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კონფერენციის ორგანიზატორი:

ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

კონფერენციის ჩატარების ინიციატორი: 
ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი 

კონფერენციის მხარდამჭერები არიან: 

საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია. 

საქართველოს ექიმთა ასოციაცია. 

საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია. 

საქართველოს იმპლანტოლოგთა ასოციაცია. 

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაცია. 

კონფერენციაში მონაწილეობენ: 

• ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი;

• იოსებ ჟორდანიას სახ. რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი;

• შპს „კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი“;

• ს.ს. „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის

სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი“;

• პროფესორ მარგველაშვილის სტომატოლოგიური კლინიკა;

• კლინიკა უნივერსი - რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი;

• თსსუ-ს პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა.

შპს კლინიკა  „გიდმედი“.

• სტომატოლოგიური ცენტრი „ალბიუსი“.

• შპს „ემ ემ ტე ჰოსპიტალი“.

• გაგუას კლინიკა.

• შპს „ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა“ - ქ. თელავი.

• შპს . ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიური ცენტრი.
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კონფერენციის სამუშაო ენა:   ქართული. 

მუშაობის რეჟიმი:  გაერთიანებული სხდომა  -  დასაწყისი 1000 სთ. 

რეგლამენტი:     მოხსენება 10-12 წთ. 

   დისკუსია  3-5 წთ. 

საორგანიზაციო კომიტეტი: 

თეიმურაზ 
ჩიგოგიძე 

ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

უროლოგიის კათედრის გამგე, მ.მ.დ. 
პროფესორი  

თავმჯდომარე 

დიმიტრი  კორძაია ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

დეკანი, კლინიკური ანატომიისა და 
ოპერაციული ქირურგიის კათედრის 

გამგე, მ.მ.დ. პროფესორი 

თავმჯდომარის 
მოადგილე 

გია  ლობჟანიძე ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

სამეცნიერო კვლევების და 
განვითარების სამსახურის უფროსი, 

ზოგადი ქირურგიის კათედრის 
გამგე, მ.მ.დ. პროფესორი 

თავმჯდომარის 
მოადგილე 

თამარ  რუხაძე 
ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  

თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 
დეკანის მოადგილე სასწავლო 

დარგში, ონკოლოგიისა და 
პალიატიური მზრუნველობის 

კათედრის გამგე, მ.მ.დ. პროფესორი 

წევრი 

ნინო  ჩიხლაძე ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 
ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი, სამედიცინო 
ეთიკის და ჯანმრთელობის 

სოციოლოგიის კათედრის გამგე, 
მ.მ.დ. პროფესორი  

წევრი 

კონფერენცია, როგორც უწყვეტი სამედიცინო განათლების ფორმა,ორიენტირებულია 
მედიცინის თანამედროვე მიღწევების და საინტერესო კლინიკური შემთხვევების 
ინტეგრაციაზე კლასიკურ საუნივერსიტეტო სწავლების სისტემაში. 
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გიორგი  გალდავა ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის 
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

დერმატო-ვენეროლოგიის 
კათედრის გამგე, მ.მ.დ. პროფესორი 

წევრი 

არჩილ  ხომასურიძე ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის 
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 
მეანობა-გინეკოლოგიის და 

რეპროდუქტოლოგიის კათედრის 
გამგე, მ.მ.დ. პროფესორი 

წევრი 

ვლადიმერ  
მარგველაშვილი 

ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის 
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

ორთოპედიული სტომატოლოგიის და 
იმპლანტოლოგიის კათედრის გამგე, 

მ.მ.დ. პროფესორი 

წევრი 

ქეთევან 
გოგილაშვილი 

ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის 
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 
თერაპიული სტომატოლოგიის 

კათედრის გამგე, მ.მ.დ. პროფესორი 

წევრი 

თენგიზ  ცერცვაძე ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის 
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 
ინფექციურ დაავადებათა და 
კლინიკური იმუნოლოგიის 

კათედრის გამგე, მ.მ.დ. პროფესორი 

წევრი 

მანანა  კალანდაძე ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის 
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

ბავშვთა სტომატოლოგიის კათედრის 
გამგე, მ.მ.დ. პროფესორი 

წევრი 

პაატა  იმნაძე ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის 
თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და 
ეპიდემიოლოგიის კათედრის გამგე, 

