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19 მაისი/May
რეგისტრაცია09: 0-10: 0  3 3      
გახსნის ცერემონია და მისალმება

ქართულ-ინტერნაციონალური სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია.

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

საქართველოს საგარეო საქმერთა სამინისტორო. 

11:00-11:30       შესვენება/Coffee break 

Registration 
Opening ceremony/Welcome notes from officials GIMPHA.
EVEX Medical Corporation.
Ministry of Labor, Health and Social Affairs of Georgia.
Ministry of Foreign Affairs of Georgia.

სესია/Session 1: გინეკოლოგიური ონკოლოგია/Gynecological Oncology

სესიის ხელმძღვანელი: კობა კიკნაველიძე, ქუთაისი, საქართველო.

Chairman: Koba Kiknavelidze, Kutaisi, Georgia.

11:30-13:30      პრემალიგნური წარმონაქმნები ვულვაში: დიაგნოზი და მკურნალობა.

ადრეული სტადიის ვულვის კიბოს მკურნალობა.

შორსწასული ვულვის კიბო: კლინიკური შემთხვევების განხილვა, ქირურგია თუ ქიმიო-სხივური თერაპია?

ენდომეტრიუმის კიბოს ადჯუვანტური მკურნალობა: PORTEC კვლევის მონაცემები, განსაკუთრებული 

აქცენტი PORTEC 3-ზე.

ადჯუვანტური სხივური თერაპიის როლი ენდომეტრიუმის კიბოს დროს.

ნ. რეესინკი, ენსჰედე, ნიდერლანდების სამეფო.

ს. როოტჰანი, ჰენგელო, ნიდერლანდების სამეფო.

ჰ. არცი, გრონინგენი, ნიდერლანდების სამეფო.

ე. ნათელაური, ქუთაისი, საქართველო.

დ. კაჭარავა, ქუთაისი, საქართველო.

Premalignant vulva lesions: diagnosis and treatment.
Treatment of early stage vulvar cancer.
Advanced vulvar cancer: case presentations; surgery vs chemo-radiotherapy.
Adjuvant treatment in endometrial cancer: the PORTEC study data, with special emphasis on PORTEC 3.
Role of adjuvant Radiation Therapy in Endometrial Cancer.
N. Reesink, Enschede, The Netherlands. 
S. Roothaan, Hengelo, The Netherlands.
H. Arts, Groningen, The Netherlands. 
E. Natelauri, Kutaisi, Georgia.
D. Kacharava, Kutaisi, Georgia.

10 3 11 3      : 0- : 0  

13:30-14:30       სადილი/Lunch

14:30-17:00     შვილოსნობის შენარჩუნება ენდომეტრიუმის კიბოს მკურნალობის დროს, კლინიკური შემთხვევის 

განხილვა, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.

საშვილოსნოს ყელის პრემალიგნური წარმონაქმნები და სკრინინგი.

შვილოსნობის შენარჩუნება საშვილოსნოს ყელის კიბოს მკურნალობის დროს.

OVHIPEC კვლევა: HIPEC-ის როლი საკვერცხის კიბოს შემთხვევაში.

საშვილოსნოს სარკომა - მულტიდისციპლინარული განხილვა.

ნ. რეესინკი, ენსჰედე, ნიდერლანდების სამეფო.

ჰ. არცი, გრონინგენი, ნიდერლანდების სამეფო.

ს. როოტჰანი, ჰენგელო, ნიდერლანდების სამეფო.



სესია/Session 2: თავისა და კისრის ონკოლოგია/Oncology of head-and-neck

სესიის ხელმძღვანელი: ზაზა უჯმაჯურიძე, ნესტვედი, დანია.

Chairman: Zaza Ujmajuridze, Nestved, Denmark.

11:30-12:00     

Epidemiology.
J. Filtenborg Tvedskov, Copenhagen, Denmark.
J. Friborg, Copenhagen, Denmark.

ეპიდემიოლოგია.

ი. ფილტენბორგ ტვედსკოვი, კოპენჰაგენი, დანია.

ი. ფრიბორგი, კოპენჰაგენი, დანია.

Fertility sparing treatment options in endometrial cancer: case presentation, diagnostics and treatment.
Premalignant cervical lesions and screening.
Fertility sparing treatment in cervical cancer.
OVHIPEC study: the role of HIPEC in ovarian cancer.
Tumorboard: uterine sarcoma.
N. Reesink, Enschede, The Netherlands. 
S. Roothaan, Hengelo, The Netherlands.
H. Arts, Groningen, The Netherlands. 

12:00-12:40    

Surgery in head-neck cancer.
J. Filtenborg Tvedskov, Copenhagen, Denmark.
J. Friborg, Copenhagen, Denmark.

თავისა და კისრის სიმსივნეთა ქირურგია.

ი. ფილტენბორგ ტვედსკოუ, კოპენჰაგენი, დანია.

ი. ფრიბორგი, კოპენჰაგენი, დანია.

12:40-13:30    

Radiotherapy in head-neck cancer.
J. Filtenborg Tvedskov, Copenhagen, Denmark.
J. Friborg, Copenhagen, Denmark.

თავისა და კისრის სიმსივნეების სხივური თერაპია.

ი. ფილტენბორგ ტვედსკოუ, კოპენჰაგენი, დანია.

ი. ფრიბორგი, კოპენჰაგენი, დანია.

13:30-14:30    სადილი/Lunch 

14:30-15:00    თავისა და კისრის სიმსივნეთა ქიმია-სხივური თერაპია.

ი. ფილტენბორგ ტვედსკოუ, კოპენჰაგენი, დანია.

ი. ფრიბორგი, კოპენჰაგენი, დანია.

17:00-17:30     საქართველოში განხორციელებული მაღალტექნოლოგიური და ინტელექტუალური კონტრიბუცია 

საშვილოსნოს ყელის, საშოს და ვულვის დაავადებათა მართვასა და დიაგნოსტიკაში - წინ გადადგმული 

ნაბიჯი გინეკოლოგიურ ონკო პრევენციაში.

მ. ჯუღელი, გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს კოლპოსკოპიის ფედერაციის პრეზიდენტი, 

IFCPC-IARC  და UNFPA ასოც. საერთაშორისო ტრენერი, "კარაპს მედლაინი", თბილისი,  საქართველო.

ბ. ტყეშელაშვილი, მედიცინის მეცნიერებთა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველო.

High-tech and intellectual contribution to the management and diagnosis of cervical, vaginal and vulnerable diseases 
in Georgia - Step forward in prevention of Onco Gynecology.
M. Jugeli, PHD, MD, Gynecologist, President of Georgian Federation of Colposcopy, IFCPC - IARC in collaboration with UNFPA - 
certified Trainer, "Caraps Medline", Tbilisi, Georgia.
B. Tkeshelashvili, PhD, MD, Tbilisi, Georgia.



