სამედიცინო განათლების და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაციის
XXIV პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია

კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები
მონაწილეები
•

სამედიცინო განათლების და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაცია

•

აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

თსსუ-ის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფ. განვითარების ინსტიტუტი
დავით თელიას კლინიკა - მტკიცებითი მედიცინის ცენტრი
თსსუ-ის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს დიაბეტის ცენტრი

საქართველოს დიაბეტის და ენდოკრინოლოგიური ასოციაციების კავშირი

საქართველოს ასთმოლოგთა, ალერგოლოგთა და იმუნოლოგთა ასოციაცია
თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა
შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი“
საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაცია

ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი `მედინა“

საორგანიზაციო კომიტეტი

პროფ. ალექსანდრე თელია (ასოციაციის პრეზიდენტი)

ასოც. პროფ. ქეთევან მაჭავარიანი (ასოციაციის სამეცნიერო დირექტორი)
სოსო დონღუზაშვილი (ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი)

სულიკო კუპრაძე (კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი)

პროფ. რამაზ ყურაშვილი (ასოციაციის დიაბეტისა და ენდოკრინოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი)
გიორგი გეგელაშვილი (კონფერენციის ნევროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი)

მედ. საპატიო დოქტორი ნინო ჭუმბურიძე (კონფერენციის თერაპიული მიმართულების ხელმძღვანელი)
პროფ. ჯუმბერ უნგიაძე (ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა’’-ს დირექტორი)

პროფ. გიორგი გალდავა (კონფერენციის კანისა და ვენ-სნეულებათა მიმართულების ხელმძღვანელი)
პროფ. თინა ქიტუაშვილი (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი)

პროფ. სოფიკო ლილუაშვილი (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი)
ნანა გვეტაძე (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი)

ნანა თვალავაძე (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი)

ელენე შელესტოვა (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი)
ლევან გორგილაძე (ქედას მუნიციპალიტეტის მერი)

საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფი

ლიზა გიგოლაშვილი (განთავსებისა და წინასწარი რეგისტრაციის სამსახური)
ელენე ლაფაჩი (სამეცნიერო სესიებზე რეგისტრაციის სამსახური)

ლანა მჭედლიშვილი (საინფორმაციო და პოლიგრაფიული უზრუნველყოფა)

ნანა თაბუკაშვილი (საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფის წევრი)
ლერა კუპრაძე (საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფის წევრი)

გიორგი თაბუკაშვილი (საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციული ჯგუფის წევრი)
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ჩ ა ქ ვ ი - 2022

კონფერენციის პროგრამა
10 ივლისი, კვირა
12:30 - 13:00 - რეგისტრაცია
13:00 - 13:30 - კონფერენციის გახსნა
15:30 - 17:00 - ოფთალმოლოგიის სექცია
17:20 - 18:00 - ბარიატრიული ქირურგიის თანამედროვე ასპექტები

11 ივლისი, ორშაბათი
15:00 - 17:00 - მეან-გინეკოლოგიისა და რეპროდუქტოლოგიის სესია

12 ივლისი, სამშაბათი
13:00 – 14:30 - დერმატოლოგიის სექცია
15:00 – 16:30 - კარდიოლოგიის სექცია
16:30 – 19:30 - დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის სიმპოზიუმი
15:00 – 17:30 - ენდიკრინოლოგიის სექცია

13 ივლისი, ოთხშაბათი
15:00 – 17:30 - ნევროლოგიის სექცია

14 ივლისი, ხუთშაბათი
15:00 – 17:30 - ალერგოლოგია-იმუნოლოგიის და მტკიცებითი მედიცინის სექცია
17:30 – 19:30 - თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის სამეცნიერო სესია

15 ივლისი, პარასკევი
15:00 – 17:30 - აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრ. საუნივერსიტეტო კლინიკის სამეცნიერო სესია

16 ივლისი, შაბათი
კანვენი - კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის
საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის
67-ე კონფერენცია
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10 ივლისი, კვირა, 2022 წელი
12:30 - 13:00 რეგისტრაცია
13:00 - 13:30 - კონფერენციის გახსნა
მისალმებები:
1. ალექსანდრე (დავით) თელია, მედიცინის მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, სამედიცინო განათლებისა და

მტკიცებითი მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი, დავით თელიას კლინიკა - მტკიცებითი მედიცინის ცენტრი.
2. რამაზ ყურაშვილი, მედ. დოქტორი, პროფესორი, დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს
დეა კავშირი, კლინიკა „დიაკორის“ კლინიკური ხელმძღვანელი.