მ.მ.დ. პროფესორი 

წევრი 

კონფერენციის  მთავარი  კოორდინატორი 

• ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 
მედიცინის ფაკულტეტის უროლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი, 
ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

 თეიმურაზ  დოჭვირი 
კონფერენციის კოორდინატორები: 

• ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის უროლოგიის კათედრის 
ასისტენტ პროფესორი     ნინო  გაბუნია 

• ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევების და 
განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი    ლიანა  შარაშენიძე 
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კლინიკური საკონსულტაციო საბჭო 

თავმჯდომარე 

• ნინო  ოკრიბელაშვილი - ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის თსუ რექტორის
მოადგილე სამეცნიერო დარგში, მედიცინის ფაკულტეტის ფსიქიატრიის
კათედრის გამგე, მ.მ.დ. პროფესორი.

წევრები 

• ლალი შარვაძე - თსუ ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური
იმუნოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

• თინა ქიტუაშვილი - თსუ დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრის
ასოცირებული პროფესორი.

• ჯენარო  ქრისტესაშვილი - თსუ მეანობა-გინეკოლოგიის და
რეპროდუქტოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

• მაკა ჯორბენაძე - თსუ სამედიცინო ეთიკისა და ჯანმრთელობის
სოციოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

• არსენ გვენეტაძე - თსუ მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის
კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

• მაია  ბიწკინაშვილი - თსუ შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკისა და
ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

• ფატი ძოწენიძე - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევების და
განვითარების სამსახურის უფროს სპეციალისტი, მ.აკ.დ.

• თამილა ლეკაშვილი - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო სამსახურის უფროსი, მ.აკ.დ.

• მარინა კიზირია - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევების და
განვითარების სამსახურის უფროს სპეციალისტი.

• ზაზა ხაჭიპერაძე - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევების და
განვითარების სამსახურის უფროს სპეციალისტი.

საორგანიზაციო კომიტეტის სამდივნო 

შორენა 
დარჩიაშვილი 

ივ.  ჯავახიშვილის  სახელობის  თსუ 
მედიცინის ფაკულტეტის 
კანცელარიის უფროსი 

უფროსი 

მარინა 
ხურცილავა 

ივ.  ჯავახიშვილის  სახელობის  თსუ, 
მედიცინის ფაკულტეტის კანცელარიის 

სპეციალისტი

თანაშემწე 

გიორგი  სტურუა ივ.  ჯავახიშვილის  სახელობის  თსუ 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის ტექნიკური 
მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი 

სპეციალისტი.

ტექნიკური 
მდივანი 

ნინო გვაზავა - თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო სამსახურის უფროსი 
სპეციალისტი 

•
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7 ივნისი, 2019 წელი  

კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია   -   9:00 

ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

კონფერენციის  გახსნა 9:30  

თსუ-ს აუდიტორია N107 

მისალმებები: 

I სესიის მოდერატორები: თეიმურაზ  ჩიგოგიძე, გია ლობჟანიძე. 

უროლოგია   (აუდიტორია N107) 

10:00-10:15    1.  „ურეთეროცელეს მკურნალობა ტულიუმის ლაზერით“.  
დავით  რუხაძე - თსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი.   
ხელმძღვანელი - პროფესორი  თეიმურაზ  ჩიგოგიძე.        
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი.   

10:15-10:30     2.  „ქალებში რადიკალური ცისტექტომიის საკითხისადმი“.  
ვახტანგ  ცერცვაძე - თსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი  თეიმურაზ  ჩიგოგიძე.        
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი.   

10:30-10:45     3.  „ცისტოპროსტატექტომია“. 
ნიკა  გაგოშიძე - თსსუ რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი - პროფესორი გურამ  ქარაზანაშვილი. 
შპს „ემ ემ ტე ჰოსპიტალი“.     

10:45-11:00     4.  „შარდსაწვეთების იმპლანტაცია წვრილი ნაწლავის დაბალი წნევის 
რეზერვუარში“.        
შაკო  გოგეშვილი - თსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი  თეიმურაზ  ჩიგოგიძე.        
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი.   