15:30-16:00    

Case stories (primary RT cases). 
J. Filtenborg Tvedskov, Copenhagen, Denmark.
J. Friborg, Copenhagen, Denmark.

პაციენტთა ისტორიების განხილვა (სხივური თერაპიის შემთხვევები).

ი. ფილტენბორგ ტვედსკოუ, კოპენჰაგენი, დანია.

ი. ფრიბორგი, კოპენჰაგენი, დანია.

16:00-16:30    

Case stories (recurrence, salvage, chemotherapy, re-irradiation). 
J. Filtenborg Tvedskov, Copenhagen, Denmark.
J. Friborg, Copenhagen, Denmark.

პაციენტთა ისტორიების განხილვა (რეციდივი, გადარჩენითი მკურნალობები, 

ქიმიოთერაპია, განმეორებითი დასხივება).

ი. ფილტენბორგ ტვედსკოუ, კოპენჰაგენი, დანია.

ი. ფრიბორგი, კოპენჰაგენი, დანია.

16:30-17:00    

MDT/Guidelines/Database.
J. Filtenborg Tvedskov, Copenhagen, Denmark.
J. Friborg, Copenhagen, Denmark.

მულტიდისციპლინარული განხილვა, გაიდლაინები, მონაცემთა ბაზა.

ი. ფილტენბორგ ტვედსკოუ, კოპენჰაგენი, დანია.

ი. ფრიბორგი, კოპენჰაგენი, დანია.

სესია/Session 3: ნერვკუნთოვანი დაავადებები/Neuromuscular diseases

სესიის ხელმძღვანელი: ზაზა ქაცარავა, გერმანია.

Chairman: Zaza Katsarava, Germany.

11:30-11:40 

History of EMG in Georgia.
N. Kvirkvelia, Georgia.

ნერვკუნთოვან დაავადებათა შესწავლის ისტორია საქართველოში.

ნ. კვირკველია, საქართველო.

11:40-12:10  

Non-inflammatory neuropathies.
K. Reiners, Germany.

პოლინეიროპათიები.

კ. რაინერსი, გერმანია.

12:10-12:40  

Inflammatory neuropathies.
K. Toyka, Germany.

ანთებითი პოლინეიროპათიები.

კ. ტოიკა, გერმანია.

Case stories (primary surgical cases).
J. Filtenborg Tvedskov, Copenhagen, Denmark.
J. Friborg, Copenhagen, Denmark.

15:00-15:30    პაციენტთა ისტორიების განხილვა (ქირურგიული შემთხვევები).

ი. ფილტენბორგ ტვედსკოუ, კოპენჰაგენი, დანია.

ი. ფრიბორგი, კოპენჰაგენი, დანია.

Radiotherapy/chemotherapy in head-neck cancer.
J. Filtenborg Tvedskov, Copenhagen, Denmark.
J. Friborg, Copenhagen, Denmark.



14:40-15:10 

The spectrum of myopathies.
S. Zierz, Germany.

მიოპათიები.

შ. ცირცი, გერმანია.

13:40-14:40  სადილი/Lunch 

15:10-15:55

The dystrophic and non-dystrophic myotonias.
K. Reiners, Germany.

მიოტონიები.

კ. რაინერსი, გერმანია.

15:55-16:40  

Myasthenia gravis and other autoimmune disorders of neuromuscular transmission.
K. Toyka, Germany.

მიასთენია და სხვა აუტოიმუნური ნერვკუნთოვანი დაავადებები.

კ. ტოიკა, გერმანია.

16:40-17:10 
Case discussion.
საინტერესო კლინიკური შემთხვევის გარჩევა.

სესია/Session 4: ინფექციური დაავადებები/Infectious Diseases

სესიის ხელმძღვანელები:
თ. ცერცვაძე, თბილისი, საქართველო. 

ე. ჩაკვეტაძე, პარიზი, საფრანგეთი.

11:30-12:15  

Post CROI 2018: Latest worldwide HIV and AIDS news.
L. Slama, Paris, France.

Post CROI 2018: სიახლე HIV ინფიცირებული პაციენტების მკურნალობაში.

ლ. სლამა, პარიზი, საფრანგეთი.

12:15-13:00

Progress in HCV Care and Treatment: national hepatitis C elimination program of Georgia. 
T. Tsertsvadze, Tbilisi, Georgia.

C ჰეპატიტით კოინფიცირებული პაციენტების მკურნალობა საქართველოში.

თ. ცერცვაძე, თბილისი, საქართველო.

13:00-13:30 დისკუსია/Discussion

13:30-14:30 სადილი/Lunch 

14:30-15:15

The new sepsis consensus definitions: Is new always better then old? 
G. Kandelaki, Tbilisi, Georgia.   

ახალი კონსენსუსი სეფსისზე: ახალი ყოველთვის ძველზე უკეთესია?  

გ. კანდელაკი, თბილისი, საქართველო.

Chairmen: 

T. Tsertsvadze, Tbilisi, Georgia. 
E. Chakvetadze, Paris, France.

12:40-13:10  

Diagnosis and management of neurometabolic diseases with neuropathy and myopathy in children and adults.
M. Tchikviladze, France.

ბავშვთა ასაკის ნეირომეტაბოლური ნეიროპათიები და მიოპათიები. 

მ. ჩიკვილაძე, საფრანგეთი.

13:10-13:40  

Case discussion.

საინტერესო კლინიკური შემთხვევის გარჩევა.



16:00-16:45

How to implant the antibiotic stewardship programs in the country
S. Diamantis, Paris, France.

ანტიბიოტიკების სწორი მოხმარების წესების დანერგვა ტერიტორიული და ქვეყნის მასშტაბით.

ს. დიამანტისი, პარიზი, საფრანგეთი. 

16:45-17:00 დისკუსია / Discussion

სესია/Session 5: პერსპექტივები და შესაძლებლობები სამედიცინო კარიერაში - 

რეზიდენტურა და სხვა საფეხურები 

Perspectives and Opportunities in Medical Career - Medical Residency and Beyond

სესიის ხელმძღვანელები:

ალექსი ბაიდოშვილი, ნიდერლანდების სამეფო.

ზურაბ გურული, ამერიკის შეერთებული შტატები.

ალექსანდრე ასათიანი, საქართველო. 

ქეთი ვაშაკიძე, საქართველო.

11:30-11:50     

GIMPHA from the Beginning until now
A. Baidoshvili, The Netherlands. 
L. Mikiashvili, Georgia.

GIMPHA დაარსებიდან დღემდე

ა. ბაიდოშვილი, ნიდერლანდების სამეფო.

ლ. მიქიაშვილი, საქართველო.

11:50-12:10  

Motivations and Counter-Motivations before tackling the USMLE; What should we know up front.
Z. Guruli, USA.

