მიმართულებები  -15 წთ 

 

      ელზა ნიკოლეიშვილი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ფარმაციის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

          კლინიკური ფარმაციის მნიშვნელობა და მისი განვითარების პერსპექტივა საქართველოში -15 წთ 

 

      მაია  გოგაშვილი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის საექთნო 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

          საექთნო საქმის არსებული მდგომარეობა საქართველოში და განვითარების პერსპექტივები -15 წთ 

 

ქეთევან  ნანობაშვილი,მედიცინის დოქტორი, პროფესორი,საქართველოს უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური 

დეპარტამენტი. 

          პირის  ღრუს  სანაცია  ონკოლოგიურ  პაციენტებში  ქიმიოთერაპიის  დროს -15 წთ   



 

 

       რუსუდან კვანჭახაძე, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. 

          შაქრიანი  დიაბეტი - გლობალური პრობლემა, მისი  პრევენციისა  და  მკურნალობის  თანამედროვე  
პერსპექტივები -15 წთ 

 

      მარიამ ლობჟანიძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი,საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის 

ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

          ჯანმრთელობის სტატუსის და ცხოვრების წესის  შეფასება საქართველოს უნივერსიტეტის უცხოელ 
სტუდენტებში  -15 წთ 

  შესვენება 15 წთ 

                                                                                          16.45 – 18.30 

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

მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის 

მე-14 სამეცნიერო კონფერენცია 
 

სესიის თანათავმჯდომარეები: ვასილ კაჭარავა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს                

ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი 

ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; თბილისის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის გეომედის პროფესორი, საქართველოს მეცნიერთა და 

სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

 

   ალექსანდრე პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის გეომედის 

პროფესორი,საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

     უმაღლესი სამედიცინო განათლების თავისებურებანი და განვითარების ისტორია ამერიკის შეერთებულ შტატებში - 

15 წთ 

   ელზა ნიკოლეიშვილი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი, 

პროფესორი. 

       ფარმაკოზედამხედველობა აშშ -ში და მისი განვითარების ბარიერები და პერსპექტივა საქართველოში -15 წთ 

 

   მალხაზ კერესელიძე,მედიცინისა და ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; სამედიცინო სოციალურ 

საკითხთა დამოუკიდებელი ექსპერტი; ,,საქართველოს პენსიონერთა თანადგომის საზოგადოების" გამგეობის 

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე; ირმა ბერულავა, ფსიქოლოგიის მაგისტრი, მედიცინის დოქტორი, ქ. 

თბილისის № 4 საოჯახო მედიცინის ცენტრის ფსიქო-ნევროლოგი. 

       საპენსიო უზრუნველყოფის თავისებურებანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში - 15 წთ 

 

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

ინსტიტუტის დირექტორი,პროფესორი 

       იქნებ მეორე მსოფლიო ომი არ ყოფილიყო აშშ სენატს ვუდრო ვილსონისთვის რომ დაეჯერებინა - 15 წთ 

 

   რუსუდან კვანჭახაძე, პროფესორი, საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი. 

       რკინის  დეფიციტის  პრობლემა  და ხორბლის ფორტიფიცირება აშშ-ში - 15 წთ  

   ნონა ბაღდადიშვილი, შპს“კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის ფიზიოთერაპიული დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი; მანანა სულაბერიძე, შპს“კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი 

       ფოტოთერაპია ამერიკაში, ისრაელსა  და საქართველოში - 15 წთ 

 

   გიორგი თვალთვაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,თბილისის სამშობიარო სახლის”ჰერა-2011” 

თანამშრომელი,საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაციის აღმასრულებელი 

დირექტორი. 