11:00-11:15     5.  „საშარდე სისტემის პლასტიკური ოპერაციები“.  
გიორგი  ბურჯალიანი - თსსუ რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი გურამ  ქარაზანაშვილი. 
შპს „ემ ემ ტე ჰოსპიტალი“.    
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11:15-11:30    6.  „თირკმლის მენჯ-შარდსაწვეთის კუთხის ლაპაროსკოპიული 
პლასტიკა პედიატრიულ პაციენტებში“.         
ანა  ჭანიაშვილი - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - მედიცინის დოქტორი  ზაზა  ჭანტურაია.       
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი.    

11:30-11:45     7.  „ოლიგომეტასტაზური პროსტატის კიბო“. 
კახა  ბარნოვი - თსსუ რეზიდენტი.       
ხელმძღვანელი - პროფესორი გურამ  ქარაზანაშვილი. 
შპს „ემ ემ ტე ჰოსპიტალი“.   

11:45-12:00     8.  „რეგიონული ანესთეზიის როლი AV ფისტულის ფორმირებაში“.  
ნინო ონიანი - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი.     
ხელმძღვანელი -  ლელა  ბეგლარიშვილი.         
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი. 

12:00-12:15     9.  „შარდკენჭოვანი დაავადებების ენდოსკოპიური მენეჯმენტი“.  
ნინო  ქარაზანაშვილი - თსსუ რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი - პროფესორი გურამ  ქარაზანაშვილი. 
შპს „ემ ემ ტე ჰოსპიტალი“.   

12:15-12:30     10.  „ურახუსის სიმსივნე“.  
ვასო  თხელიძე - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი  თეიმურაზ  ჩიგოგიძე.        
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი. 

II  სესიის მოდერატორები:  არჩილ  ხომასურიძე,  ჯენარო 
ქრისტესაშვილი. 

მეანობა - გინეკოლოგია  (აუდიტორია N101) 

10:00-10:15     1.  „პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომი“.  
მაისურაძე  ნინო  -  თსუ-ს მეან-გინეკოლოგიის კათედრის რეზიდენტი.  
ხელმძღვანელი - პროფესორი არჩილ  ხომასურიძე.        
კლინიკა „ი. ჟორდანიას სახელობის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი.   

10:15-10:30     2.  „ანტენატალური მეთვალყურეობა ორსულზე, ორსულობის 
განმეორებითი დანაკარგებით, ტოტალური თირეოიდექტომიით, 
მიომექტომიითა და თანდაყოლილი თრომბოფილიით“.       
ეკატერინე  გაბაშვილი, ნინო კუპრეიშვილი  -  თსუ მეან-გინეკოლოგიის 
კათედრის  რეზიდენტები.        
ხელმძღვანელი - მაია  ჯაშიაშვილი.        
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი "უნივერსი".  
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10:30-10:45     3.  „Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser: დიაგნოსტიკა, მართვა“. 

ალექსანდრა  გვენეტაძე  -  გაგუას კლინიკის რეზიდენტი.   
ხელმძღვანელი - პროფესორი თინათინ  გაგუა.         
გაგუას კლინიკა. 

10:45-11:00     4.  „ვულვარული მასკლეროზებელი ლიქენი 7 წლის ასაკში“. 

გიორგი  ფაცაცია  -  გაგუას კლინიკის რეზიდენტი.       
ხელმძღვანელი - პროფესორი ბესარიონ ტყეშელაშვილი.
გაგუას კლინიკა.  

11:00-11:15     5.  „Uterus Didelphys - საბოლოო ენდოსკოპიური დიაგნოზი“. 
ანუკა  ჭონიშვილი - გაგუას კლინიკის რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი  თინათინ  გაგუა.         
გაგუას კლინიკა. 

11:15-11:30     6.  „კონსერვატიული მიომექტომია ორსულობის პირველ 
ტრიმესტრში“.  თეონა  ჭინჭარაშვილი - თსსუ რეზიდენტი.  
ხელმძღვანელი - პროფესორი ავთანდილ  ყამბარაშვილი.      
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფესორი ნიკოლოზ კინტრაია. 
შპს „ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა“.       

11:30-11:45     7.  „ორსულობის ჩვეული დანაკარგები“.  
მილაძე  ციცინო  -  კლინიკა ი. ჟორდანიას სახელობის 
რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის რეზიდენტი.      
ხელმძღვანელი - პროფესორი  ლალი  ფხალაძე.         
კლინიკა ი. ჟორდანიას სახელობის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი. 