მოტივაციები და კონტრ-მოტივაციები USMLE-სთან შეჭიდების წინ, ანუ რა უნდა ვიცოდეთ წინასწარ

ზ. გურული, ამერიკის შეერთებული შტატები.

12:10-12:30 

Essential steps to a U.S. Medical Residency
A. Asatiani, Tbilisi, Georgia

აუცილებელი ნაბიჯები ამერიკული სამედიცინო რეზიდენტურისთვის

ა. ასათიანი, თბილისი, საქართველო.

12:30-12:50 სამედიცინო სტუდენტებისა და რეზიდენტების განათლების სისტემა დანიაში. განათლებისა და 

მუშაობის პერსპექტივები ქართველი სტუდენტებისა და რეზიდენტებისათვის დანიაში. 

უ. ლასენი, კოპენჰაგენი, დანია.

Chairmen: 
Alexi Baidoshvili, The Netherlands.
Zurab Guruli, USA.
Alexandre Asatiani, Georgia. 
Keti Vashakidze, Georgia.

The antimicrobial resistance pattern of community-acquired gram-negative bacteria isolated in urines samples: 
a retrospective study from Outpatients Clinic in Kakheti, region of Georgia and recommendations on treatment of 
gram-negative bacteria resistant to cephalosporin of third generation.
E. Chakvetadze, Paris, France.

15:15-16:00 გრამ უარყოფითი  ბაქტერიების  რეზისტენტულობა საქართველოში: კახეთი-იონის სამედიცინო 

ცენტრის ორწლიანი გამოცდილება და  მესამე თაობის ცეფალოსპორინებისადმი რეზისტენტული 

გრამ უარყოფითი ბაქტერიების  მკურნალობა. 

ე. ჩაკვეტაძე, პარიზი, საფრანგეთი.



14:30-14:50 

Medical postgraduate education - EVEX perspective
G. Khurtsidze, Tbilisi, Georgia.

პოსტდიპლომური სამედიცინო განათლება - სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ხედვა

გ. ხურციძე, თბილისი, საქართველო.

14:50-15:10 

Opportunities for Medical education in the Netherlands. 
H. Arts, Groningen, The Netherlands

სამედიცინო განათლების საშუალებები ნიდერლანდების სამეფოში 

ჰ. არცი, გრონინგენი, ნიდერლანდების სამეფო.

15:10-15:30 

ERASMUS
D. Giorgobiani, Tbilisi, Georgia.

ERASMUS

დ. გიორგობიანი, თბილისი, საქართველო.

Medical Career in Germany
Z. Katsarava, Germany.
O. Shavlakadze, Tbilisi, Georgia.

13:30-14:30 სადილი/Lunch 

13:10-13:30 სამედიცინო კარიერა გერმანიაში. 

ზ. ქაცარავა, გერმანია.

ო. შავლაყაძე, თბილისი, საქართველო.

12:50-13:10 

The ways to get German medical education
N. Atchaidze, Tbilisi, Georgia.
K. Vashakidze, Tbilisi, Georgia.

გზები გერმანული სამედიცინო განათლებისკენ. 

ნ. აჭაიძე, თბილისი, საქართველო.

ქ. ვაშაკიძე, თბილისი, საქართველო.

The education system for medical students and residents in Denmark. Educational and working perspectives for the Georgian 
students and residents in Denmark
U. Lassen, Copenhagen, Denmark.



20 მაისი/May
რეგისტრაცია09: 0-10: 0  3 3      

სესია/Session 1: ქართულ ინტერნაციონალური სამედიცინო და საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ასოციაციის და საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის (სუა) ერთობლივი 

სესია ონკოლოგიურ უროლოგიაში. GIMPHA/GUA joint Session on Urological Oncology.

სესიის ხელმძღვანელები: 
ზაზა უჯმაჯურიძე, კოპენჰაგენი, დანია.

პეტერ პეტერსენი, კოპენჰაგენი, დანია.

ანნა კრისტენსენი, ნევსტედი, დანია.

კობა კიკნაველიძე, ქუთაისი, საქართველო.

10:00-11:30      სათესლე ჯირკვლის კიბო 

მოდერატორები: პეტერ პეტერსონი, ანნა კრისტენსენი, კობა კიკნაველიძე, დავით ქოჩიაშვილი, 

ზაზა ჭანტურაია, არჩილ ჩხოტუა.

Testis cancer

სათესლე ჯირკვლის კიბოს ქირურგიული მკურნალობა

ფერტილობა, სპერმის ხარისხი და გერმინოგენული უჯრედების in-situ ნეოპლაზია;

I სტადიის სათესლე ჯირკვლის კიბო;

სხივური თერაპია სათესლე ჯირკვლის კიბოს დროს;

კლინიკური შემთხვევა 1 - პირველადი ქიმიოთერაპია სათესლე ჯირკვლის კიბოს დროს;

კლინიკური შემთხვევა 2 - ქიმიოთერპია რეციდიული სათესლე ჯირკვლის კიბოს ქიმიოთერაპია;

მეთვალყურეობა/გვიანი ტოქსიურობა.

პეტერ პეტერსენი, კოპენჰაგენი, დანია.

ანნა კრისტენსენი, ნევსტედი, დანია.

ზაზა ჭანტურაია, თბილისი, საქართველო.

   Surgery in testis cancer (urologist) 
   Fertility semen quality and germ cell neoplasia in-situ
   Stage I testis cancer
   Radiotherapy in testis cancer
   Case – primary chemotherapy in testicular cancer
   Case – chemotherapy at relapsing disease
   Follow-up/late toxicity

11:30-12:00 შესვენება/Coffee break

12:00-14:00      პროსტატის კიბო I ნაწილი:

მოდერატორები: პეტერ პეტერსონი, ანნა კრისტენსენი, კობა კიკნაველიძე, შალვა ჭოველიძე, 

გიორგი ხვადაგიანი, ამბროსი პერტია

სტადირება და რისკ ჯგუფების სტრატიფიცია.

აქტიური მეთვალყურეობა პროსტატის კიბოს დროს 

ლოკალურად გავრცობილი პროსტატის კიბოს რადიკალური მკურნალობა. რადიკალური 

პროსტატექტომია vs. სხივური თერაპია.

Moderators: Peter Petersen, Anne Christensen, Koba Kiknavelidze, Davit Kochiashvili, Zaza Chanturia, Archil Chkhotua.

Chairmen: 
Zaza Ujmajuridze, Næstved, Denmark.
Peter Meidahl Petersen, Copenhagen, Denmark.
Anne Juel Christensen, Nestved, Denmark.
Koba Kiknavelidze, Kutaisi, Georgia.

Peter Petersen, Copenhagen, Denmark
Anne Christensen, Nestved, Denmark
 Zaza Chanturia, Tbilisi, Georgia.



პეტერ პეტერსენი, კოპენჰაგენი, დანია.

ანნა კრისტენსენი, ნევსტედი, დანია.