3. გიორგი გეგელაშვილი, მედ. დოქტორი, ჯანმრთელობის ინსტიტუტის დირექტორი, ცოტნე ჩხიკვიშვილის
სახელობის თავის ტკივილის საქართველოს საზოგადოების პრეზიდენტი.

4. ნუნუ მიცკევიჩი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე.
14:30 - 15:20

კომპანია „ნიუ ფარმა“-ს პრეზენტაცია
1. „ნიუ ფარმა“-ს პორტფოლიო (10 წთ)

ნათია ჯაში, „ნიუ ფარმა“-ს პროდუქციის მთავარი მენეჯერი.

2. პრობიოტიკების როლი საჭმლის მომნელებელი სისტემის რეგულაციაში ბავშვებში (30 წთ)
ნუგზარ უბერი,

მედიცინის

მეცნიერებათა

დოქტორი,

უნივერსიტეტის პედიატრიის დეპარტამენტის პროფესორი.

თბილისის

სახელმწიფო

სამედიცინო

დისკუსია 15:10 – 15:20

შესვენება 15:20 – 15:30

15:30 - 17:00

ოფთალმოლოგიის სექცია

სხდომის თავმჯდომარე - პროფ. მერაბ დვალი
1. რქოვანას სინთეტური ენდოთელიუმის გამოყენება დისტროფიების დროს (20 წთ)

მერაბ დვალი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; თსსუ თვალის სნეულებათა
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; თვალის კლინიკა „ახალი მზერა“-ს გენერალური დირექტორი

2. COVID-19 ვაქცინის შემდეგ განვითარებული ბადურას ცენტრალური ვენის ოკლუზია - მითი თუ რეალობა (15 წთ)
შალვა სხირტლაძე, ვიტრეორეტინალური ქირურგი;

3. ორბიტის იდიოპათიური ანთებითი სინდრომი - დიდებული მასკარადერი (15 წთ)
გიორგი მექვაბიშვილი, ოფთალმოლოგი;

4. თვალის ზედაპირის კომბინირებული მკურნალობის ეფექტურობა (15 წთ)
ნინო ლილუაშვილი, ოფთალმოლოგი;

5. ბოტულინოტოქსინი ოფთალმოლოგიაში (15 წთ)
ნათია ბეროშვილი, ოფთალმოლოგი.

დისკუსია 16:50 – 17:00

შესვენება 17:00 – 17:20
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17:20 - 18:00

ბარიატრიული ქირურგიის თანამედროვე ასპექტები

სხდომის თავმჯდომარე - კობა სახეჩიძე, მედიცინის დოქტორი
1. Modern Aspects of Bariatric Surgery: Whom, When, and How? (30 min.)
Koba Sakhechidze, MD, Ph.D. Chief of Bariatric Surgery Unit in American Hospital Tbilisi;
კობა სახეჩიძე, მედიცინის დოქტორი, მეტაბოლური და ბარიატრიული ქირურგიის განყოფილების
უფროსი, თბილისის ამერიკული ჰოსპიტალი;

2. კუჭის დისტალური რეზექცია ტერმინო-ლატერალური გასტროდუოდენური ანასტომოზის ფორმირებით
ლაპაროსკოპიული მეთოდით (20 წთ)

ვლადიმერ (მამუკა) გონჯილაშვილი, მ.მ.დ., პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკის
ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

ლაშა სარალიძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას მაღალი
სამედიცინო ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკის ქირურგიული განყოფილების გამგე;

ონისე ტყეშელაშვილი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ინგოროყვას
მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკის ბარიატრიული და მეტაბოლური
ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი.
დისკუსია 17:50 – 18:00

11 ივლისი, ორშაბათი, 2022 წელი
15:00 - 19:00 სთ
მეან-გინეკოლოგიისა და რეპროდუქტოლოგიის სესია
სხდომის თავმჯდომარე - პროფ. ჯენარო ქრისტესაშვილი