11:45-12:00    8.  „ენდომეტრიოზი“. 
გიორგი  ბებერაშვილი -  კლინიკა ი. ჟორდანიას სახელობის 
რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტის რეზიდენტი.      
ხელმძღვანელი - პროფესორი  ლალი  ფხალაძე.         
კლინიკა ი. ჟორდანიას სახელობის რეპროდუქტოლოგიის ინსტიტუტი.  

12:00-12:15    9.  „საკეისრო კვეთის შემდგომი ნაწიბურის ორსულობა“. 
ნიკო  ქორიძე  - თსსუ-ს გინეკოლოგიის კათედრის რეზიდენტი.   
ხელმძღვანელი - პროფესორი დავით  გაგუა.       
გაგუას კლინიკა. 

12:15-12:30    10.  „ანტენატალური მეთვალყურეობა ორსულზე დამძიმებული 
სამეანო ანამნეზით შარდკენჭოვანი დაავადების დროს“        
ლიკა მედულაშვილი, ანანო ზედგინიძე - თსუ მეან-გინეკოლოგიის 
კათედრის  რეზიდენტები.        
ხელმძღვანელი - მაია  ჯაშიაშვილი.        
რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი "უნივერსი".  
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10:00-10:15     1.  „3D პრინტერი _ უკან მომავალში“.  
თინათინი  ჩადუნელი  -  პროფესორ მარგველაშვილის 
სტომატოლოგიური კლინიკის რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი  -  ექიმი ბუბა  ჩაჩხიანი.        
პროფესორ მარგველაშვილის სტომატოლოგიური კლინიკა. 

10:15-10:30     2.  „პულპის რევასკულარიზაციის პროცესი და პულპის 
ცხოველმყობელობის აღდგენა ბავშვებში“.       
ნინო  სიჭინავა - სტომატოლოგიის ცენტრ „ალბიუსის“ რეზიდენტი.  
ხელმძღვანელი - პროფესორი ქეთევან  გოგილაშვილი.        
სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“. 

10:30-10:45     3.   „თანამედროვე ასპექტები ორთოპედიულ ვინირებაში“.  
გურამ  ნიპარიშვილი,  ალეკო  ბერიძე - პროფესორ მარგველაშვილის 
სტომატოლოგიური კლინიკის რეზიდენტები.        
ხელმძღვანელი: ექიმი ბუბა  ჩაჩხიანი.       
პროფესორ მარგველაშვილის სტომატოლოგიური კლინიკა. 

10:45-11:00     4.  „ბრუქსიზმის მკურნალობა ნერვული იმპულსის გადაცემის 
დროებითი დათრგუნვით“.       
ლეილა  გულმამედოვა  - სტომატოლოგიის ცენტრ „ალბიუსის“ 
რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი ქეთევან  გოგილაშვილი. 
სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“. 

11:00-11:15     5.  „ბიომინერალიზაციური პლატფორმა - მინანქრის აღდგენის 
ინოვაციური მეთოდი“.        
სალომე  ჩიქოვანი  - სტომატოლოგიის ცენტრ „ალბიუსის“ რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი ქეთევან  გოგილაშვილი.        
სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“. 

11: 15-11:30     6.  „თანამედროვე საანაბეჭდო მასალები ორთოპედიულ 
სტომატოლოგიაში“.       
რატი  თოდუა,  მხითარ  მელქონიანი  -  პროფესორ მარგველაშვილის 
სტომატოლოგიური კლინიკის რეზიდენტები.        
ხელმძღვანელი: ექიმი ბუბა  ჩაჩხიანი.        
პროფესორ მარგველაშვილის სტომატოლოგიური კლინიკა. 

III სესიის მოდერატორები: ვლადიმერ მარგველაშვილი, ქეთევან 
გოგილაშვილი,  ლალი შარვაძე. 

სტომატოლოგია  (აუდიტორია N115) 
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12:00-12:15      9.  „ჭანჭიკოვანი ცემენტით ფიქსაცია დენტალურ 
იმპლანტოლოგიაში“. ლევან ედიბერიძე - რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი  -  მედიცინის აკადემიური დოქტორი ლევან  მორჩაძე.  
პროგრამის დირექტორი  -   პროფესორი თენგიზ  ლობჟანიძე.        
შპს . ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიური ცენტრი.       