არჩილ ჩხოტუა, თბილისი, საქართველო.

გიორგი ქოჩიაშვილი, თბილისი, საქართველო.

Prostate cancer part I

Staging and risk stratification groups (urologist). 
Active surveillance for prostate cancer (urologist).
Curative treatment for locally advanced prostate cancer. Radical prostatectomy vs. radiotherapy.
Case 1 – Recurrent prostate cancer / Salvage / adjuvant post-operative radiotherapy.

Peter Petersen, Copenhagen, Denmark.
Anne Christensen, Nestved, Denmark.
Archil Chkhotua, Tbilisi, Georgia.
Giorgi Kochiashvili, Tbilisi, Georgia.
 

14:00-15:00 შესვენება/Coffee break

15:00-16:00 

Prostate cancer part II 

 პროსტატის კიბო II ნაწილი:

მოდერატორები: პეტერ პეტერსონი, ანნა კრისტენსენი, კობა კიკნაველიძე, არჩილ ჩხოტუა, 

გიორგი მანაგაძე, ავთანდილ იმედაძე

მეტასტაზური არაკასტრირებული პროსტატის კიბო. ადრეული ქიმიოთერაპია (დოცეტაქსელი)/

აბირატერონი.

კასტრაცია რეზისტენტული პროსტატის კიბო M0 სტადია.

კასტრაცია რეზისტენტული პროსტატის კიბო M+ სტადია.

პალიატიური სხივური თერაპია.

პეტერ პეტერსენი, კოპენჰაგენი, დანია.

ანნა კრისტენსენი, ნევსტედი, დანია.

კობა კიკნაველიძე, ქუთაისი, საქართველო.

დავით ჯალაღანია, თბილისი, ქუთაისი.

Mestastatic castration naïve prostate cancer. Early docetcxel / Abiraterone
Castration-resistant prostate cancer (CRPC) M0 disease (urologist)
Castration-resistant prostate cancer (CRPC) M+ disease
Palliative radiotherapy

Peter Petersen, Copenhagen, Denmark.
Anne Christensen, Nestved, Denmark.
Koba Kiknavelidze, Kutaisi, Georgia.
David Jalagania, Tbilisi, Georgia.

16:00-17:00 შარდის ბუშტის კიბო

მოდერატორები: პეტერ პეტერსონი, ანნა კრისტენსენი, კობა კიკნაველიძე, ამბროსი პერტია, 

თემურ ჩიგოგიძე, მზია დიდმანიძე.

კუნთებში არაინვაზიური შარდის ბუშტის კიბოს მკურნალობა.

კუნთებში ინვაზიური შარდის ბუშტის კიბოს მკურნალობა, რადიკალური ცისტექტომია/ნეოადიუვანტური 

ქიმიოთერაპია, მულტიმოდალური ანუ ტრიმოდალური. 

თერაპია (ტურბ, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია).

მეტასტაზური შარდის ბუშტის კიბო. ქიმიოთერაპია და იმუნოთერაპია. 

პეტერ პეტერსენი, კოპენჰაგენი, დანია.

ანნა კრისტენსენი, ნევსტედი, დანია.

კობა კიკნაველიძე, ქუთაისი, საქართველო.

ამბროსი პერტია, თბილისი, საქართველო.

კლინიკური შემთხვევა - რეკურენტული პროსტატის კიბო/გადამრჩენი (Salvage)/ადჯუვანტური 

სხივური თერაპია.



Bladder cancer
Treatment of non-muscle invasive bladder cancer (urologist).
Treatment of muscle invasive bladder cancer. Cystectomy / preoperative chemotherapy (Urologist). Multimodality Treatment 
(MMT) or Trimodality treatment (TURB, chemotherapy, radiation therapy).
Metastatic bladder cancer. Chemotherapy and immunotherapy. 

Peter Meidahl Petersen, Copenhagen, Denmark.
Anne Juel Christensen, Nestved, Denmark.
Koba Kiknavelidze, Kutaisi, Georgia.
Ambrosi Pertia, Tbilisi, Georgia.

სესია/Session 2:  ტრავმატოლოგია - ორთოპედია/Trauma - Orthopedic Surgery

სესიის ხელმძღვანელი:

ირაკლი გოგინავა, ქუთაისი, საქართველო.

გიორგი გაბუნია, ქუთაისი, საქართველო.

10:00-10:25

The Results and Complications of the Surgical Treatment of proximal Humeral Fractures.
G. Gabunia, Kutaisi, Georgia
Sh. Iramadze, Kutaisi, Georgia 
I. Goginava, Kutaisi, Georgia

მხრის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობის ქირურგიული მკურნალობის შედეგები და გართულებები.

გ. გაბუნია, ქუთაისი, საქართველო.

შ. ირემაძე, ქუთაისი, საქართველო.

ი. გოგინავა, ქუთაისი, საქართველო.

10:25-10:55

Proximal Tibial Fracture Management. 
Z. Khabeishvili, Kutaisi, Georgia.

წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობის მკურნალობის მენეჯმენტი.  

ზ. ხაბეიშვილი, ქუთაისი, საქართველო.

10:55-11:25 

Errors and Complications of the Intramedullary Osteosynthesis With Locking Nails.

შეცდომები და გართულებები ინტრამედულარული, მაბლოკირებელი ოსტეოსინთეზის დროს.

ნ. პოლიაკოვი, ხარკოვი, უკრაინა.

N. Poliakov, Kharkov, Ukraine.

Chairmen: 
Irakli Goginava, Kutaisi, Georgia.
Giorgi Gabunia, Kutaisi, Georgia.

11:25-11:55 შესვენება/Coffee break

11:55-12:25

Pelvic ring fractures surgical treatment -  the tesults and complications
I. Goginava, Kutaisi, Georgia.
G. Gabunia, Kutaisi, Georgia.
Sh. Iremadze, Kutaisi, Georgia.
M. Shavgulidze, Kutaisi, Georgia.

მენჯის მოტეხილობის ქირურგია - შედეგები და გართულებები.

ი. გოგინავა, ქუთაისი, საქართველო.

გ. გაბუნია, ქუთაისი, საქართველო.

შ. ირემაძე, ქუთაისი, საქართველო.

მ. შავგულიძე, ქუთაისი, საქართველო. 



12:25-12:55

Complications and surgical treatment technical difficulties of peripheral nerve damage.
T. Gurjidze, Tbilisi, Georgia

გართულებები და ქირურგიული მკურნალობის ტექნიკური სირთულეები პერიფერიული ნერვების 

დაზიანების დროს.

თ. გურჯიძე, თბილისი, საქართველო.

12:55-13:25

Gunshot Injuries - Challenge of the modern society.
M. Shavgulidze, Kutaisi, Georgia.

კიდურების ცეცხლნასროლი დაზიანება. თანამედროვე სოციუმის გამოწვევა.

