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სკოლა- - კონფერენციაში  მონაწილე  ორგანიზაციები და ფარმაცევტული 

კომპანიები 

 ოქროს სპონსორი 

 

 

 

                                გედეონ  რიხტერი LTD 
======================================================================================================== 

                                           სპონსორები: 

 აბდი იმრაჰიმ          Aspen pharmcapital 

 

 

ვიორვაგ-ფარმა    

       შ. პ. ს. "ჯი-ემ-პი"                          Loreal RP 

                                                     Gloviss(Global CBS) 

ნოვატორ ფარმა                     Wise Pharma 

                                                                 ბერლინ-ქემი/მენარინი 

       ორნადო მედიცინ      

 
სკოლა -კონფერენციის სამუშაო ენებია: : ქართული, ინგლისური, რუსული 

Language of Conference: Georgian, English, Russian 

Рабочие языки школы-конференции:  грузинский, английский, русский 
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ოქროს  სპონსორი 

                                                                                                                   

გედეონ  რიხტერი LTD                           

 

 

 

«ჩაქვი -2021» 
 

2021 წლის  28 აგვისტო - 4  სექტემბერი 

 

მედიკოსთა ტრადიციული  50-ე საიუბილეო 

საერთაშორისო 

სკოლა-კონფერენცია 

 

“ ახალი ათასწლეუის მედიცინა-  
მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. 

კოვიდ-19 დიაგნოსტიკის  და მკურალობის  შესაძლებლობები” 

 

 

პ რ ო გ რ ა მ ა 
 

 

www.medcongress.ge 

თბილისი-ჩაქვი 

 

http://www.medcongress.ge/
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    ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო ! 
 

       თქვენ  ხელთ  გაქვთ  საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის 

დეპარტამენტის მიერ  ორგანიზებული  მედიკოსთა 50-ე საიუბილეო საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლა- კონფერენციის ”ჩაქვი-2021”  

პროგრამა. 

 

       მიუხედავად  უამრავი, ბუნებრივი თუ ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობისა   ჩვენს 

მიერ  წარმატებით  ჩატარდა  49  საერთაშორისო  სკოლა-კონფერენცია. ამჟამად   ურთულესი 

სიტუაციის პირობებში კოვიდ-19 პანდემიის გამო, ჩვენ ვაწყობთ უკვე 50-ე სკოლა-

კონფერენციას. 

       ეს  შესაძლებელი  გახდა  მხოლოდ  იმიტომ, რომ  ჩვენი მთავარი  დევიზი და პრინციპი 

იყო, არის და ყოველთვის   იქნება  უანგაროდ  ვემსახუროთ  ქვეყნის  მედიცინას და ხალხს. 

 

  50-ე   საერთაშორისო სკოლა - კონფერენციის სესიები კვლავ  გაიმართება  თანამედროვე 

მოთხოვნების შესაბამისად და უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების   დაცვით 

(ძირითადად ონ-ლაინ რეჟიმით). 

 

  ჩვენ  ველით  საერთაშორისო  დონის ლექტორებს  და ექსპერტებს  როგორც 

საქართველოდან, ასევე   საზღვარგარეთიდან. 

 

       ვინაიდან კოვიდ-19 პანდემიის გამო შემოღებულია სათანადო რეგულაციები,  

სესიები ჩატარდება ღია სივრცეში და დამსწრეთა რაოდენობა დადგენილი 

წესების   შესაბამისად  იქნება შეზღუდული. 

მაგრამ გათვალისწინებული იქნება სხდომების როგორც ონ-ლაინ ტრანსლაცია 

ინტერნეტით, ასევე სასტუმროს შიდა სატელევიზიო ქსელის გამოყენებით.   
 

კეთილი  იყოს თქვენი მობრძანება მედიკოსთა ტრადიციულ 50-ე  საიუბილეო 

საერთაშორისო   სკოლა-კონფერენციაზე. 

 

გისურვებთ  ნაყოფიერ მუშაობას, დიდ  წარმატებებს თქვენს საქმიანობაში და რაც   

მთავარია, ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას. 