       საკეისრო კვეთა თუ კონსერვატული მშობიარობა -ამერიკული მედიცინის გამოცდილება - 15 წთ 

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

20.30-21.30 
მრგვალი მაგიდა 

საქართველოსა და ამერიკის  შეერთებულ  შტატებს  შორის  ურთიერთობის ისტორიის მოკლე  

მიმოხილვა 
                                           

                           წამყვანი - ვასილ კაჭარავა, პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,  

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

                          



 
                

                    10.07.2018 - სამშაბათი 

                                                                                           11.30 – 13.00 

სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის (ოფიციალურად რეგისტრირებულ  მონაწილეებისათვის): 

 

 ახალი ტექნოლოგიები და მიღწევები ნაყოფის მედიცინასა და პრენატალურ ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში - 

სპეციალური პროგრამის მიხედვით 2018 წლის მსოფლიო კონგრესების მოხსენებების დეტალური განხილვა და 

ანალიზი.  

წამყვანი: ალექსანდრე პაპიტაშვილი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი, თბილისის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.  

        თემა №2: პლაცენტის  პათოლოგია და მისი გავლენა ნაყოფის მდგომარეობაზე.თანამედროვე ხედვა. 
                                                                        

                                                                                          15.30 -16.30    

საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის და საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის 

გაერთიანებული სამეცნიერო-პრაქტიკული სესია 

 
სესიის თანათავმჯდომარეები: თენგიზ  ასათიანი,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო   უნივერსიტეტის             

რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 

                                                         საქართველოს მეან -გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, 

                                                 მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  

                                                         ირაკლი  ფავლენიშვილი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის   

ნეონატოლოგიის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი. 

 

          ფერიტ სარაკოგლუ, პროფესორი,  თურქეთის YISAV ასოციაციის პრეზიდენტი. 

        დედის  და  ახალშობილის  კვების  მნიშვნელობა სიცოცხლის  პირველ  1000  დღეს -15 წთ 

          Ferit Saracoglu, President of  YISAV Association,Turkey 

        Importance of  Maternal - Fetal Nutrition for the First 1000 days -15 min 

ირაკლი  ფავლენიშვილი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის   

ნეონატოლოგიის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  

ია დავითაია, თსსუ პროფესორი 

      სიცოცხლის პირველი 1000 დღის ნუტრიციული მხარდაჭერა - ექიმთა ტრენინგი საქართველოში -15 წთ 

        Irakli Рavlenishvili, Prof,  State Medical University, Georgia; Ia Davitaia, Prof. State Medical University, Georgia 

      Nutritional Support for the First 1000 days- Traning in Georgia -15 min 
      
       ფერიტ სარაკოგლუ, პროფესორი,  თურქეთის YISAV ასოციაციის პრეზიდენტი. 

           კოსმეტიკური გინეკოლოგია - 15 წთ 

       Ferit Saracoglu,President of  YISAV Association,Turkey 

    Cosmetic Gynecology  -15 min 

                თენგიზ ასათიანი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო   უნივერსიტეტის 

რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს მეან გინეკოლოგთა - 

ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  

      ძნელი საშოსმხრივი ჰისტერექტომია -15 წთ 
         Tengiz Asatiani, Prof . State Medical University, Georgia 

              Difficult Vaginal Hysterectomy  -15 min  

 

16.30-18.00 

მე-2 ქართულ-უზბეკური სამეცნიერო ფორუმი:   

პერინატალური მედიცინის თანამედროვე საკითხები 

2-й грузинско-узбекский научно-медицинский форум: 

Современные вопросы перинатальной медицины 

 
   Председатели сессии:  Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,  

                                             профессор Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ, 

                                            Президент Грузинского Фонда медицины плода  

                                                  Нажмутдинова Дильбар Камаритдиновна, зав.кафедрой акушерства и  гинекологии №2    

Ташкентской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор.                                           

     Каримов Ахмад  Хошимович, профессор кафедры акушерства и гинекологии  №2 Ташкентской 

медицинской академии,доктор медицинских наук,профессор.                           
 



 

Нажмутдинова Дильбар Камаритдиновна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2 Ташкентской 

медицинской академии,  доктор медицинских наук, профессор.  

