21.05.2016
09:00 - 10:00 გახსნის ცერემონია და მისალმება
სესიის ხელმძღვანელი: ალექსი ბაიდოშვილი, “ქართულ-ინტერნაციონალური
სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაციის’ პრეზიდენტი,
საქართველო / ჰოლანდია.
Opening Ceremony / Welcome notes from officials.
Chairman: Alexi Baidoshvili, MD, president of GIMPHA, Georgia / The Netherlands.
10:00 - 10:30 შესვენება / Coffee break
სესია 1. ძუძუს ონკოლოგია.
Session 1. Brest oncology.
სესიის ხელმძღვანელი: გიორგი ძაგნიძე, საქართველო.
Chairman: Giorgi Dzagnidze, Gerogia.
10:30 -11:00 ძუძუს კიბოს კლინიკური კვლევები საქართველოში (გიორგი ძაგნიძე, საქართველო).
Clinical Trials in Breast Cancer in Georgia (Giorgi Dzagnidze, Gerogia).
11:00 -11:30 რიგიანად გათვლილი და დაგეგმილი კვლევების ამჟამინდელი მნიშვნელობა ძუძუს
და იღლიის ქირურგიაში (ჯონ რობერტსონი, დიდი ბრიტანეთი).
The importance of properly designed and powered trials in breast and axillary surgery today
(John F R Robertson, United Kingdom).
11:30-12:00 მემკვიდრეობითი ძუძუსა და საკვერცხის სიმსივნეები: BRCA1 და 2 გენების
იდენტიფიკაცია და მართვის სტრატეგია (კრისტიან ფ. ზინგერი. ავსტრია).
Hereditary Breast and Ovarian Cancer: BRCA1 and 2 Identification and Management Strategies
(Christian F Singer, Austria).
12:00 - 12:30 შესვენება / Coffee break
12:30-13:00 ჰორმონ რეცეპტორდადებითი და Her2 უარყოფითი ძუძუს კიბოს ენდოკრინული და
ზრდის ფაქტორების მკურნალობა (ჯონ რობერტსონი, დიდი ბრიტანეთი).
Endocrine & Growth Factor therapies in Hormone Receptor positive HER2 negative advanced
breast cancer (John F R Robertson, United Kingdom).
13:00-13:30 ძუძუს კიბოს სკრინინგი საქართველოში (რემა ღვამიჩავა, საქართველო).
Breast Cancer Screening in Georgia (Rema Gvamichava, Georgia).
13:30-14.00

რეცეპტორების კონვერსია ძუძუს სიმსივნის მეტასტაზებში (პაულ ფან დისტ,
ჰოლანდია).
Receptor conversion in distant breast cancer metastases (Paul J van Diest, The Netherlands).

14:00 - 15:00 სადილი / Lunch
15.00-15.30 ხერხემლის მოცულობითი პათოლოგიების მკურნალობა ნეირონავიგაციის
გამოყენებით (შოთა ინგოროყვა, საქართველო).

Surgical treatment of spinal mass with use of neuronavigation (S. Ingorokva, Georgia).
15.30-16.30

შემთხვევების განხილვა (გრიგოლ ხურციძე, საქართველო).
Case Discussion (Gregory Khurtsidze, Georgia).

სესია 2. პედიატრიული.
Session 2. Pediatric.
სესიის ხელმძღვანელი: ნინო სოლომონია, საქართველო.
Chairman: Nino Solomonia, Georgia.
10:30 - 11:00 დღენაკლულ ახალშობილთა ნუტრიციული მართვის ძირითადი პრiნციპები (ჰანს ფან
გოუდუფერ, ჰოლანდია).
Initial Nutritional management of preterm infant (Hans van Goudoever, The Netherlands).
11:00 - 11:30 დედის რძის გამოყენება ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის დეპარტამეტნში (ჰანს
ფან გოუდუფერ, ჰოლანდია).
Human milk use in the NICU (Hans van Goudoever, The Netherlands).
11:30 - 12:00 ნაწლავის სპონტანური პერფორაცია და ნეკროზული ენტეროკოლიტი (შინჰარ,
ისრაელი).
Spontaneus intestinal perforation and NEC (Dr. Shinhar, Israël).
12:00 - 12:30 შესვენება / Coffee break
12:30 - 13:00 საყლაპავის ატრეზია (შინჰარ, ისრალი).
Esophageal atresia (D. Shinhar, Israël).
13:00 - 13:30 ჰირშპრუნგის დაავადება (შინჰარ, ისრაელი).
Hirshprung”s disease (D. Shinhar, Israël).
13:30 - 14:00 მოკლე ნაწლავის სინდრომი (შუშან ეისენ, ისრაელი).
Short gut syndrome (Irit Schushan-Eisen, Israël).
14:00 - 15:00 სადილი / Lunch
15:00 - 15:30 შესაძლებელია თუ არა ძროხის რძის ცილის მიმართ ალერგიის მკურნალობა?
ექსტენსიური ჰიდროლიზატების როლი პედიატრის და ალერგოლოგის პრაქტიკაში
(ბიძინა კულუმბეგოვი, საქართველო).
Treatment of Caw's Milk Allergy. Extensively hyrdolized formulas in Allergology (Bidzina
Kulumbegov, Georgia).
15:30 - 16:00 შემთხვევების განხილვა.
Case Discussion.