 

 პატივისცემით, 

ალექსანდრე პაპიტაშვილი 

სკოლა-კონფერენციის  პრეზიდენტი 

 

ლავროს  შევარდნაძე 

საორგანიზაციო  კომიტეტის თავმჯდომარე 

 

გიორგი  თვალთვაძე 

სკოლა-კონფერენციის  გენერალური  დირექტორი 
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სკოლა-კონფერენციის  ორგანიზატორები: 
 

➢ საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია 

➢ კავკასიის უნივერსიტეტი 

➢ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  

              რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტი 

➢ საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია 

➢ საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია  

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

➢  საქართველოს დერმატო–ვენეროლოგთა ასოციაცია 

➢  საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი 

➢  ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდი 

➢ გრ. მუხაძის  საქართველოს  ქირურგთა  ასოციაცია 

➢  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,საქართველოს პრენატალური მედიცინის და 

პერინატოლოგიის  ასოციაციის თავმჯდომარე, 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 სამედიც 

ინო უნივერსიტეტის  რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 

საქართველოს მეან -გინეკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი.  

დევი ტაბიძე -საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე,თსსუ ჯანდაცვის მენეჯმენტის   და 

პოლიტიკის  დეპარტამენტის  პროფესორი, რესპუბლიკური  საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი, 

პროფილაქტიკური მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი.მედიცინის აკადემიური დოქტორი. 

მალხაზ  კერესელიძე, მედიცინისა  და  ეკონომიკის  აკადემიური  დოქტორი, პროფესორი, შრომის  

უსაფრთხოებისა  და  სამედიცინო  სოციალურ  საკითხთა  ექსპერტი, ‘’საქართველოს  

პენსიონერთადა ექსპერტ-მრჩეველთა  კავშირი-50+’’  გამგეობის  თავჯდომარის  პირველი  მოადგილე; 

გია  აზმაიფარაშვილი – სამეცნიერო პროგრამების დირექტორი, მედიცინის  მეცნიერებათა  დოქტორი, თსსუ-ს 

ქირურგიის № 2 დეპარტამენტის პროფესორი, "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. 
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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. 

კობა  ხარხელი - კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში. 

მარინა  შაქარაშვილი - ი.ჯავახიშვილის  სახ.თსუ  მედიცინის  ფაკულტეტის   პათოლოგიის დეპარტამენტის    

პროფესორი, მედიცინის  მეცნიერებათა  დოქტორი. 

 რუსუდან  კვანჭახაძე - საქართველოს  უნივერსიტეტის  პროფესორი, საქართველოს   დაავადებათა  კონტროლის  

და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის  ეროვნული  ცენტრი. 

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: 
 

ნინო ნიჟარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრი. 

ილია ნაკაშიძე - - საქართვერლოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. 

ლელა სურმანიძე - - ბათუმის მერის მოადგილე. 

ლევან გორგილაძე - - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქ.ქედის მერი. 

ზურაბ თენიეშვილი- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე. 

რუსუდან შავიშვილი - - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა დაცვის ცენტრის დირექტორი. 

ჯუმბერ უნგიაძე - - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანმრთელობის 

ცენტრის „მედინას“ დირექტორი, პროფესორი. 

აკაკი ბერიძე - - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანმრთელობის ცენტრის 

,,მედინას’’ ქირურგიის  დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი. 

გია კიკაბიძე - - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური 

საავადმყოფოს მთავარი ექიმი. 

ციური აბულაძე - - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, 

შიდსისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის დირექტორი. 

ხათუნა მორჩილაძე - - ჯანმრთელობისცენტრის”მედინას“ 

პაციენტის  უსაფრთხოების  და  სამედიცინო  მომსახურების  ხარისხის  უზრუნველყო 

ფის სამსახურის  კოორდინატორი.                      

                       

                                საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი: 

 

ირინა რუხაძე  -  ხელმძღვანელი 

ვიქტორია რევია  

         გელა ქობულაძე 
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სამეცნიერო-პრაქტიკული სესიების პროგრამა 
                                    ================================================================= 

 

   29.08.2021 - კვირა  

                                         12.00-14.00    «A» კორპუსის ღია ტერასა. 

                                         15.00-17.00   «A» კორპუსის ღია ტერასა.    

   

 მონაწილეთა  რეგისტრაცია 

Регистрация участников   

Registration 
 

17.00-17.30 

  «A» კორპუსის ღია ტერასა.        

მედიკოსთა 50-ე  საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნა 
მისალმებები 

ОТКРЫТИЕ 50-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 
Приветствия 

Opening Ceremony 
Remarks 

 

                                                 17.30 – 19.30 «A» კორპუსის ღია ტერასა.    