      Роль инновационных технологий в современном медицинском образовании Республики Узбекистан – 15 мин   

Каримов Ахмад Хошимович, профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской медицинской 

академии,доктор медицинских наук, профессор. 

     Комплексная ультразвуковая диагностика плацентарной дисфункции и оценка эффективности лечения L-аргинином  -

15 мин    
Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, профессор Тбилисского медицинского университета 

ГЕОМЕДИ, Президент Грузинского Фонда медицины плода  

      Недостаток и избыток  поступления йода  в организм – влияние на состояние плода и течение беременности -15 мин 
 
Каримов Ахмад Хошимович, профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской медицинской академии,  
миндоктор медицинских наук, профессор, Давлетова Д.М., резидент магистратуры 1 года  Ташкентской медицинской 

академии. 

       Ведение беременных  с лѐгкой степенью  преэкламсии  -15 мин    
    

Касымова Ш.О.,докторант 1 года Ташкентской медицинской академии ( научный руководитель проф. Каримов А.Х.)     

       Влияние хронического тонзиллита на течение беременности  -10 мин    

Шодиева Х.Т.,старший преподаватель кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской медицинской академии, 

канд.мед.наук                 

       Перинатальные исходы при многоплодной беременности  -10 мин    

Садыкова Д.Р., доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкентской медицинской академии, канд.мед.наук;  

Мадумарова З.А., резидент магистратуры 1 года Ташкентской медицинской академии.    

      Оптимизация ведения  беременности и родов у женщин с факторами риска на развитие гипертензивных нарушений   -
10  мин    

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

                          11.07.2018 - ოთხშაბათი 

                                                                                             11.30 – 13.00 
სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის (ოფიციალურად რეგისტრირებულ  მონაწილეებისათვის): 

 

 ახალი ტექნოლოგიები და მიღწევები ნაყოფის მედიცინასა და პრენატალურ ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში - 

სპეციალური პროგრამის მიხედვით 2018 წლის მსოფლიო კონგრესების მოხსენებების დეტალური განხილვა და 

ანალიზი.  

წამყვანი: ალექსანდრე პაპიტაშვილი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი, თბილისის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.  

თემა №3: პრეეკლამფსია-რა მნიშვნელობა აქვს კარდიოვასკულარულ-პლაცენტარულ ურთიერთობებს. 

               ელასტოგრაფია და პლაცენტა. 

15.30-16.45 

    სამეცნიერო - პრაქტიკული  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. 

         პირველადი   არაორგანული  რეტროპერიტონიალური  სიმსივნეები  აბდომინურ  ქირურგიაში -15 წთ  

   

  ნინო ჟვანია, მედიცინის დოქტორი,პროფესორი, გ.ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის  ცენტრი, ექიმ ქალთა 

ასოციაციის პრეზიდენტი. 

      ტაკოცუბის  კარდიომიოპათია  - გაბზარული  გულის  სინდრომი -15 წთ 
 

შორენა  წიკლაური, მედიცინის დოქტორი, ''ავერსის'' კლინიკა, რესპუბლიკური საავადმყოფოს ყელ-ყურ-

ცხვირის მიმართულების ხელმძღვანელი. 

       ცხვირის  ენდოსკოპური  ქირურგია -15 წთ 

 
 



 

 

მანანა ჭყონია, სამედიცინო ცენტრის”ინტერკლინიკის”გინეკოლოგი, ლაზერული ესთეთიკური ცენტრი   "სოლო 

პერ ტე". 

    ლაზერული  ვაგინალური  გაახალგაზრდავება -15 წთ   

 

ნანა ჯინჭარაძე, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ჯანდაცვის მაგისტრი, საქართველოს უნივერსიტეტი, 

ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი. 