სესია 3. ინფექციური დაავადებები.
Session 3. Infection diseases.
სესიის ხელმძღვანელი: ეკატერინე ჩაკვეტაძე, საფრანგეთი.
Chairman: Ekaterine Chakvetadze, France.
10:30 - 11:15 შიდსის აღმოჩენიდან დღემდე : ისტორიული მიმოხილვა (ვილი როზენბომი,
საფრანგეთი).
34 years after HIV identification: Historical overview (Willy Rozenbaum, France).
11:15 - 12:00 C ჰეპატიტით ინფიცირებული პაციენტების მკურნალობა საქარველოში (თენგიზ
ცერცვაძე, საქართველო).
HCV infected patients management in Georgia (Tenguiz Cercvadze, Georgia).
12:00 - 12:30 შესვენება / Coffee break
12:30 - 13:15 ინფექციური დაავადებების თანმხლები ჰემატოლოგიური მანიფესტაციები:
ჰემიფაგოციტური სინდრომი (ეკატერინე ჩაკვეტაძე, საფრანგეთი).
Hematological manifestations of infectious diseases: hemophagocytic syndrome (Ekaterina
Chakvetadze, France).
13:15 - 14:00 გრამ დადებით და გრამ უარყოფით ინფექციების სამკურნალოდ ბოლო წლებში
დარეგისტრირებული ახალი ანტიბიოტიკების შესახებ მიმოხილვა (გიორგი
კანდელაკი, საქართველო).
New antibiotics for treatment of Gram positive and Gram negative bacterial infections (George
Kandelaki, Georgia).
14:00 - 15:00 სადილი / Lunch
15:00 - 15:45 როცა ანტიბიოტიკების ეფეტურობა ლიმიტის ზღვარზეა (სილვან დიამანტისი,
საფრანგეთი).
Limits of antibiotic therapy (Sylvain Diamantis, France).
15:45 - 16:30 ფაგოთერაპია. ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია (მზია ქუთათელაძე,
საქართველო).
Phage Therapy - Everything Old is New Again (Mzia Kutateladze, Georgia).

სესია 4. რა ხდება ნეუროლოგიაში.
Session 4. What’s up in Neurology.
სესიის ხელმძღვანელი: ზაზა ქაცარავა, საქართველო / გერმანია.
Chairman: Zaza Katsarava, Georgia / Germany.
10:30 - 11:00 ავადმყოფი თავბრუსხვევით (მარკ ობერმანი, გერმანია).
Update on vertigo and dizziness (Mark Obermann, Germany).
11:00 - 11:30 პაციენტი პროქსიმალური კუნთების სისუტით (ოლივერ კასტრუპი, გერმანია).
A patient with muscular weakness (Oliver Kastrup, Germany).

11:30 - 12:00 პაციენტი თავის ტკივილით მიმღებ განყოფილებაში (ზაზა ქაცარავა, საქართველო /
გერმანია).
Headache in the emergency department (Zaza Katsarava, Georgia / Germany).
12:00 - 12:30 შესვენება / Coffee break
12:30 - 13:00 იშემიური ინსულტის იშვიათი მიზეზები (მათიას მაშკე, გერმანია).
Unusual causes of stroke (Matthias Maschke, Germany).
13:00 - 13:30 იშემიური ინსულტის რეაბილიტაცია (ნინო ახალბედაშვილი, შვეიცარია).
Rehabilitation in stroke patients (Nino Akhalbedashvili, Switzerland).
13:30 - 14:00 გერიატრიული მედიცინის საფუძვლები (ზაზა ქაცარავა, საქართველო და გერმანია).
Geriatric medicine (Zaza Katsarava, Georgia/Germany).
14:00 - 15:00 სადილი / Lunch
15:00 - 15:30 პერიფერიული ნეიროპათიები (ოლივერ კასტრუპი, გერმანია).
Peripheral neuropathies (Oliver Kastrup, Germany).
15:30 - 16:00 პარკინსონის დაავადება და პარკინსონის ატიპიური სინდრომები (მათიას მაშკე,
გერმანია).
Parkinson’s Disease and atypical Parkinson syndromes (Matthias Maschke, Germany).
16:00-16:30 თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნეები (ზაზა უჯმაჯურიძე, დანია).
Malignant Brain Tumors (Zaza Ujmajuridze, Denmark).
16:30 - 17:00 საინტერესო კლინიკური შემთხვევები, კროიცფელდ იაკობის დაავედების 2
შემთხვევა საქართველოში.
Interesting cases: Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) in Georgia (Gvantsa Japaridze, Georgia).