  

განვლილი გზის ”გახსენების საფეხურები” 

  
21.00–23.00 

მედიკოსთა 50-ე  საერთაშორისო სკოლა- კონფერენციის გახსნისადმი მიძღვნილი საღამო ღია 

სივრცეში   
 

ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ 50-Й  МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ   

 

Welcome  Reception 
 

 

 30.08.2021 – ორშაბათი  

                                                                                      15.30 – 19.10  «A» კორპუსის ღია ტერასა.    

 

მე-7 ქართულ-უზბეკური სამეცნიერო ფორუმი:   

თანამედროვე კლინიკური მედიცინა.მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები 
მეანობა-გინეკოლოგიასა და რეპროდუქტოლოგიაში 

7-й грузинско-узбекский медицинский форум: 

Современная клиническая медицина – достижения и новейшие технологии 
в акушерстве-гинекологии и репродуктологии 

                 Кураторы сессии: Папиташвили Александр Михайлович, профессор Тбилисского  

                                            медицинского университета ГЕОМЕДИ,Президент Грузинского Фонда 

                                                                       медицины плода. 

                                                    Нажмутдинова Дильбар Камаритдиновна, заведующая кафедрой акушерства  

                                                      и гинекологии №2  Ташкентской медицинской академии, 

                                                      доктор медицинских наук, профессор. 

                                               Каримов Ахмад  Хошимович, доктор медицинских наук, профессор  

                                                кафедры акушерства и гинекологии  №2 Ташкентской медицинской академии. 

 

Нажмутдинова Д.К., зав.кафедрой акушерства и гинекологии №2 Таш.мед.академии, д.м.н., профессор,  Хикматуллаева М., 

Мухитдинова С.Н.  

    Перинатальный исход у беременных, перенесших COVID–19 – 30 мин 
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 Каримов А.Х., Профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 Таш.мед.академии, д.м.н.,     

   Экстрагенитальные заболевания и беременность: тактика ведения в условиях  
поликлиники  – 40 мин 
 

Твалтвадзе Георгий Гивиевич, доктор медицинских наук.  председатель Грузинской ассоциации пренатальной медицины 

и перинатологии,акушер-гинеколог  ООО «ГЕРА . 

    Современные принципы лечения ВЗОМТ - 15 мин 
  
 Нажмутдинова Д.К., зав.кафедрой акушерства и гинекологии №2 Таш.мед.академии, д.м.н., профессор,  Мавлянова Н.Н, 

Асс. кафедры акушерства и гинекологии №2 Таш.мед.академии,к.м.н ;Бобоев К.Т., Зарефова Д.И.  

   Роль генов ферментов ксенобиотиков первой и второй фазы в патогенезе синдрома ограничения плода – 30 мин                                                                                
 
 Каримова Т.З. врач, канд.мед.наук. 

Применение прогестерона в гинекологии» врач, кандидат медицинских наук - 20 мин 
 
Курбанов Б.Б., доцент кафедры акушерства и гинекологии Ташкентского Педиатрического Медицинского Института. 

   Новые диагностические аспекты преэкламсии (The new diagnostic aspects of preeclampsia) – 20 мин 
 
 Каримов А.Х. профессор кафедры акушерства и гинекологии №2 Таш.мед.академии, д.м.н.,, Давлетова Д.М.  

    Плацентарная дисфункция: диагностика и тактика ведения – 30 мин                                                 

 

Камилова И.А., асс. кафедры акушерства и гинекологии №2 Таш.мед.академии, к.м.н , Пахомова Ж.Е., Миралиев Ф.К., 

Данияров А.А.  

  Молекулярно-генетические аспекты прогнозирования неопластических процессов шейки матки – 20 мин 

 

                                                                                     19.10 – 19.25  «A» კორპუსის ღია ტერასა.  

     სპეციალური  მოხსენება: 

ელენე  ასანიძე,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,რმც უნივერსი; მანანა ურჯუმელაშვილი,თსუ დოქტორანტი,რმც 

უნივერსი;ჯენარო ქრისტესაშვილი, მედ.მეცნ.დოქტორი,პროფესორი,ექომი რეპროდუქტოლოგი,მეან-გინეკოლოგი, 

გენეტიკოს  ი.რმც უნივერსის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო და სასწავლო დარგში.. 