      ორსულთა  და ახალშობილთა  პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში -15 წთ 

 

ნანა ჭელიძე, პედაგოგი, ქ.ბათუმის ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სკოლა; სალომე 

ღლონტი,პროფესორი; დავით ბარათაშვილი, პროფესორი; ირინე ნაკაშიძე, ასისტენტ პროფესორი. 

      TSH, fT4 and AT-TPO  შესწავლა აუტოიმუნური  თირეოიდიტების დროს  - 15 წთ 

 

სოფიო ბაძგერაძე, აკადემიური დოქტორი, ონკოლოგი, ჰემატოლოგი, ქ. ქუთაისის კლინიკა   

„ახალი სამედიცინო ცენტრი“. 

         ჰიპერთერმული ქიმიოთერაპია -კლინილური კვლევის შედეგები -15 წთ 

                                                                                                

                                                                                            შესვენება  15 წთ 

 

                                                                                          17.00 -18.45 

„ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრის ”მედინას“  

სამეცნიერო - პრაქტიკული სესია 
 
სესიის თანათავმჯდომარეები: ჯუმბერ უნგიაძე ,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,                

ჯანმრთელობის ცენტრის „მედინას“ დირექტორი. 

                                                      აკაკი  ბერიძე ,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ჯანმრთელობის 

ცენტრის „მედინას“ ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

 

ჯუმბერ უნგიაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ჯანმრთელობის ცენტრის „მედინას“ 

დირექტორი;  ნათია ზამთარძე ,მეან–გინეკოლოგი; ირინა ნიკურაძე, მეან-გინეკოლოგი. 

       ლაპაროსკოპული ტოტალური ჰისტერექტომია, საშოსმხრივი ასისტენცია, აპონევროზული „mash’’ ვაგინოპექსია 
(ლატერალური ფიქსაცია), ლევატოროპლასტიკა - 30 წთ 

 

აკაკი ბერიძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  ჯანმრთელობის ცენტრის ,,მედინას’’ ქირურგიის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

     მუცლის  ღრუს  შეხორცებითი  დაავადებების  ლაპარასკოპიული  მკურნალობა -30 წთ 

 

ნატო  გორგაძე, რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის მიმართულების ხელმძღვანელი 

     ბრონქო–პულმონური დისპლაზიის მენეჯმენტი ახალშობილებში -15 წთ 

 

ქეთევან  ბესელია, ენდოკრინოლოგი, ამბულატორიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

     ჰაპტენები და ჰაპტენოთერაპიის უპირატესობა ანტიბიოტიკებთან შედარებით -15 წთ 

 

შორენა ფოცხიშვილი, რეანიმატოლოგი; ილია ნაკაშიძე, ინტენსიური თერაპიის და რეანიმაციის დეპარტანემტის 

ხელმძღვანელი. 

     ტრაქეოსტომია  ინტენსიური  თერაპიის  დეპარტამენტში -15 წთ    

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

                      12.07.2018 - ხუთშაბათი 

                                                                            11.30 – 13.00 

სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის (ოფიციალურად რეგისტრირებულ  მონაწილეებისათვის): 

 

 ახალი ტექნოლოგიები და მიღწევები ნაყოფის მედიცინასა და პრენატალურ ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში - 

სპეციალური პროგრამის მიხედვით 2018 წლის მსოფლიო კონგრესების მოხსენებების დეტალური განხილვა და 

ანალიზი.  

წამყვანი:  ალექსანდრე პაპიტაშვილი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი,  თბილისის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.  

თემა №4: ორსულთა სისხლში  თავისუფალი  დნმ-ის განსაზღვრა და პრეეკლამფსიის    

პროგნოზირება ორსულობის  პირველ ტრიმესტრში. 

 



 

                                                                                                   15.00 -16.00 

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ეპილეფსიის კონტროლისა  

და პრევენციის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის 

           კლინიკური  ნევროლოგიაში  სესია "დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ეპილეფსიის დროს" 

 
სესიის თავჯდომარე: სოფიო კასრაძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი,ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის  

                                                           ინსტიტუტის სამეცნიერო დირექტორი.  