.მ. შავგულიძე, ქუთაისი, საქართველო

13:25-14:00

Joint replacement. How to do it cheaper.
O. Loskutov, Dnepropetrovsk, Ukraine.

ენდოპროთეზირება - ფასის შემცირების მეთოდოლოგია.

ო. ლოსტკუტოვი, დნეპროპეტროვსკი, უკრაინა.

14:00-15:00 სადილი/Lunch 

15:00-15:30

Trauma-orthopedic surgery. Challenges of the field in the regions.
G. Murvelashvili, Akhaltsikhe, Georgia.
I. Goginava, Kutaisi, Georgia.

ტრავმატოლოგია - ორთოპედია - დარგის განვითარების სირთულეები რეგიონებში

გ. მურველაშვილი, ახალციხე, საქართველო.

ი. გოგინავა, ქუთაისი, საქართველო.

15:30-16:00

How to create a joint replacement excellency Brand
O. Loskutov, Dnepropetrovsk, Ukraine.

როგორ შევქმნათ ენდოპროთეზირების ბრენდი.

ო. ლოსკუტოვი, დნეპროპეტროვსკი, უკრაინა.

16:00-16:30

Clinical Case.
Sh. Iremadze, Kutaisi, Georgia.
G. Gabunia, Kutaisi, Georgia.

კლინიკური შემთხვევა.

შ. ირემაძე, ქუთაისი, საქართველო. 

გ. გაბუნია, ქუთაისი, საქართველო.

10:00-10:45

De-escalating axillary surgery in the adjuvent and neoadjuvent setting.
T. Holst, Copenhagen, Denmark.

იღლიის ქირურგიის დეესკალაცია ადჯუვანტურ და ნეოადჯუვანტურ პირობებში.

ტ. ჰოლსტი, კოპენჰაგენი, დანია.

სესია/Session 3:  სარძევე ჯირკვლის კიბოს მკურნალობა/Breast Cancer

სესიის ხელმძღვანელი: 

ზაზა უჯმაჯურიძე, ნესტვიდი, დანია. 

გიორგი ძაგნიძე, თბილისი საქართველო.

Chairmen: 
Zaza Ujmajuridze, Næstved, Denmark 
Giorgi Dzagnidze, Tbilisi, Georgia



10:45-11:30

Breast Oncoplastics - an important part of Multidisciplinary Approach. 
G. Dzagnidze, Tbilisi, Georgia.

სარძევე ჯირკვლის ონკოპლასტიკა - მულტიდისციპლინარული მიდგომის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ასპექტი  .

გ. ძაგნიძე, თბილისი, საქართველო.

11:30-12:00 შესვენება/Coffee break

12:00-12:30

Keynote lecture: Advances in clinical oncology.
U. Lassen, Copenhagen, Denmark.

განსაკუთრებული ლექცია: მიღწევები სამედიცინო ონკოლოგიაში.

უ. ლასენი, კოპენჰაგენი, დანია.

12:30-13:15

Who should neoadjuvant chemotherapy be offered?
B. Ejlertsen, Copenhagen, Denmark.

რატომ არის საჭირო ნეოადჯუვანტური მკურნალობა?

ბ. აილერსენი, კოპენჰაგენი, დანია.

13:15-14:00

14:00-15:00

Adjuvant treatment of early breast cancer: systemic treatments, radiation therapy
Principles of follow-up after the adjuvant treatment.
K. Kiel, Chicago, USA.
D. Kacharava, Kutaisi, Georgia.
K. Bibichadze, Kutaisi, Georgia.
M. Kukhalashvili, Kutaisi, Georgia.

სარძევე ჯირკვლის ადრეული კიბოს ადჯუვანტური მკურნალობის პრინციპები: სისტემური 

მკურნალობა, სხივური თერაპია; მკურნალობის შემდგომი კონტროლის პრინციპები.

ქ. კიელი, ჩიკაგო, აშშ.

დ. კაჭარავა, ქუთაისი, საქართველო.

ხ. ბიბიჩაძე, ქუთაისი, საქართველო.

მ. კუხალაშვილი, ქუთაისი საქართველო.

 სადილი/Lunch

15:00-17:00

Principles of treatment of metastatic disease. Endocrine treatment for metastatic breast cancer? 
B. Ejlertsen, Copenhagen, Denmark. 
M. Kukhalashvili, Kutaisi, Georgia.
K. Bibichadze, Kutaisi, Georgia.

მეტასტაზური დაავადების მკურნალობის პრინციპები. მეტასტაზური დაავადების 

ენდოკრინული მკურნალობა.

ბ. აილერსენი, კოპენჰაგენი, დანია.

მ. კუხალაშვილი, ქუთაისი საქართველო.

ხ. ბიბიჩაძე, ქუთაისი, საქართველო.



მომხსენებლები/Presenters:

სესია/Session 1: გინეკოლოგიური ონკოლოგია/Gynecological Oncology

სესია/Session 2:  თავისა და კისრის ონკოლოგია/Oncology of head-and-neck 
ზაზა უჯმაჯურიძე - უფროსი სპეციალისტი, სამედიცინო ონკოლოგიისა და სხივური თერაპიის განყოფილება, რეგიონ ზელანდის 

საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, ნესტვიდი, დანია.

 - MD, Chief Consultant Department of Medical Oncology and Radiation Therapy, University Hospital Reg. Zealland, Næstved, Denmark. Zaza Ujmajuridze
.

კობა კიკნაველიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, ონკოლოგიის ცენტრის 
დირექტორი და უროლოგიური სერვისის ხელმძღვანელი, ქუთაისი, საქართველო.
Koba Kiknavelidze - MD, PhD, Director and Head of Urology Unit, Oncology Center - Evex Medical Corporation, Kutaisi, Georgia.

ნატალი რეესინკი - სპეციალისტი გინეკოლოგიურ ონკოლოგიაში, MTS ჰოსპიტალი, ენსხედე, ნიდერლანდების სამეფო.

 - MD, PhD, Gynaecological Oncologist, MTS hospital, Enschede, the Netherlands.Nathalie Reesink-Peters

სუზან როოტჰაანი - პათოლოგ-ანატომი, ლაბორატორია ლაბპონი, ჰენგელო, ნიდერლანდების სამეფო.
 - MD, Pathologist, LabPON, Hengelo, The Netherlands.Suzan Roothaan

ჰენრიეტა არცსი - სპეციალისტი გინეკოლოგიურ ონკოლოგიაში, გრონინგენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, 

ნიდერლანდების სამეფო.

- MD, PhD, Gynaecological Oncologist, the University Hospital Groningen, the Netherlands.Henriette Arts 
ეთერ ნათელაური - სხივური თერაპევტი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, საქართველო.