   ინსულინრეზისტენტობა და რეპროდუქციული დარღვევები,პათოგენეზურად დასაბუთებული მკურნალობა - 15 წთ 

 

 

 31.08.2021 – სამშაბათი  

                                                                                      16.00 – 18.20  «A» კორპუსის ღია ტერასა.    

 

პროფესორ იური კორჟინსკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

27-ე ქართულ-უკრაინული სამედიცინო  ფორუმი: 

  ”დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები” 
27-й грузинско- украинский медицинский форум: 

«Актуальные проблемы охраны здоровья матери и ребенка»  
посвященный памяти проф. Юрия Коржинского 

 

სესიის თანათავმჯდომარეები: გრეჩანინა იულია, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,ქ.ხარკოვის 

                                                         ეროვნული სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო   გენეტიკის   

                                                         კათედრის გამგე.ქ.ხარკოვის მედიკო-გენეტიკური ცენტრის დირექტორი. 
                                                             მალხაზ  კერესელიძე, მედიცინისა  და  ეკონომიკის  აკადემიური  დოქტორი. 

                                                              პროფესორი, შრომის  უსაფრთხოებისა  და  სამედიცინო  სოციალურ  

                                                               საკითხთა  ექსპერტი, ‘’საქართველოს  პენსიონერთა და ექსპერტ-მრჩეველთა   

                                                              კავშირი-50+’’  გამგეობის  თავჯდომარის  პირველი  მოადგილე. 
                      Председатели сессии: Гречанина  Юлия Борисовна, доктор  медицинских  наук, заведующая кафедрой 

                                                             медицинской генетики Харьковского национального  медицинского университета,                                                             

                                                             директор  медико-генетического  центра г. Харькова. 

                                                             Кереселидзе Малхаз Константинович, доктор  медицинских   и экономических   

                                                             наук.профессор,независимый  эксперт по  безопасности труда и медико-                      

                                                             социальным вопросам,первый заместитель правления  

                                                             «Грузинского объединения пенсионеров и эксперт-советников СОЮЗ-50+».  
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 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. 

  Тихая пандемия психоневрологических расстройств. Как распознать и как лечить-30 мин 
 
 
Папиташвили Александр Михайлович, доктор медицинских наук,Президент грузинского Фонда медицины 

плода,профессор Тбилисского медицинского университета ГЕОМЕДИ. 

  Клинические асректы экогенетики и токсикогеномики - 30 мин 

 
Гречанина  Юлия Борисовна, доктор  медицинских  наук, заведующая кафедрой медицинской генетики Харьковского 

национального  медицинского университета, директор  медико-генетического  центра г. Харькова 

  Метаболическая коррекция расстройств аутичного спектра.Успешный опыт реабилитации в Украине -30 мин 
 

 Мазиашвили Нино, ассоциированный профессор медицинского университета Давида Твилдиани. 

 Neurophysiological Changes in Autism Spectrum Disorders 
(Нейрофизиологические изменения,характерные для нарушнений аутистического спектра) -20 мин 
 
 

Молодан Людмила Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской генетики  

Харьковского  национального  медицинского университета,  

  Клинико-генетические особенности различных форм онкогенетической патологии, современные  методы 
уточняющещей диагностики и профилактики-30 мин 

 

01.09.2021 – ოთხშაბათი 

16.00 – 17.00   «A» კორპუსის ღია ტერასა 

 

ივანე  ჯავახიშვილის  სახ.  თსუ-ს  ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის და  

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის 

მე-17 სამეცნიერო კონფერენცია.  

 
                                             სესიის თავმჯდომარე: ვასილ კაჭარავა, ისტორიის  მეცნიერებათა დოქტორი,                 

                                                                                      ივ.ჯავახიშვილის  სახ.თსუ-ს  ამერიკის ესწავლის  

                                                                                       შინსტიტუტის  დირექტორი, პროფესორი.  

 

 ალექსანდრე  პაპიტაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,სამედიცინო უნივერსიტეტის ”გეომედის” 

პროფესორი, საქართველოს ნაყოფის მედიცინის ფონდის პრეზიდენტი,საერთაშორისო ექსპერტი. 