ინფექციური სნეულებები 

12:15-12:30     1.  „ნევროლოგიური გამოვლინებები აივ ინფექცია შიდსის დროს“. 
ვეფხვაძე პაატა - თსუ ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური 
იმუნოლოგიის კათედრის რეზიდენტი.
ხელმძღვანელი - პროფესორი ლალი  შარვაძე.
ს.ს. „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის 
სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი“ 

12:30-13:30       შ ე ს ვ ე ნ ე ბ ა  -  ლ ა ნ ჩ ი. 

IV სესიის მოდერატორები:  გიორგი  გალდავა,  თინა  ქიტუაშვილი. 
დერმატო-ვენეროლოგია  (აუდიტორია N101) 

13:30-13:45     1.  „ასოს თავის სკლეროზული ლიქენი“.  
ნინო  კორკოტაძე  -  კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი 
ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი  - პროფესორი გიორგი  გალდავა.       
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი.  

11: 30-11:45     7.  „უწყინარი სტომატოლოგიური მანიპულაციები და 
სიცოცხლისთვის საშიში გართულებები“.       
მარიამ  ხარძიანი  - სტომატოლოგიის ცენტრ „ალბიუსის“ რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი ქეთევან  გოგილაშვილი.        
სტომატოლოგიის ცენტრი „ალბიუსი“. 

  11:45-12:00     8.  „ქირურგიული შაბლონი დენტალურ იმპლანტოლოგიაში“.  
ნინო  მესხი  -  შპს . ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიური 
ცენტრის რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი  -  მედიცინის აკადემიური დოქტორი ლევან  მორჩაძე.  
პროგრამის დირექტორი  -  პროფესორი თენგიზ  ლობჟანიძე.        
შპს . ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიური ცენტრი.     



12

14:00-14:15    3.  „ექსტრაგენიტალური სკლეროზული ლიქენი ბავშვთა ასაკში“.   
ვერიკო  კაკიაშვილი  -  კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი 
ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი.       
ხელმძღვანელი - პროფესორი ხათუნა  ღურჭუმალიძე.        
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი.  

14:15-14:30     4.  „სკლეროზული ლიქენი –კლინიკური გამოვლინებები“.  
თეონა  გველესიანი  -  კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი 
ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი  - პროფესორი რუსუდან  ლაცაბიძე.        
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი. 

14:30-14:45     5.  „ანოგენიტალური სკლეროზული ლიქენი 55 წლის ქალში“.  
ნანა  აზრუმელაშვილი - თსუ  დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრის 
რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი - პროფესორი თინა  ქიტუაშვილი.       
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი. 

14:45-15:00     6.  „მოზარდთა ასაკის ანოგენიტალური სკლეროზული ლიქენი“.  
ქრისტინე  ტყეშელაშვილი  -  თსუ  დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრის 
რეზიდენტი.
ხელმძღვანელი - პროფესორი თინა  ქიტუაშვილი.         
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი.  

15:00-15:15     7.  „გენიტალიუმის გიგანტური კონდილომა“. 
თეონა  ჯამბულია,  თამარ  ბერაძე  -  თსუ  დერმატო-ვენეროლოგიის 
კათედრის რეზიდენტი.       
ხელმძღვანელი - პროფესორი თინა  ქიტუაშვილი.         
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი. 

15:15-15:30     8.  „მარტივი ჰერპესის სუპრესიული თერაპია“.  
ნინო  მჭედლიძე  -  კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი 
ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი.       
ხელმძღვანელი  - პროფესორები ნატო  დურგლიშვილი,  ვახტანგ  
კვირკველია.        
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი. 

15:30-15:45     9.  „ლაიმის დაავადება: მიზეზები, კლინიკური დიაგნოზი და მართვა“.  
გიორგი  ჩალათაშვილი - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის 
სამედიცინო აკადემიის რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი - პროფესორი ნინო  ლორთქიფანიძე.        
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი. 