July 11, Monday, 2022
15:00 - 19:00
Session of Obstetrics and Gynecology and Reproductology
Chairman of the session - Prof. Genaro Kristesashvili
1. საკვერცხეების ნაადრევი უკმარისობა - აქტუალური პრობლემა (30 წთ)
ჯენარო ქრისტესაშვილი, მ.მ.დ., პროფესორი, თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტი, მეანობა-გინეკოლოგიარეპროდუქტოლოგიის კათედრა; საქართველოს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაციის ვიცეპრეზიდენტი; შ.პ.ს. რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი „უნივერსი”, დირექტორის მოადგილე;
Premature ovarian failure - a current problem (30 minutes)
Genaro Kristesashvili, MD, Ph.D. Professor, TSU Faculty of Medicine, Department of Obstetrics-Gynecology-

Reproductology; Vice-President of the Georgian Reproductive Health Association; Ltd. Reproductive Medicine
Center “Universe”, Deputy Director;
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2. საშვილოსნოს ყელის მიკროგარემოს ცვლილებების თავისებურებანი ნეოპლაზიური პროცესების
განვითარებაში (30 წთ)

ქეთევან მანჯგალაძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჟორდანიას კლინიკა, მეან-გინეკოლოგი;

Peculiarities of changes in the cervical microenvironment in the development of neoplastic processes (30 min)
Ketevan Manjgaladze, Academic Doctor of Medicine, Zhordania Clinic, Obstetrician-Gynecologist;

3. Sperm DNA fragmentation and its clinical management. Zhordania Clinic experience (30 min)
დნმ ფრაგმენტაციის განსაზღვრა სპერმაში და მისი გავლენა მამაკაცის ფერტილობაზე. ჟორდანიას
კლინიკის გამოცდილება (30 წთ)

Jimena Gomez, Zhordania Clinic. Head of the Department of Embryology.

ხიმენა გომესი, ჟორდანიას კლინიკა, ემბრიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
4. ღეროვანი უჯრედები და პლაზმური თერაპია ინ ვიტრო განაყოფიერებაში (30 წთ)

ნინო მუსერიძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, სამედიცინო აკადემიის პროფესორი, ქართულ
გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის (GGRC) კლინიკური დირექტორი;

Stem cells and plasma therapy in in vitro fertilization (30 min)

Nino Museridze, Academic Doctor of Medicine, Professor of the Medical Academy, Clinical Director of the Georgian-German Reproductive Center (GGRC);

5. შიშები და რეალობა მენოპაუზის დროს (30 წთ)
მადონა ჯუღელი,

რეპროდუქტოლოგი,

მედიცინის

მეცნიერებათა

დოქტორი,

საქართველოს

კოლპოსკოპიის ასოციაციის პრეზიდენტი, IFCPC-IARCდა UNFPA-ს საერთაშორისო ტრენერი, კარაპს
მედლაინი, საოფისე გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი;

Fears and reality during menopause (30 minutes)

Madonna Jugheli, Reproductologist, MD, Ph.D., President of the Georgian Colposcopies Association, IFCPC-IARC
and UNFPA International Trainer, Caraps Medline, Head of Office Gynecology;

6. ენდომეტრიუმის რეცეფციულობის ახალი ტესტები და მათი როლი ინ ვიტრო პროგრამის ეფექტურობაში (30 წთ)

ქეთევან ოსიძე, რეპროდუქტოლოგი, მეან-გინეკოლოგი, თსუ დოქტორანტი, კლინიკა „ინოვა ინვიტრო“,
ხელმძღვანელი;

New endometrial receptivity tests and their role in in vitro efficacy (30 min)

Ketevan Osidze, Reproductologist, Obstetrician-Gynecologist, TSU PhD student, Clinic “Inova Invitro”, Head;

7. Predicting the likelihood of developing ovarian hyperstimulation syndrome in infertile women undergoing in vitro
fertilization (30 min)

Mahira Kamil Ismailova, MD, Ph.D., Head of the Department of Obstetrics - Gynecology and In Vitro Fertilization
of the Central Clinic of Baku, Azerbaijan, Honored Doctor of Azerbaijan, candidate of medical sciences;

Прогнозирование вероятности развития синдрома гиперстимуляции яичников у бесплодных женщин при
проведении экстракорпорального оплодотворения (30 мин)

Махира Камиль Исмаилова, кандидат медицинских наук, заведующая отделением акушерства гинекологии и экстракорпорального оплодотворения Центральной Клиники города Баку, Азербайджан,
Заслуженный врач Азербайджана;

ინ ვიტრო განაყოფიერების დროს უნაყოფო ქალებში საკვერცხის ჰიპერსტიმულაციის სინდრომის
განვითარების ალბათობის პროგნოზირება (30 წთ)