  აშშ  და მსოფლიოში  ახალი კორონავირუსით  ინფიცირებულებში  ორსულობის  მართვის   თავისებურებანი  - 20 წთ 

მალხაზ  კერესელიძე ,მედიცინისა  და  ეკონომიკის  აკადემიური  დოქტორი, პროფესორი, შრომის  უსაფრთხოებისა  და  

სამედიცინო  სოციალურ  საკითხთა  ექსპერტი, ‘’საქართველოს  პენსიონერთა  და ექსპერტ-მრჩეველთა  კავშირი-50+’’ 

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

თბილისის   №4  საოჯახო  მედიცინის  ცენტრის  ფსიქონევროლოგი.            

  გერონტოსოციოლოგიის და ბიოხაკინგის  განვითარების  თავისებურებები  ამერიკის შეერთებულ შტატაებში -20 წთ 

 

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

ესწავლის   შინსტიტუტის  დირექტორი, პროფესორი.  

  ამერიკის შეერთებული შტატების სახალხო დიპლომატია და საქართვრელო 1980-იან წლებში -20 წთ 
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                                                                                    17.00 – 19.30   «A» კორპუსის ღია ტერასა 

 

                             სპეციალური სესია:    კოვიდ 19 - მართვა და პოსტკოვიდური გართულებები. 
 

                        სესიის თავმჯდომარე: დევი ტაბიძე, თსსუ ჯანდაცვის მენეჯმენტის   და პოლიტიკის  დეპარტამენტის                    

                                                                  ასოცირებული პროფესორი, რესპუბლიკური  საავადმყოფოს კლინიკური 

                                                                  დირექტორი, პროფილაქტიკური მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი. 

                                                                   მედიცინის აკადემიური დოქტორი. 

დევი ტაბიძე,თსსუ  ასოცირებული  პროფესორი,მარიამ ზარნაძე,საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის მაგისტრი.  

     საქართველოში ჰოსპიტალური სექტორის მართვის  ტექნოლოგიები 
 კოვიდ -19 პანდემიის  დროს - 15 წთ  
 

ნინა ჟვანია,ი.ჯავახიშვილის სახ.უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

პროფესორი,გ.ჩაფიძისკლინიკა,კარდიოლოგი 

      პოსტკოვიდური სინდრომი კარდიოლოგიაში -15 წთ 
 
 კახა ნადარაია ,მედიცინის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ 

საუნივერსიტეტო კლინიკა "ვივამედის"კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის და თერაპიის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების გამგეობის წევრი.  

     გულსისხლძარღვთა დაავადებების მართვის ძირითადი ასპექტები კოვიდ-19 პანდემიის პერიოდში.(Main Aspects of 
Cardiovascular Disease Management during the Covid-19 Pandemic) - 30 წთ 
 
 მაკა  მანწკავა,ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი,ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული მედიცინის ცენტრი,სრული 

პროფესორი,განყოფილების გამგე. 

     ანტიკოაგულანტების ზეგავლენა სისხლზე  COVID-19-ით დაავადებულ პაციენტებში.-15 წთ 
 
მიმოზა კანკია, ექიმი გასტროენტეროლოგი,მედიცინის დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი,კლინიკა ვივამედი.    

      ღვიძლის დაზიანება COVID-19 დაავადებულებში და მისი პრევენცია.- 15 წთ 
 

რუსუდან  ჯაში, მედიცინის დოქტორი,პროფესორი,კლინიკური ფარმაკოლოგიის და რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის ასოციაციის »უპირველესია არ ავნო»ს დამფუძნებელი და 

ხელმძღვანელი.კლინიკა»Mezone»ს პედიატრი. 

     კოვიდ 19 - მართვის ასაკობრივი თავისებურებები ბავშვებში - 15 წთ 

 

მარინე  შაქარაშვილი, თსუ პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. 

      SARS-CoV-2-ით გამოწვეული ინფექცია ორსულობის პერიოდში - 15 წთ 
 
თამთა  ვერძაძე, დავით აღმაშენებლის სახ.უნივერსიტეტი,სამკურნალო საქმის ფაკულტეტის მე-5 კურსისი 

სტუდენტი.რუსუდან კვანჭახაძე, თსუ პროფესორი,ენდოკრინოლოგი,ნუტრიციოლოგი. 