- MD, Radiation Oncologist, EVEX Medical Corporation, Georgia.Eter Natelauri 

იესპერ ფილტენბორგ ტვედსკოვი - ასოცირებული პროფესორი, ქირურგი–მამოლოგი, რიგსჰოსპიტალი, კოპენჰაგენი, დანია.
 - MD, PhD, Chief Consultant, Associate professor. Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Rigshospitalet, Jesper Filtenborg Tvedskov

Copenhagen, Denmark.

იეპე ფრიბორგი - უფროსი სპეციალისტი, სამედიცინო ონკოლოგიისა და სხივური თერაპიის განყოფილება, რიგსჰოსპიტალი, 

კოპენჰაგენი, დანია.
 - MD, PhD, Chief Consultant, Department of Oncology and Radiation Therapy, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark.Jeppe Friborg

სესია/Session 3: ნეიროკუნთოვანი დაავადებები/Neuromuscular diseases
ზაზა ქაცარავა - გერმანიის ქალაქ უნას ევანგელური საავადმყოფოს ნევროლოგიის დეპარტამენტის დირექტორი, 

ქ. ესენის უნივერსიტეტის პროფესორი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ნევროლოგიის სამსახური ხელმძღვანელი.

 - Professor of Neurology, Chair, Dept. of Neurology, Evangelical Hospital Unna and Medical Faculty, University of Essen, Germany.Zaza Katsarava

ნანა კვირკველია - პროფესორი, საქართველოს პ. სარაჯიშვილის სახელობის ნევროლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 
საქართველო

 - Professor, Sarajishvili Institute of Neurology, Tbilisi, Georgia.Nana Kvirkvelia

კარლჰაინს რაინერსი - ჰერმან იოზეფ ჰოსპიტლის ნევროლოგიისა და გერიატრიის დეპარტამენტის ნერვკუნთოვანი 

სამსახურის უფროსი, ერკელენცი, გერმანია.

 - Professor of Neurology, Neuromuscular Service, Department of Neurology, Geriatric Medicine and Pallative Care, Karlheinz Reiners
Hermann-Josef-Hospital, Erkelenz, Germany.

კლაუს ტოიკა - გერმანიის ქ. ვიურცბურგის საუნივერსიტეტო ნევროლოგიის კლინიკის ყოფილი დირექტორი, 
ამერიკის შეერთებული შტატების ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

 - Professor of Neurology, Chair (emeritus) Dept. Of Neurology, University of Würzburg, Germany and Adjunct Professor Klaus Toyka
of Neurology, Johns Hopkins University, School of Medicine, USA.

მაია ჩიკვილაძე - ექიმი ნევროლოგი, საფრანგეთის ქალაქ სირენის FOCHის საავადმყოფოს ნევროლოგიის განყოფილება, 
საფრანგეთი.

 - Neurologist, Department of Neurology, Hopital FOCH, Suresnes, France.Maya Tchikviladze

დიანა კაჭარავა - სხივური თერაპევტი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, საქართველო.

- MD, Radiation Oncologist, EVEX Medical Corporation, Georgia.Diana Kacharava 

მადონა ჯუღელი - გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს კოლპოსკოპიის ფედერაციის პრეზიდენტი, 

IFCPC-IARC  და UNFPA ასოც. საერთაშორისო ტრენერი, „კარაპს მედლაინი”, თბილისი,  საქართველო.

 - PHD, MD, Gynecologist, President of Georgian Federation of Colposcopy, IFCPC - IARC in collaboration with UNFPA - certified Trainer, Madona Jugeli
„Caraps Medline”, Tbilisi, Georgia.

ბესო ტყეშელაშვილი - მედიცინის მეცნიერებთა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველო.

 - PhD, MD, Tbilisi, Georgia.Beso Tkeshelashvili



სესია/Session 5: პერსპექტივები და შესაძლებლობები სამედიცინო კარიერაში - 
რეზიდენტურა და სხვა საფეხურები/Perspectives and Opportunities in Medical Career - 
Medical Residency and Beyond
ალექსი ბაიდოშვილი - პათოლოგ-ანატომი, კომპიუტერული/ციფრული პათოლოგიის პროექტის ხელმძღვანელი. 

LabPON, ჰენგელო, ჰოლანდია; GIMPHA-ს პრეზიდენტი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის პათოლოგიის 

მიმართულების ხელმძღვანელი, თბილისი, საქართველო.

 - MD, pathologist, Laboratory of Pathology East Netherlands (LabPON), Director of the project Computational Alexi Baidoshvili
Pathology, Hengelo, The Netherlands. President of GIMPHA, head of pathology network of EVEX Medical Corporation, Tbilisi, Georgia.

ეკატერინე ჩაკვეტაძე - შინაგანი სნეულებების და ინფექციური დაავადებების განყოფილება, მარკ ჟაკეს ჰოსპიტალი, 

პარიზი, საფრანგეთი.

 - MD, Infectious Diseases Unit, Marc Jacquet Hospital, Paris, France.Ekaterine Chakvetadze

ლორანს სლამა - ინფექციური დაავადებების განყოფილება, Hotel Dieu ჰოსპიტალი, პარიზი, საფრანგეთი

 - MD, PhD, Infectious diseases unit, Hopital Hotel Dieu, Paris, France.Laurence Slama

გიორგი კანდელაკი - ადიუნქტ-პროფესორი. ემორის უნივერსიტეტი, ატლანტა, ჯორჯია ინფექციური დაავადებების 

სამსახური. მედიქლაბჯორჯია, თბილისი, საქართველო.

 - MD, Emory University, Atlanta, Georgia, USA; Infectious Disease Unit, MediClub, Tbilisi, Georgia. Giorgi Kandelaki

სილვან დიამანტისი - ინფექციური დაავადებების განყოფილების ხელმძღვანელი. მარკ ჟაკეს ჰოსპიტალი, პარიზი, 

საფრანგეთი.

 - MD, Infectious Diseases Unit, Marc Jacquet Hospital, Paris, France.Sylvain Diamantis

გრიგოლ ხურციძე - გენერალური დირექტორის მოადგილე კლინიკური მიმართულებით, სამედიცინო კორპორაცია 
ევექსი, თბილისი, საქართველო.

 - MD, Medical Deputy CEO, EVEX Medical Corporation, Tbilisi, Georgia.Grigol Khurtsidze

ზურაბ გურული - ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის პროფესორი; მონტგომერის ფედერალური კლინიკის 
ანესთეზიის, რეანიმაციისა და ქირურგიის დეპარტამენტების დირექტორი. მისისიპის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ამერიკის შეერთებული შტატები.

 - MD, PhD Chief, Department of Anesthesiology and Surgery (Montgomery VA Medical Center), Associate Clinical Zurab Guruli
Professor, University of Mississippi, USA.

ზაზა ქაცარავა - გერმანიის ქალაქ უნას ევანგელური საავადმყოფოს ნევროლოგიის დეპარტამენტის დირექტორი, 

ქ. ესენის უნივერსიტეტის პროფესორი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ნევროლოგიის სამსახური ხელმძღვანელი.