მაჰირა კამილ ისმაილოვა, აზერბაიჯანი, ბაქოს ცენტრალური კლინიკის მეანობა-გინეკოლოგიისა

და ინ ვიტრო განაყოფიერების განყოფილების ხელმძღვანელი, აზერბაიჯანის დამსახურებული
დოქტორი, მედ. მეცნ. კანდიდატი.
დისკუსია 18:30 – 19:00
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12 ივლისი, სამშაბათი, 2022 წელი
13:00 – 14:30
დერმატოლოგიის სექცია
სხდომის თავმჯდომარე - პროფ. ირმა ბუჩუკური
1. კომპანია „გეას“ პრეზენტაცია

„ლამაზი ისტორია ყველა ტიპის კანისთვის - გალდერმა“ (10 წთ)
თამარ სიხარულიძე, ფარმაცევტული კომპანია ,,გეა“-ს სამედიცინო მიმართულების განვითარების
მენეჯერი.

2. აკნეს ტოპიკური მკურნალობა (30 წთ)
ირმა ბუჩუკური, მედიცინის აკად. დოქტორი, თბილისის სამედიცინო აკადემია, პროფესორი, კლინიკა
„მედიქლაბჯორჯია“, დერმატოლოგიის დეპარტამენტი;
3. ონიქომიკოზი (20 წთ)
ზაზა თელია, ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი, დავით თელიას კლინიკა - მტკიცებითი მედიცინის
ცენტრი, თსსუ-ის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტის დოქტორანტი.
დისკუსია 14:00 – 14:30

შესვენება 14:30 – 15:00
15:00 – 16:30
კარდიოლოგიის სექცია
სხდომის თავმჯდომარე - პროფ. კ. ნადარაია
1. კომპანია „ეგისის“ პრეზენტაცია

„უახლესი რეკომენდაციები ჰიპერურიკემიისა და მაღალი კარდიოვასკულური რისკის მქონე პაციენტთა
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის შესახებ“ (20 წთ)

ანა ნიკაჭაძე, კარდიოლოგი, უნგრული ფარმაცევტული კომპანია ,,ეგისის’’კარდიოლოგიური ხაზის
სამედიცინო წარმომადგენელი.

2. ადრეული კომბინირებული ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპიის მნიშვნელობა ათეროსკლეროზული
კარდიოვასკულური დაავადების რისკების მართვაში (30 წთ)

კახა ნადარაია, MD, Ph.D., მედიცინის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული

პროფესორი, საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების გამგეობის წევრი, თსუ საუნივერსიტეტო
კლინიკა ვივამედის კლინიკური და ინტერვენციული კარდიოლოგიის და თერაპიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი;

3. რეოლოგია. რეოლოგიური მახასიათებლები კლინიკურ მედიცინაში (30 წთ)
მაკა მანწკავა, პროფესორი, ევროპის უნივერსიტეტი; მულტიდისციპლინური უმაღლესი სამეცნიერო
სკოლა, რექტორი; ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, დიაგნოსტიკურანალიტიკური სერვისების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
დისკუსია 16:20 – 16:30
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16:30 – 19:30
ენდოკრინული და მეტაბოლური დაღვევების თანამედროვე ასპექტები
დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის სიმპოზიუმი
სხდომის თავმჯდომარე - პროფ. რამაზ ყურაშვილი
სიმპოზიუმის კოორდინატორი - ელენა შელესტოვა
National Center for Diabetes Research
Chair: Prof. Ramaz Kurashvili
Symposium Coordinator: Elena Shelestova

1. დიაბეტი-გული-ნეიროპათია: დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და პრევენციის ახალი ფაქტები (45 წთ)
პროფ. რამაზ ყურაშვილი, მ.დ., დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი; საქართველოს დეა

კავშირი; დტსუ-ის და ევროპული უნივერსიტეტის პროფესორი; საქართველოს ჯანდაცვის ექსპერტი
ენდოკრინოლოგიაში; საქართველოს წარმომადგენელი, D-Foot International და IWGDF/დიაბეტური
ტერფის საერთაშორისო ასოციაცია და დიაბეტური ტერფის საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფი.
2. ივაბრადინი შაქრიანი დიაბეტის და კარდიო-ვასკულური დაავადებების მართვაში (30 წთ)
ას. პროფ. თინათინ ახობაძე, მედ. აკად. დოქტ., ექიმი კარდიოლოგი;
3. კორელაცია მტკივნეულ ქვემწვავე თირეოიდიტსა და COVID-19-ს შორის (25 წთ)
თამარ მაღრაძე,