    კოვიდ-19 და  შაქრიანი დიაბეტი - 15 წთ 

  
 ია რუხაძე, , მედიცინის დოქტორი, აკად. ნ.ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო 

კლინიკა,ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

    ახალი კორონავირუსით ინდუცირებული კონვულსიური სინდრომები - 15 წთ 
 

 

                                                                                20.30 – 22.00 

                                 საღამოს შეხვედრა -  «A» კორპუსის ღია ტერასა    

 

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

                      შესწავლის  ინსტიტუტის  დირექტორი, პროფესორი.  

 

1980-ნი წლების ამერიკული კულტურა. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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02.09.2021 – ხუთშაბათი 

                              15.45 - 16.00   «A» კორპუსის ღია ტერასა 

 

                   Aversi-Pharma Ltd."Natusana" Ltd Medical Representative  -  ირმა ჯანაშია. 

                    ლაკალუტი  – გერმანული  პირის  ღრუს  მოვლის  საშუალებები.- 15 წთ 

                                                                                

                            

                               16.00-18.30   «A» კორპუსის ღია ტერასა 

 

ირის   ბორჩაშვილის  სახელობის  ჯანმრთელობის  ცენტრის „ მედინას“ 

 სამეცნიერო- პრაქტიკული  სესია 

 
სესიის  თავმჯდომარეები:   ჯუმბერ  უნგიაძე, მედიცინის  მეცნიერებათა   

                                                   დოქტორი,  პროფესორი, ჯანმრთელობის  ცენტრის   

                                                  „მედინას“ დირექტორი.  

                                                   აკაკი  ბერიძე, მედიცინის  მეცნიერებათა  დოქტორი,   

                                                   პროფესორი,  ჯანმრთელობის  ცენტრის „მედინას“   

                                                   ქირურგიული   დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი. 

                                                         

აკაკი ბერიძე,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ომარ სურმანიძე, ქირურგი-ენდოსკოპისტი; თამარ 

ფირცხალაიშვილი,თსსუ მე–5 კურსის სტუდენტი. 

      საყლაპავის დივერტიკული და მისი მკურნალობა- 30 წთ 

   

  ომარ სურმანიძე,ქირურგი-ენდოსკოპისტი;ქეთევან ბესელია,ენდოკრინოლოგი. 

      სიმსუქნე და კუჭის ბოტოქსი - 30 წთ 
 
 აკაკი ბერიძე,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ჯუმბერ უნგიაძე,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი,შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის 

ცენტრ „მედინას“  დირექტორი;  ნატო კაკაბაძე,ბსუ–ს სტუდენტი. 

ენდომეტრიოზის ქირურგიული გართულებები -30 წთ 

 

რუსუდან ლორია, შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ  „მედინა“–ს კლინიკო–დიაგნოსტიკური 

ლაბორატორიის გამგე.  

     Sysmex-XT 4000-ის შესაძლებლობები, მონაცემთა ინტერპრეტაცია - 30 წთ 
 
შორენა ფოცხიშვილი,შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრ  „მედინა“–ს ანესთეზიოლოგია–

რეანიმატოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; 

  ილია ნაკაშიძე,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ნინო ქაჯაია,შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის  ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ გენერალური დირექტორის  

მო ვალეობის შემსრულებელი, მედიცინის დოქტორი; შოთა ნაკაშიძე,მზია ხიმშიაშვილი, გიორგი ესეფიძე,შპს ირის 

ბორჩაშვილის სახელობის  ჯანმრთელობის ცენტრ  „მედინა“–ს ანესთეზიოლოგია–რეანიმატოლოგიის დეპარტამენტის 

რეზიდენტები. 

    კოვიდ 19–ით დაავადებული პაციენტების ინტენსიური  თერაპია შპს ირის ბორჩაშვილის სახელობის 
ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ ბაზაზე - 30 წ 
 

3.09.2021 – პარასკევი 

 

                                                                              15.15– 15.45 «A» კორპუსის ღია ტერასა 

                              ფარმაცევტული კომპანია ბერლინ-ქემის პრეზენტაცია - ნათია   ნაზღაიძე 

 

                       ნებივოლოლი  და  გულის  უკმარისობა  შენახული  განდევნის ფრაქციით - 30 წთ 
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                                                                                      15.45– 19.30 «A» კორპუსის ღია ტერასა 

 

                                   სესიის თავმჯდომარე: გიორგი თვალთვაძე,  საქართველოს პრენატალური მედიცინის და                    

                                                                                    პერინატოლოგიის  ასოციაციის თავმჯდომარე, შპს „ჰერას“  

                                                                                     ექიმი მეან-გინეკოლოგი,  მედიცინის   მეცნიერებათა დოქტორი. 
  