 

სოფიო კასრაძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,ნევროლოგიისა და 

ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო დირექტორი. 

     ეპილეფსიის ეფექტური მართვა - რეკომენდაციები ეროვნული და საერთაშორისო გაიდლაინების მიხედვით -15 წთ 

 

თამარ გაგოშიძე, პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის თსუ-ს ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანი,ნევროლოგიისა და ნეირფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროფსიქოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი. 

      ეპილეფსიის ფსიქო-სოციალური პრობლემები -15 წთ 

 

სოფიო კასრაძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,ნევროლოგიისა და 

ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო დირექტორი. 

      ეპილეფსიის  ეფექტური  მართვა ორსულობის დროს - რეკომენდაციები  ეროვნული და საერთაშორისო  
გაიდლაინების  მიხედვით -15 წთ 

 

თამარ გაგოშიძე, პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის თსუ-სფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანი,ნევროლოგიისა და ნეირფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროფსიქოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი. 

       ანტიკონვულსანტების ფეტალური ზემოქმედების გვიანი ნეიროფსიქოლოგიური ეფექტები - 15 წთ 

 

16.10 -16.30 

 სპეციალური ლექცია: 

                                           ”თანამედროვე  ოპთალმოლოგია, ჩვენი შესაძლებლობები”  
  ლექტორი:  გიორგი პეტრიაშვილი, მედიცინის დოქტორი, კლინიკა ”ავერსის” ოფთალმოლოგიის  

                       სამსახურის  უფროსი; ანა  აფულავა; ნანა ნიკოლაიშვილი. 

             

შესვენება 10 წთ  

16.40 -18.40 

მე-9 ქართულ-ბელორუსული სამეცნიერო ფორუმი: 

 “კლინიკური გენეტიკის და პრენატალური მედიცინის თანამედროვე საკითხები” 
9-й грузинско-белорусский научно-медицинский форум: 

«Современные вопросы клинической генетики и пренатальной медицины». 

                                       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-й 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-й городской клинической больницы г. Минска.   

     Как сообщить пациенту трудный диагноз – 20 мин                                                                                                        

Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук, Президент грузинского  Фонда медицины 

плода,профессор Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ 

    Фолиевая кислота и ее синтетический аналог - влияние на состояние плода – 30 мин                                                                                                                          

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

центра с консультацией "Брак и семья".  
    Бесплодный брак. Практические вопросы – 20 мин                                                                                                                      

 



 

 

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  

Диагностика образований брюшной полости плода – 30 мин                                                                                                                          

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

Центра 

 «Гера»,исполнительный директор Департамента медицины Грузинской ассоциации ученых и специалистов.  

        Современиые тенденции  родоразрешения - 20 мин 
 

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

                                                                                                   

                                                                                                  13.07.2018 - პარასკევი 

                                                                                          11.30 – 13.00 

სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის (ოფიციალურად რეგისტრირებულ  მონაწილეებისათვის): 

 

 ახალი ტექნოლოგიები და მიღწევები ნაყოფის მედიცინასა და პრენატალურ ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში - 

სპეციალური პროგრამის მიხედვით 2018 წლის მსოფლიო კონგრესების მოხსენებების დეტალური განხილვა და 

ანალიზი.  

წამყვანი: ალექსანდრე პაპიტაშვილი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი, თბილისის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.  

თემა №5: ხელოვნური პლაცენტა-გზა წარმატებისკენ. 
 

                                                                                           15.30- 18.30 

 

23-ე ქართულ-უკრაინული სამედიცინო  ფორუმი: 

"დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის აქტუალური პრობლემები" 
23-й  грузинско - украинский медицинский форум: 

 «Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка» 
 

       Председатели сессии: Гречанина Елена Яковлевна, доктор медицинских наук,генеральный директор Харьковского 

межобластного специализированного медико-генетического центра – центра редких (орфанных) 

                                           заболеваний  (ХМСМГЦ-ЦР(О)З), директор Украинского института клинической 

                                           генетики ХНМУ, профессор кафедры  медицинской генетики ХНМУ, профессор кафедры 

                                           педиатрии Национального университета им. Каразина. 