ენდოკრინოლოგი, თბილისის

უნივერსიტეტის დოქტორანტი;

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო

ხელმძღვანელი - პროფ. რამაზ ყურაშვილი;
4. SGLT2-ს ინჰიბიტორი დაპაგლიფლოზინი - ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის მქონე კლინიკური შემთხვევის
განხილვა (20 წთ)

თეონა ღვალაძე, ექიმი ენდოკრინოლოგი;
5. უნდა შეწყდეს თუ არა დიაბეტიანი პაციენტების მკურნალობა SGLT2 ინჰიბიტორებით COVID-19 ინფექციის
ფონზე? - კლინიკური შემთხვევის განხილვა (20 წთ)

ლია ჯაში, ენდოკრინოლოგი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი, ბათუმი, აჭარა;
6. პოსტმენოპაუზური ჰიპერანდროგენია - კლინიკური შემთხვევის განხილვა (20 წთ)
ასისტ. პროფ. თამარ პეშკოვა, მედ. აკად. დოქტ., ენდოკრინოლოგი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.
უნივერსიტეტი, ბათუმი, აჭარა.
დისკუსია 19:10 – 19:30
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13 ივლისი, ოთხშაბათი, 2022 წელი
15:00 – 17:30
ნევროლოგიის სექცია
სხდომის თავმჯდომარე – გიორგი გეგელაშვილი
1. ფსიქოფარმაკოლოგია ოჯახის ექიმის სამსახურში (30 წთ)

2. შაკიკის პრევენცია: ნევროლოგიისა და კარდიოლოგიის შეხების წერტილები (30 წთ)
3. წელის ტკივილი: ძველი პრობლემა - ახალი მტკიცებულებები (30 წთ)

გიორგი გეგელაშვილი, ჯანმრთელობის ინსტიტუტის დირექტორი, ცოტნე ჩხიკვიშვილის სახელობის
თავის ტკივილის საქართველოს საზოგადოების პრეზიდენტი:

ზოგიერთი პოსტკოვიდური ნევროლოგიური გართულება და მისი მენეჯმენტი (30 წთ)

მაია ბერიძე, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ნერვულ სნეულებათა პროპედევტიკის
და ტოპიკური დიაგნოსტიკის დეპარტამენტისა და
ნევროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:

თსსუ პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის

დისკუსია -17:00 - 17:30

14 ივლისი, ხუთშაბათი, 2022 წელი
15:00 – 17:30 სთ
ალერგოლოგია-იმუნოლოგიის და მტკიცებითი მედიცინის სექცია
სხდომის თავმჯდომარე – პროფ. ალექსანდრე (დავით) თელია

1. „მტკიცებითი ალერგოლოგია“ (30 წთ)

ალექსანდრე (დავით) თელია, მედ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო

უნივერსიტეტის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,

სამედიცინო განათლებისა და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი, დავით თელიას
კლინიკა - მტკიცებითი მედიცინის ცენტრი;

2. ალერგიული რინიტის მართვა და პროფილაქტიკა (30 წთ)

ქეთევან მაჭავარიანი, მედიცინის აკად. დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

3. სპეციფიკური იმუნოთერაპიის ეფექტურობა ალერგიული რინიტისა და ასთმის დროს (20 წთ)
ალექსანდრე (სანდრო) თელია,

ექიმი

ალერგოლოგ-იმუნოლოგი,

დავით

თელიას

კლინიკა

- მტკიცებითი მედიცინის ცენტრი, თსსუ-ის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
დეპარტამენტის დოქტორანტი;

ხელმძღვანელი - ასოც. პროფ. ქ. მაჭავარიანი;
კონსულტანტი - პროფ. ალ. თელია;

4. ფსიქონევროლოგიური დარღვევები და ქრონიკული ურტიკარია (20 წთ)

ზაზა თელია, ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი, დავით თელიას კლინიკა - მტკიცებითი მედიცინის
ცენტრი, თსსუ-ის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტის დოქტორანტი;
ხელმძღვანელი - ასოც. პროფ. ქ. მაჭავარიანი;
კონსულტანტი - პროფ. ალ. თელია;
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5. პოლიპრაგმაზია, როგორც დაავადების სიმძიმისა და გართულებების განვითარების ერთ-ერთი ფაქტორი
კოვიდ პაციენტებში (30 წთ)
ლუიზა

გაბუნია,

თსსუ-ის

სამეცნიერო

უნარ-ჩვევების

ცენტრის

ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

დირექტორი,

სამედიცინო

მაია გვიშიანი, სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი;
ხათუნა ფორჩხიძე, თსსუ-ის ბიოფიზიკის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი;

ოთარ ქონიაშვილი, გვანცა ხაჩიაშვილი, გიგი გორგაძე, გიორგი ვარაზი, თსსუ-ის სტუდენტები.