 დევი ტაბიძე, თსსუ  ასოცირებულიპ  როფესორი . თამარ  ხვადაგიანი ,საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მაგისტრი.  

     საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  სამსახურების  როლი  მოზარდ   გოგონათა  რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის  
პოპულარიზაციაში - 15 წთ  
 
ნანი მარსაგიშვილი,რეპროდუქტოლოგი,მეან-გინეკოლოგი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,კლინიკა ლიდერმედის 

პოლიკლინიკური სამსახურის უფროსი. 

     ენდომეტრიოზ ი - თანამედროვე  სამკურნალო მიდგომები - 15 წთ 
 
მარიკა ჯაფარიძე,ონკოგინეკოლოგი,ქირურგი,მედ.მეცნ.დოქტორი.ავერსის კლინიკა.                  

    საკვერცხის კიბო - დიაგნოსტიკა და  მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები - 15 წთ 
 

ნინო მუსერიძე.მედიცინის დოქტორი,ემბრიოლოგი,ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის კლინიკური 

დირექტორი. 

      21 საუკუნის ინ ვიტრო განაყოფიერება - 15 წთ 
 
მანონი ფანჩულიძე,ექიმი მეან-გინეკოლოგი,თსუ დოქტორანტი,რუსუდან კვანჭახაძე,თსუ პროფესორი, 

ენდოკრინოლოგი,ნუტრიციოლოგი. 

     ქვემო  ქართლში მცხოვრებ ქალებში D ვიტამინის დონის შესწავლა მენოპაუზის დროს.- 15 წთ 
 
ხათუნა სოხაძე,მეან-გინეკოლოგი,რეპროდუქტოლოგი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,კლინიკა „მედჰელსის“ 

კლინიკური დირექტორი. 

     რეპროდუქციული ფუნქციის დარღვევები ქალებში ჰიპერპროლაქტეინემიის სხვადასხვა ფორმებით, მათი მართვის 
პრინციპები და მკურნალობის შედეგები - 15 წთ 
 
მანონი ფანჩულიძე, ექიმი მეან-გინეკოლოგი,თსუ დოქტორანტი,რუსუდან კვანჭახაძე,თსუ პროფესორი, 

ენდოკრინოლოგი,ნუტრიციოლოგი. 

     ქვემო  ქართლში მცხოვრებ ქალებში D ვიტამინის დონის შესწავლა მენოპაუზის დროს.- 15 წთ 
 

მიმოზა   კანკია, ექიმი  გასტროენტეროლოგი,მედიცინის დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი, კლინიკა ვივამედი. 

     მჟავადამოკიდებული დაავადებები - დიაგნოსტიკა,მკურნალობა,პრევენცია.- 15 წთ 
 

მანანა ხოჭავა, თსსუ-ს პროფესორი, დეპარტამენტის უფროსი, , მთავარი კონსულტანტი, ბავშვთა 

ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო. 

     ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომი ბავშვებში. 2020 შემთხვევები -15 წთ 
 
ქეთევან ცანავა, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი,მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი: ელენე შემგელია, 

ექიმი. 

       თირკმელების უკმარისობით გართულებული ტოქსიური ნეკროლიზისი -15 წთ 

  
 ჩიკვილაძე ანა, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი; ქეთევან ჯანაშია,დავით ტვლდიანის სამედიცინო 

უნივერსიტეტის ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. 
     ჯანმრთელ  პირებში  ფსიქიკური  აქტივობის  შესწავლა  ვიზუალურ  სტიმულზე საპასუხო  მარტივი  და  რთული  
სენსომოტორული  რეაქციების  გამოყენებით  - 15 წთ 

 
 
ნიკა  ხუნჯგურუა, ექიმი ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრის ორთოპედ-

ტრავმატოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი; ლევან ფანიაშვილი,  დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრის 

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი. 

     ბარძაყის ყელის ავასკულარული ნეკროზი, დრილინგი, ძვლისა და ღეროვანი უჯრედების გადანერგვით -15 წთ 
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ნატალია რუსაკოვა-გოგოხია,მეან-გინეკოლოგი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი; 

ირინა გოგოხია,მედიცინის აკადემიური დოქტორი,IQ კლინიკა; ბარბარე გორგოშიძე,ექიმი 

რეპროდუქტოლოგი,მედიცინის აკადემიური დოქტორი; ეკა კვირკველია ,ექიმი რეზიდენტი. 