                                           Кереселидзе Малхаз Константинович, профессор,независимый  эксперт  по медико-социальным  

                                           вопросам, академический  доктор  медицинских и экономических наук. 

Гречанина Елена Яковлевна ,генеральный директор Харьковского межобластного специализированного медико-

генетического центра – центра редких (орфанных) заболеваний (ХМСМГЦ-ЦР(О)З), директор Украинского института 

клинической генетики ХНМУ, профессор кафедры  медицинской генетики ХНМУ, профессор кафедры педиатрии 

Национального университета им. Каразина. 

     Митохондриальные дисфункции и митохондриальные болезни - 30 мин 
  
Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,Президент грузинского Фонда медицины 

плода,профессор Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ.  

     Экогенетика,токсикогеномика и персонализированная медицина - 30 мин 
  

Гречанина Елена Яковлевна, генеральный директор Харьковского межобластного специализированного медико-

генетического центра – центра редких (орфанных) заболеваний (ХМСМГЦ-ЦР(О)З), директор Украинского института 

клинической генетики ХНМУ, профессор кафедры  медицинской генетики ХНМУ, профессор кафедры педиатрии 

Национального университета им. Каразина. 

     Болезнь Гоше - можно выявлять рано и эффективно лечить - 30 мин 

Лисняк Светлана Викторовна, заместитель директора (ХМСМГЦ-ЦР(О)З)  по медицинской части;   

Гречанина Юлия Борисовна,  доктор медицинских наук, директор Харьковского межобластного специализированного 

медико-генетического центра – центра редких (орфанных) заболеваний (ХМСМГЦ-ЦР(О)З), заведующая  

кафедрой медицинской генетики ХНМУ. 

     Нарушение обмена витамина Д как метаболическая проблема  - 20 мин 
 
   

         



 

                                                                                          14.07.2018 - შაბათი 

                                                                                          11.30 – 13.00 
სემინარი პრაქტიკოს ექიმთათვის (ოფიციალურად რეგისტრირებულ  მონაწილეებისათვის): 

 

 ახალი ტექნოლოგიები და მიღწევები ნაყოფის მედიცინასა და პრენატალურ ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში - 

სპეციალური პროგრამის მიხედვით 2018 წლის მსოფლიო კონგრესების მოხსენებების დეტალური განხილვა და 

ანალიზი.  

წამყვანი:   ალექსანდრე პაპიტაშვილი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი, თბილისის 

სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის” პროფესორი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.  

თემა №6 : ანტენატალური ქირურგია. ახალი მიღწევები. 
 

                                                                                           15.00 - 18.45 

 

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის” უნივერსის” სპეციალური სესია 

    სესიის თავმჯდომარე : თეიმურაზ გაგნიძე,რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის „უნივერსის“  გენერალური                          

დირექტორი,მედიცინის დოქტორი, საქართველოს ანდროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 

თეიმურაზ გაგნიძე ,რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის „უნივერსის“,გენერალური დირექტორი,მედიცინის 

დოქტორი, საქართველოს რესპუბლიკის ანდროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 

        მამაკაცის ფაქტორი უნაყოფობასა და ორსულობის განმეორებით დანაკარგებში -30 წთ 

 

ჯენარო  ქრისტესაშვილი,მედ.მეცნ.დოქტორი,რმც „უნივერსი“-ს დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო-სასწავლო 

დარგში, ორსულობის დანაკარგების მართვის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ხელმძღვანელი, ივ.ჯავახიშვილის 

სახ.თსუ მედიცინის ფაკულტეტი,მეანობა-გინეკოლოგია-რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი. 