დისკუსია - 17:10 – 17:30

17:30 – 19:30
თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის სამეცნიერო სესია
სხდომის თავმჯდომარე - მედ. საპ. დოქტორი, ნინო ჭუმბურიძე-არეშიძე
1. ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური დარღვევები, როგორც პოსტკოვიდური სინდრომის ერთ-ერთი
გამოვლინება (20 წთ)

თამარ ბოჭორიშვილი, მედ. დოქტორი, ამბულატორიის განყ. ხელმძღვანელი;

ნინო ჭუმბურიძე, თსსუ საპ. დოქტორი, ჯანდაცვის სამინისტროს კოვიდმართვის ჯგუფის წევრი;
თეონა ანანიაშვილი (მომხსენებელი), ექიმი-ენდოკრინოლოგი;

2. რევმატოიდული დაავადებები: თეორიული ცოდნიდან კლინიკურ შემთხვევებამდე - მოზრდილთა
სტილის დაავადება (20 წთ)

თამარ ბოჭორიშვილი, მედ. დოქტორი, ამბულატორიის განყ. ხელმძღვანელი;

ნინო ჭუმბურიძე, თსსუ საპ. დოქტორი, ჯანდაცვის სამინისტროს კოვიდმართვის ჯგუფის წევრი;
მზია შავდათუაშვილი (მომხსენებელი), ექიმი-რევმატოლიგი;

3. კარნიტინის ნაცნობი და უცნობი პერსპექტივები ენდოკრინოლოგიაში (25 წთ)
ნინო ჭუმბურიძე, თსსუ საპ. დოქტორი, ჯანდაცვის სამინისტროს კოვიდმართვის ჯგუფის წევრი;
4. მრავლობითი ტრავმული დაზიანების მქონე პაციენტის მართვა ჰოსპიტალურ პირობებში (15 წთ)
ზურაბ ნადირაშვილი, სამხ. ჰოსპიტლის რეანიმაციული განყ. ხელმძღვანელი;

გიორგი მძინარიშვილი, სამხ. ჰოსპიტლის რეანიმაციული განყ. ხელმძღვანელის მოადგილე;
მიხეილ ჯერიაშვილი (მომხსენებელი), ექიმი-რეანიმატოლოგი;

5. მიკრობიომის როლი ატოპიური დერმატიტის დროს (15 წთ)
თამარ ბოჭორიშვილი, მედ. დოქტორი, ამბულატორიის განყ. ხელმძღვანელი;
მაია ისპირელი (მომხსენებელი), ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი;

6. COVID-19 ინდუცირებული მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომი - შემთხვევა კლინიკური
პრაქტიკიდან (15 წთ)
თამარ

გოგიჩაიშვილი,

თბილისის

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

ცენტრალური

დისკუსია - 19:20 – 19:30
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საავადმყოფოს

ანესთეზია-რეანიმაციის

15 ივლისი, პარასკევი, 2022 წელი
15:00 – 17:30 სთ
აკად. ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის სამეცნიერო სესია
სხდომის თავმჯდომარეები - მედ. საპ. დოქტორი, ნინო ჭუმბურიძე-არეშიძე

გიორგი დუნდუა, კრიტიკული მედიცინისა და ინტენსიური თერაპიის N2 დეპარტამენტის უფროსი
1. კოვიდ 19-ით გამოწვეული კრიტიკული მდგომარეობის მართვა ონკოლოგიურ პაციენტებში (პირადი
კლინიკური შემთხვევის პრეზენტაცია) (20 წთ)

მარიამ ქენქაძე, ექიმი-რეანიმატოლოგი, გიორგი დუნდუა, კრიტიკული მედიცინისა და ინტენსიური
თერაპიის N2 დეპარტამენტის უფროსი; აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა;

2. 21 ქრომოსომის ტრისომიით (დაუნის სინდრომით) პაციენტებში კოვიდ 19-ით გამოწვეული კრიტიკული
მდგომარეობის მართვის თავისებურება (პირადი კლინიკური შემთხვევის პრეზენტაცია) (20 წთ)