     ლიმფოციტოიმუნოთერაპია და აუტოლიმფოციტოიმუნოთერაპია კოვიდპანდემიის დროს -15 წთ 
 
 ანა ჩოჩია, ექიმი ბავშვთა ნევროლოგი. თსსუ-ს ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტი. ლაბორატორია „მრჩეველი“. 

         მძიმე  მეტალების  მნიშვნელობა  სხვადასხვა  ნევროლოგიური              სინდრომების  
განვითარებაში  ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში -15 წთ 

 
 თაისა გრძელიძე,მედიცინის დოქტორი,ქ.ქუთაისის ა.წერეთელის  უნივერსიტეტის პროფესორი,შპს ”მორფოლოგის’’ 

დირექტორი. 

     ნაწლავის  პარაზიტული (ცისტიცერკოზი) ინფექციური  ავადმყოფობის  შემთხვევა - 15 წთ 
  

 
 

4.09.2021 – შაბათი 

                                    15.30 – 16.00 «A» კორპუსის ღია ტერასა 

                                                     Терраса корпуса «А» 

                            Презентация компании АО «Л`Ореаль» (Москва,РФ)  
Вашкевич Арина Александровна,кандидат медицинских наук,доцент кафедры 

 дерматовенерологии  СЗГМУ им.Мечникова 

«Роль эмолентов в терапии атопического дерматита» 

 
 

                                    16.00 – 18.00 «A» კორპუსის ღია ტერასა 

 

„კანვენი-კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი“, 

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაცია, 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი 

 

64-ე კონფერენცია 

“COVID  - 19 და კანი“ 

სესიის ხელმძღვანელები: პროფესორი თინა ქიტუაშვილი, მედიცინის დოქტორი სოფიკო ლილუაშვილი. 

 პროგრამა 
16:00-16:20 

სოფიკო ლილუაშვილი, მედიცინის დოქტორი, პეტრე შოთაძის თბილისის სახელმწიფო აკადემია, კანვენი-

კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი, დირექტორი სასწავლო-სამეცნიერო დარგში 

     COVID 19-თან დაკავშირებული სიძნელეები კანის დაავადებების მკურნალობასთან  მიმართებაში 
 
16:25-16:45  

თამარ ურუშაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეზიდენტი 

დერმატო-ვენეროლოგიაში, თინა ქიტუაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კანვენი- კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი, 

დირექტორის მრჩეველი სასწავლო-სამეცნიერო დარგში. 

      ნიღბით გამოწვეული პრობლემები სახეზე 
 

16:50-17:10 

თინათინ ღიბრაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტის  

დოქტორანტი, კანვენი- კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ  ეროვნული ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი 

        ბოტულინო ტოქსინის ეფექტურობა პირველადი აქსილარული ჰიპერჰიდროზის დროს. 
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17:15-17:35 

მეხრალ რუსტამოვი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეზიდენტი 

დერმატო-ვენეროლოგიაში; თინა ქიტუაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კანვენი- კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი, 

დირექტორის მრჩეველი სასწავლო-სამეცნიერო დარგში. 

      აკნე და დიეტა. 
 

17:40-18:00 

ნინო ხაბურზანია, კანვენი-კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი დერმატო-

ვენეროლოგიაში. 

       მზისმიერი ურტიკარია- პრობლემები და მართვა. 

64-ე კონფერენციის დახურვა 

                            

 18.00  - 18.30  «A» კორპუსის ღია ტერასა 

 

მედიკოსთა 50-ე  საერთაშორისო სკოლა–კონფერენციის დახურვა 

ЗАКРЫТИЕ 50-Й  МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

Closing  Ceremony 
 

20.00 -23.00 

მედიკოსთა 50-ე საერთაშორისო  სკოლა-კონფერენცია „ჩაქვი-2021 “დამთავრებისადმი მიძღვნილი    

საღამო ღია სივრცეში 
ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ  ЗАВЕРШЕНИЮ  50-Й  МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ «ЧАКВИ – 2021» 

FAREWELL DINNER  

 

 

შენიშვნებისათვის 
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