        არსებობს  მკვეთრი ზღვარი ინფერტილობას,სუბფერტილობას და ორსულობების დანაკარგებს შორის?-15 წთ 

 

ლევან კობალაძე,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,ექიმი სექსოლოგი, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის 

„უნივერსის“ დირექტორის მოადგილე. 

       ვაგინიზმი არის მხოლოდ ქალის პრობლემა თუ წყვილის? -15 წთ 

 

ელენე  ასანიძე, მეან-გინეკოლოგი,რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“, ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ 

დოქტორანტი. 

      ანტიმიულერული ჰორმონის მნიშვნელობა საკვერცხეების პოლიკისტოზის  მენეჯმენტში - 15 წთ 

 

ირაკლი სიმონია,ქირურგი,რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“. 

      უნაყოფობა და ენდოსკოპიური ქირურგია - 15 წთ 

 

ბარბარე  გორგოშიძე,მედიცინის აკადემიური დოქტორი, რეპროდუქტოლოგი, ენდოკრინოლოგი, რეპროდუქციული 

მედიცინის ცენტრი „უნივერსი“. 

     ფალოპის მილების რეაბილიტაცია ფერტილოგენის ექსტრაქტით - არაინვაზუირი, უსაფრთხო და ეფექტური მეთოდი 
-15 წთ 

ივა  კუტივაძე, ექიმი რეპროდუქტოლოგი,რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის "უნივერსის" 

ინ ვიტრო განაყოფიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,რეპროდუქციული იმუნოლოგიის ასოციაციის 

პრეზიდენტი. 

      უნაყოფობის მკურნალობის შესაძლებლობები რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრ  "უნივერსში"დამხმარე 
რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენებით - 15 წთ 

 

ნინო მუსერიძე,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,მორფოლოგი,ემბრიოლოგი; მარდალეიშვილის სამედიცინო 

ცენტრი,ინ ვიტრო განაყოფიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

      გადაუდებელი კონტრაცეფცია  - გუშინ,... და დღეს... - 15 წთ 

 

მაია  პარკაული,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,ექიმი რეპროდუქტოლოგი, 

მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი 

     ონკოლოგიური პაციენტების ფერტილობის  შენაჩუნების  გზები  დამხმარე  რეპროდუქციული ტექნოლოგიების 
საშუალებით  -15 წთ 

 

Елене Хмаладзе, радиолог,  ультрасонографист,  интервенционист, университетская клиника им.Иване Джавахишвили 

«Вивемеди». 

     Возможности и основы методологии гастроинтестинальной ультрасонографии как первичного скринингового 
 метода диагностики заболеваний и повреждений желудочно-кишечного тракта -15 мин   
 



 

 

მიმოზა კანკია, მედიცინის დოქტორი, ექიმი გასტროენტეროლოგი, კლინიკა ”ვივამედი”. 

     პილორული ჰელიკობაქტერიის  ელიმინაცია და კუჭის კანცეროპრევენცია -15 წთ 

 

                                                                                           20.30 - 01.00 

ბანკეტი 
    БАНКЕТ 

-------------------------------------------------------------------------------------------  
             15.07.2018 - კვირა 

                                                                                             12.00 – 13.00  

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

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის 

  სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი 

 
       სემინარის  წამყვანი :  თინა  ქიტუაშვილი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

                                                და დ. ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი, 

                                                კანისა და ვენსნეულებათა  ს/კ ეროვნული ცენტრის დირექტორი 

                                                სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 
                                                                                                                                                                              

თინა  ქიტუაშვილი,ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და დ.ტვილდიანის სამედიცინო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დირექტორი 

სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი,ნატო დურგლიშვილი 

დ. ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული 

ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი; გიორგი გალდავა,ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ივ. პროფესორი, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი, საქართველოს  

დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 

       დერმატო-ვენეროლოგიური პაციენტის მართვის პრინციპები -30 წთ 

 