შოთა გაბადაძე, ექიმი-რეანიმატოლოგი, გიორგი დუნდუა, კრიტიკული მედიცინისა და ინტენსიური
თერაპიის N2 დეპარტამენტის უფროსი; აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა;

3. კოვიდ 19-ით გამოწვეული კრიტიკული მდგომარეობის მართვა ფსიქიკური აშლილობის დროს (პირადი
კლინიკური შემთხვვეის პრეზენტაცია) (20 წთ)
როსტომ კურტანიძე,

ექიმი-რეანიმატოლოგი,

გიორგი დუნდუა,

კრიტიკული

მედიცინისა

და

ინტენსიური თერაპიის N2 დეპარტამენტის უფროსი; აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა;

4. ჰემატო-ონკოლოგიური პაციენტებში კოვიდ 19-ით გამოწვეული კრიტიკული მდგომარეობის მართვის
თავისებურება (პირადი კლინიკური შემთხვევა) (20 წთ)
დავით ეგიაზაროვი,

ექიმი-რეანიმატოლოგი,

გიორგი დუნდუა, კრიტიკული

მედიცინისა

და

ინტენსიური თერაპიის N2 დეპარტამენტის უფროსი; აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა;

5. ნოზოკომიური ინფექცია, როგორც ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი კოვიდ 19-ით გამოწვეული კრიტიკული
მდგომარეობისა (20 წთ)

გიორგი დუნდუა, აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის
კრიტიკული მედიცინისა და ინტენსიური თერაპიის N2 დეპარტამენტის უფროსი;
6. ტერატომა, ჯერ კიდევ როგორც გამოწვევა თანამედროვე მედიცინაში (20 წთ)
ნინო ძნელაშვილი, ექიმი-გინეკოლოგი, აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური
საუნივერსიტეტო კლინიკა.
დისკუსია - 17:00 - 17:30
12

16 ივლისი, შაბათი, 2022
კანვენი - კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის
საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის
67-ე კონფერენცია
სესიის ხელმძღვანელები: პროფ. გიორგი გალდავა,
პროფ. თინა ქიტუაშვილი, პროფ. სოფიკო ლილუაშვილი
პროგრამა

11:30 – 12:00
მონაწილეთა რეგისტრაცია
12:00 – 12:25
ტელედერმატოლოგიის შესაძლებლობები - სად ვდგავართ ჩვენ?
თინა ქიტუაშვილი, კანვენი-კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დირექტორის
მრჩეველი სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
12:25 – 12:50
დერმატოლოგია და რევმატოლოგია - სირთულეები დაავადებათა დიაგნოსტირებაში
სოფიკო ლილუაშვილი, კანვენი-კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დირექტორი
სასწავლო-სამეცნიერო დარგში. ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი.
12:50-13:15 შესვენება
ახალგაზრდა დერმატო-ვენეროლოგთა სამეცნიერო სესია
“კანი ჩვენი ორგანიზმის სარკეა“
13:15-13:30
რას გვიამბობს პირის ღრუ ჩვენი ჯანმრთელობის შესახებ?!
თამარ ურუშაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დერმატოვენეროლოგიის კათედრის რეზიდენტი

თინა ქიტუაშვილი, კანვენი-კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დირექტორის

მრჩეველი სამეცნიერო-სასწავლო დარგში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
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13:30-13:45
ყველაფერი ფრჩხილის შესახებ
იად ჯაბერი, კანვენი-კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის უმცროსი ექიმი.
სოფიკო ლილუაშვილი, კანვენი-კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის დირექტორი
სასწავლო-სამეცნიერო დარგში. ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი.
13:45- 14:00
რას გვიამბობს სახე ჩვენი ჯანმრთელობის შესახებ?!
რაზმაძე თინათინ, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დერმატოვენეროლოგიის კათედრის რეზიდენტი
14:00-14:15
ენდოკრინოპათიები და კანი
თამარ ნიკოლაძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
დერმატო- ვენეროლოგიის კათედრის რეზიდენტი

უნივერსიტეტის

14:15-14:30
ფსიქოდერმატოზები
თამარ იოსებიძე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დერმატოვენეროლოგიის კათედრის რეზიდენტი
14:30-15:00
დისკუსია

15:00
კონფერენციის დახურვა
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