13:45-14:00    2.  „რეპროდუქციული ასაკის მოსახლეობის ცნობადობა სქესობრივი 
გზით გადამდები ინფექციების შესახებ (სოციოლოგიური გამოკითხვის 
შედეგები)“.       
ნანა  ქორქია,  დალი  გვიჩია  -  კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-
კვლევითი ეროვნული ცენტრის რეზიდენტები.        
ხელმძღვანელი  - პროფესორები ნატო დურგლიშვილი, გიორგი გალდავა. 
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი.   
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16:00-16:15     11.  „ორსულთა აკნე“.  
ჯულიეტა  ცოცხალაშვილი  -  კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-
კვლევითი ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი  - პროფესორი რუსუდან  ლაცაბიძე.        
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი. 

16:15-16:30     12.  „სახის მიკოზი - დიაგნოსტიკური შეცდომა“. 
ინგა  ცატურიანი  - კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი 
ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი  - პროფესორები რუსუდან  ლაცაბიძე,  თინა  
ქიტუაშვილი.                          
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი. 

V სესიის მოდერატორები: არჩილ ჩხოტუა, დავით  ქოჩიაშვილი. 
უროლოგია (აუდიტორია N107)

13:30-13:45     1.  „თირკმლის ექინოკოკი“.  
დავით  ბენდელიანი - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი.  
ხელმძღვანელი - პროფესორი დავით  ქოჩიაშვილი.        
პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა. შპს კლინიკა  „გიდმედი“. 

13:45-14:00     2.  „შარდსაწვეთის სიმსივნეები“. 
სოფიო  აბაზაძე - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი.  
ხელმძღვანელი - პროფესორი დავით  ქოჩიაშვილი.        
პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა. შპს კლინიკა  „გიდმედი“. 

14:00-14:15     3.  „ლაპაროსკოპიული ჩარევები არაპალპირებადი კრიპტორქიზმის 
დროს“. 
თორნიკე  ჭყოიძე - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - მედიცინის დოქტორი  ზაზა  ჭანტურაია.       
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი.     

14:15-14:30     4.  „სათესლე ჯირკვლის სიმსივნის ენუკლეაცია“. 
კახა  ბერაძე - თსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი.        
ხელმძღვანელი - პროფესორი  თეიმურაზ  ჩიგოგიძე.        
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი. 

14:30-14:45     5.  „პროსტატის აბსცესის მენეჯმენტი“.  
გიორგი  ჩანგაშვილი - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - მედიცინის დოქტორი  ზაზა  ჭანტურაია.       
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი.  

15:45-16:00     10.  „შეცდომები ფსორიაზის სისტემურ თერაპიაში“. 
ნინო  ნათელაშვილი  -  კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი 
ეროვნული ცენტრის რეზიდენტი.  
ხელმძღვანელი  - პროფესორი ნონა  ბაგდადიშვილი.        
კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი.       



14

15:00-15:15     7.  „ასოს მოტეხილობა“.  
გიორგი  აღნიაშვილი - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი დავით  ქოჩიაშვილი.        
პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა. შპს კლინიკა  „გიდმედი“. 

15:15-15:30     8.  „ორგანო შემნახველი ქირურგია თირკმელუჯრედოვანი კიბოს 
მქონე პაციენტებში“.       
ილია  ყურაშვილი - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - მედიცინის დოქტორი  ზაზა  ჭანტურაია.       
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი.        

15:30-15:45     9.  „სასქესო ასოს სიმსივნე და სიფილისი“.  
მარიამ  ლორთქიფანიძე - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი დავით  ქოჩიაშვილი.        
პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა. შპს კლინიკა  „გიდმედი“. 

15:45-16:00    10.  „ფურნიეს განგრენა“. 
ამიკო  შუბლაძე - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი დავით  ქოჩიაშვილი.        
პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა. შპს კლინიკა  „გიდმედი“. 

16:00-16:15    11.  „თირკმლის ქრონიკული დაავადება, თირკმელჩანაცვლებითი 
თერაპიის სახეები“.       
თეონა  მათოშვილი - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი -  ლელა  ბეგლარიშვილი.         
ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი.        

14:45-15:00     6.  „თირკმლის ინფარქტის ენდოვასკულური  მკურნალობა“.  
ირაკლი  ფხალაძე - თსსუ  უროლოგიის  კათედრის  რეზიდენტი. 
ხელმძღვანელი - პროფესორი დავით  ქოჩიაშვილი.        
პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა. შპს კლინიკა  „გიდმედი“.      

16:30      კ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი ი ს    დ ა ხ უ რ ვ ა. 
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