 - Professor of Neurology, Chair, Dept. of Neurology, Evangelical Hospital Unna and Medical Faculty, University of Zaza Katsarava
Essen, Germany.
ალექსანდრე ასათიანი - დ. ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტი,
GIMPHA-ს სტუდენტური ჯგუფის წევრი, თბილისი, საქართველო.  

 - MD Program, David Tvildiani Medical University, member of GIMPHA, Tbilisi, Georgia.Alexandre Asatiani

ქეთევან ვაშაკიძე - ექიმი-რეზიდენტი ოტორინოლარინგოლოგი, ოტორინოლარინგოლოგიის ეროვნული ცენტრი.  
უმცროსი ექიმი-ოტორინოლარინგოლოგი, მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი, GIMPHA-ს სტუდენტური  ჯგუფის 
წევრი, თბილისი, საქართველო.   

 - ENT Resident at ENT National Centre of Georgia. Junior ENT Doctor at Mardaleishvili Medical Centre, Ketevan Vashakidze
member of GIMPHA, Tbilisi, Georgia.
ულრიკ ლასენი - პროფესორი, ონკოლოგიისა და სხივური თერაპიის განყოფილების უფროსი, რიგსჰოსპიტალი, 
კოპენჰაგენი, დანია.

  - Head of Department of Oncology and Radiation Therapy, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark.Prof Ulrik Lassen

ნანა აჭაიძე - ს.ს.ი.პ. გიორგი აბრამიშვილის სახელობის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი, 
გადაუდებელი დახმარების, რეანიმაციისა და ინტენსიური  თერაპიის განყოფილების უმცროსი ექიმი, GIMPHA-ს 
სტუდენტური ჯგუფის წევრი, თბილისი, საქართველო.

 - Junior Doctor at Military Hospital of the Ministry of Defence of Georgia. Member of GIMPHA. Tbilisi, Georgia.Nana Atchaidze

თენგიზ  ცერცვაძე - პროფესორი, საქართველოს შიდსისა და იმუნოლოგიური კვლევითი ცენტრის დირექტორი, 
თბილისი, საქართველო

 - MD, PhD, Director of Georgian AIDS and Clinical Immunology Research Center, Tbilisi, Georgia.Tengiz Tsertsvadze

სესია/Session 4: ინფექციური დაავადებები/Infectious Diseases

სტეფან ცირცი - პროფესორი, გერმანიის ქალაქ ჰალეს საუნივერსიტეტო ნევროლოგიის კლინიკის დირექტორი. 
ჰალე, გერმანია.

 - Professor of Neurology, Chair, Department of Neurology, University of Halle, Germany.Prof. Stephan Zierz

ჰენრიეტა არცსი - სპეციალისტი გინეკოლოგიურ ონკოლოგიაში, გრონინგენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, 

ნიდერლანდების სამეფო.

 - MD, PhD, Gynaecological Oncologist, the University Hospital Groningen, the Netherlands.Henriette Arts



სესია/Session 1: უროგენიტალური ონკოლოგია - ქართულ ინტერნაციონალური სამედიცინო 
და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაციის და საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის 
(სუა) ერთობლივი სესია/GIMPHA/GUA joint Session on Urological Oncology

ზაზა უჯმაჯურიძე - უფროსი სპეციალისტი, სამედიცინო ონკოლოგიისა და სხივური თერაპიის განყოფილება, რეგიონ 
ზელანდის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, ნესტვიდი, დანია.

 - Chief Consultant, Department of Medical Oncology and Radiation Therapy, University Hospital Reg. Zealland, Zaza Ujmajuridze
Næstved, Denmark.

პეტერ მეიდაჰლ პეტერსენი - MD, PhD, წამყვანი ონკოლოგი, ონოკოლოგიის და სხივური თერაპიის დეპარტამენტი. 
რიგსჰოსპიტალი, კოპენჰაგენი, დანია. 

 - MD, PhD, Chief Oncologist, Department of Oncology and Radiation Therapy Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark. Peter Meidahl Petersen

ანნა იუელ კრისტენსენი - MD, წამყვანი ონკოლოგი, ონოკოლოგიის და სხივური თერაპიის დეპარტამენტი, 
საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, ზელანდიის რეგიონი, ნევსტედი, დანია.

 - MD, Chief Oncologist, Department of Oncology and Radiation Therapy, University Hospital, Zealand Region, Nestved, Denmark.Anne Juel Christensen

კობა კიკნაველიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის, ონკოლოგიის ცენტრის 
დირექტორი და უროლოგიური სერვისის ხელმძღვანელი, ქუთაისი, საქართველო.

 - MD, PhD, Director and Head of Urology Unit, Oncology Center - Evex Medical Corporation, Kutaisi, Georgia.Koba Kiknavelidze

ზაზა ჭანტურაია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, წამყვანი სპეციალისტი, განყოფილების ხელმძღვანელი, 
უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო.

 - MD, PhD, Leading Specialist, Head of Division, National Center of Urology, Tbilisi, Georgia.Zaza Chanturaia

გიორგი ხვადაგიანი - მედიცინის დოქტორი, ლაპაროსკოპიული მიმართულების ხელმძღვანელი, რეგიონული ჰოსპიტლის
უროლოგიური განყოფილების უფროსი, ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო.

 - MD, Head of Laparoscopic Division, National Center of Urology, Tbilisi, Georgia.Giorgi Khvadagiani

ამბროსი პერტია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, წამყვანი სპეციალისტი, განყოფილების ხელმძღვანელი, 
უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო.

 - MD, PhD, Leading Specialist, Head of Division, National Center of Urology, Tbilisi, Georgia.Ambrosi Pertia

დავით ჯალაღანია - მედიცინის დოქტორი, უროლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, თბილისის რეფერალური 
ჰოსპიტალი, „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“, თბილისი, საქართველო.

 - MD, Head of Urology Division, Tbilisi Referral Hospital, Evex Medical Corporation, Tbilisi, Georgia.David Jalagania

არჩილ ჩხოტუა - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, უროლოგიის ეროვნული ცენტრის დირექტორის 
მოადგილე, უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო.

 - MD, PhD, Deputy Director of National Center of Urology, National Center of Urology, Tbilisi, Georgia.Archil Chkhotua

გიორგი ქოჩიაშვილი - მედიცინის დოქტორი, წამყვანი სპეციალისტი, უროლოგი, გიდმედ კლინიკა, თბილისი, 
საქართველო.

- MD, Leadings Specialist, Urologist, GidMed Clinic, Tbilisi, Georgia.Giorgi Kochiashvili

სესია/Session 2: ტრავმატოლოგია - ორთოპედია/Trauma - Orthopedic Surgery
ირაკლი გოგინავა - ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, კლინიკის დირექტორი, ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი, 

ქუთაისი, საქართველო.