თინათინ  ღიბრაძე, კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი 

       კრიოთერაპიის ადგილი დერმატოლოგის პრაქტიკაში - 30 წთ 

 

                                                                                           16.00-17.00 

სამეცნიერო-პრაქტიკული  სესია: 

”თანამედროვე  კლინიკური მედიცინის პრობლემები და გამოწვევები” 

 

             სესიის თანათავმჯდომარეები: დევი ტაბიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ -ს  საზოგადოებრივი           

ჯანდაცვის, მენეჯმენტის,პოლიტიკის და სამედიცინო ეკონომიკის 

                                                                 დეპარტამენტის  პროფესორი.      

                                                                       რუსუდან ჯაში, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,                 

კლინიკური  ფარმაკოლოგიისა და  რაციონალური ფარმაკოთერაპიის 

                                                                 ხელშეწყობის კავშირის ”უპირველესია არ ავნო” ხელმძღვანელი.    

   დევი ტაბიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის,  

   პოლიტიკის  და სამედიცინო ეკონომიკის დეპარტამენტის  პროფესორი; 

 ლევან ბარამიძე, თსსუ-ს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის და სამედიცინო ეკონომიკის 

დეპარტამენტის პროფესორი; ირინა ზარნაძე, თსსუ-ს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, მენეჯმენტის, პოლიტიკის 

და სამედიცინო ეკონომიკის დეპარტამენტის პროფესორი. 

      ჰოსპიტალურ  სექტორში სამედიცინო მომსახურეობის ხარისხის ნაკლოვანებები და  გაუმჯობესების გზების 

თანამედროვე  ასპექტები -15 წთ 

 

რუსუდან ჯაში, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი,კლინიკური  ფარმაკოლოგიისა და  რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის ხელშეწყობის კავშირის ”უპირველესია არ ავნო” ხელმძღვანელი.   

          პოლიფარმაცია ,მკურნალობის ხარისხი და ხარჯეფექტურობა - 15 წთ= 

თეიმურაზ  კობიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ქ.თბილისის ტოქსიკოლოგიის საინფორმაციო  

საკონსულტაციო ცენტრი. 

       მწვავე  ეგზოგენური  ინტოქსიკაცია. გავრცელება  და  მკურნალობა  არასპეციალიზირებულ სტაციონარებში  
                                                                                                                                                                                               - 15 წთ 



 

 

მარინე  შაქარაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,  ივ.ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი,პათოლოგიის დეპარტამენტი 

        ჭარბწონიანობა - XXI  საუკუნის  ეპიდემია - 15 წთ 

 

  ნატალია  რუსაკოვა,ექიმი მეან-გინეკოლოგი, ჩაჩავას სახ.კლინიკა,ექიმ ქალთა ასოციაციის წევრი. 

        უნაყოფობის  იმუნოლოგიური  მკურნალობა  -15 წთ 

 

                                                                                                   17.00-18.00 

 

სპეციალური სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი 

ნარკოტიკული  საშუალებები, ინტოქსიკაცია, ნარკომანიის სოციალურ-ეკონომიური ასპექტები 

 

წამყვანი:  თეიმურაზ  კობიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ქ.თბილისის ტოქსიკოლოგიის საინფორმაციო   

საკონსულტაციო ცენტრი. 

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

                  

                                                                                                  18.00 – 18.30 

 

მედიკოსთა 44-ე  საერთაშორისო სკოლა–კონფერენციის დახურვა 

ЗАКРЫТИЕ 44-Й  МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

                                                                                          
                                                                                  20.00 -22.00 

 

მედიკოსთა 44-ე საერთაშორისო  სკოლა-კონფერენცია „ჩაქვი-2018 “დამთავრებისადმი მიძღვნილი    

საღამო 
ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ  ЗАВЕРШЕНИЮ  44-Й  МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ «ЧАКВИ – 2018» 

 

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

ინფორმაცია 
უსგ პროგრამები 

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

 
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 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. 

 