 - MD. Trauma-orthopedic surgeon, Head of Kutaisi Referral Hospital, Kutaisi, Georgia.Irakli Goginava

გიორგი გაბუნია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ტრავმატოლოგია-

ორთოპედიული განყოფილების ხელმძღვანელი. ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი, ქუთაისი, საქართველო.

 - MD. PhD, Trauma-orthopedic surgeon, Head of trauma-orthopedic unit, Kutaisi Referral Hospital, Kutaisi, Georgia.Prof. Giorgi Gabunia

დავით გიორგობიანი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის, მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტი, 
GIMPHA-ს სტუდენტური  ჯგუფის წევრი, თბილისი, საქართველო.

 - Tbilisi State Medical University, Faculty of Medicine, member of GIMPHA, Tbilisi, Georgia.David Giorgobiani

შოთა ირემაძე - ორთოპედ ტრავმატოლოგი. ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი, ქუთაისი, საქართველო. 
 - Trauma Orthopedic surgeon. Kutaisi Referral Hospital, Kutaisi, GeorgiaShota Iremadze

ოლეგ ლოსკუტოვი - ორთოპედ-ტრავმატოლოგი. MedinUa clinic & Lab ის ხელმძღვანელი, დნეპროპეტროვსკი, უკრაინა

 - MD. PhD, Trauma-orthopedic surgeon, mastermind of MedinUa clinic & Lab, Dnepropetrovsk, Ukraine.Oleg Loskutov

ზურაბ ხაბეიშვილი - ორთოპედ ტრავმატოლოგი, საქართველოს ტრავმატოლოგთა ასოციაციის ვიცეპრეზიდენტი, 
ტრავმატოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, ქუთაისი, საქართველო.

 - MD, Trauma Orthopedic surgeon. Head of  Trauma Orthopedic division. Vice-president of Georgian trauma society. Zurab Khabeishvili
West Georgian Medical Center, Kutaisi, Georgia.
ანდრეი ალექსანდროვი - ტრავმატოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ხარკოვის რეგიონალური კლინიკური 
ტრავმატოლოგიური საავადმყოფო, ხარკოვი, უკრაინა.

 - MD. Phd, Trauma Orthopedic surgeon, Head of  Trauma division, Kharkov Regional Clinical Trauma Hospital. Andrei Aleksandrov
Kharkov, Ukraine.



მიხეილ შავგულიძე - ექიმი ორთოპედ-ტრავმატოლოგი. ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი, ქუთაისი, საქართველო.
 - Trauma Orthopedic surgeon, Kutaisi Referral Hospital, Kutaisi, Georgia.Mikheil Shavgulidze

თეიმურაზ გურჯიძე - მედიცინის დოქტორი, რეკონსტრუქციული და მტევნის ქირურგი, „ავერსის” კლინიკა, თბილისი,
საქართველო.

 - Md. Phd. Plastic, Reconstructive and Hand Surgeon, Aversi Clinic, Tbilisi, Georgia.Teimuraz Gurjidze

ოლეგ ლოსკუტოვი - მედიცინის დოქტორი, ორთოპედ ტრავმატოლოგი, უკრაინის ტერფის ქირურგიის ასოციაციის 
ვიცეპრეზიდენტი, კლინიკა MedinUa & Lab ის ხელმძღვანელი, უკრაინა.

 - MD. Phd, Trauma Orthopedic surgeon, CEO, MedinUa Clinic & Lab. Vice president of Ukrainian foot surgery society, Dnepropetrovsk, Ukraine.Oleg Loskutov

გიორგი მურველაშვილი - ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლგი. სამცხე-ჯავახეთის ევექსის ქსელის ტრავმატოლოგიური 
მიმართულების ხელმძღვანელი, ახალციხე, საქართველო. 

 - Trauma Orthopedic surgeon, Head of Trauma Orthopedic division, Samtskhe-Javakheti region, Evex Medical Corporation,Giorgi Murvelashvili
Akhaltsikhe Referral Hospital, Akhaltsikhe, Georgia.

სესია/Session 3: სარძევე ჯირკვლის კიბოს მკურნალობა/Breast Cancer

ზაზა უჯმაჯურიძე - უფროსი სპეციალისტი, სამედიცინო ონკოლოგიისა და სხივური თერაპიის განყოფილება, რეგიონ 
ზელანდის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, ნესტვიდი, დანია.

 - Chief Consultant, Department of Medical Oncology and Radiation Therapy, University Hospital Reg, Zealland, Næstved, Denmark.Zaza Ujmajuridze

გიორგი ძაგნიძე - პროფესორი, პლასტიკური და ონკოქირურგი, მამოლოგიის განყოფილების უფროსი, თბილისი, საქართველო.
  - Plastic and Oncosurgeon, Head of the Breast Unit, Tbilisi, Georgia.Prof. Giorgi Dzaganidze

ტუვე ჰოლსტ ფილტენბორგ ტვედსკოვი - ასოცირებული პროფესორი, ქირურგი-მამოლოგი, რიგსჰოსპიტალი, 
კოპენჰაგენი, დანია.

 - Associated Professor, Department of Breast Surgery, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark.Tove Holst Filtenborg Tvedskov

ულრიკ ლასენი - პროფესორი, ონკოლოგიისა და სხივური თერაპიის განყოფილების გამგე, რიგსჰოსპიტალი, 
კოპენჰაგენი, დანია.

 - Head of Department of Oncology and Radiation Therapy, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark.Prof. Ulrik Lassen

ბენტ აილერსენი - პროფესორი, სამედიცინო ონკოლოგიისა და სხივური თერაპიის განყოფილება, რიგსჰოსპიტალი, დანია.
 - Department of Oncology, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark.Prof. Bent Ejlertsen

კრისტინა კიელი - სხივური თერაპევტი, ასოცირებული პროფესორი, Rush University, ჩიკაგო, აშშ.

 - MD, Associate Professor Rush University, Chicago, USA.Krystina Kiel

დიანა კაჭარავა - სხივური თერაპევტი, ონკოლოგიური ცენტრი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, საქართველო.

 - MD, Radiation Oncologist, EVEX Medical Corporation, Georgia.Diana Kacharava

მარიამ კუხალაშვილი - სამედიცინო ონკოლოგი, ონკოლოგიის ცენტრი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, საქართველო.

 - MD, Medical Oncologist, EVEX Medical Corporation, Georgia.Mariam Kukhalashvili

ხათუნა ბიბიჩაძე - კლინიკური ონკოლოგი, ქუთაისის რეფერალული ჰოსპიტალი, ქუთაისი, საქართველო.

 - Clinical Oncologist, Kutaisi Referal Hospital, Kutaisi, Georgia.Khatuna Bibichadze
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