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18 მაისი/May
09:30-10:00 რეგისტრაცია / Registration
10:00-11:00 გახსნა / Welcome
11:00-11:30 შესვენება / Coffee break

ინფექციური სნეულებები / INFECTIOUS DISEASES
თავმჯდომარე:
თენგიზ ცერცვაძე, საქართველო.
ეკატერინე ჩაკვეტაძე, პარიზი, საფრანგეთი.
Chairmen:
Tenguiz Tsertsvadze, Georgia.
Ekaterina Chakvetadze, Paris, France.

სესია: ვირუსული ინფექციები / SESSION: VIRAL INFECTIONS
11:30-12:00

პაპილომა ვირუსის ვაქცინაცია. სიახლე HIV ინფიცირებული პაციენტების
მკურნალობაში
Papilloma virus vaccine. Latest worldwide HIV and AIDS news
ლორანს სლამა, პარიზი, საფრანგეთი.
Laurence Slama, Paris, France.

12:00-12:30

C ჰეპატიტით კოინფიცირებული პაციენტების მკურნალობა საქართველოში
Progress in HCV Care and Treatment: national hepatitis C elimination program of Georgia
თენგიზ ცერცვაძე, საქართველო.
Tenguiz Tsertsvadze, Georgia.

12:30-13:00

B ჰეპატიტის მართვა ქიმიო-ბიო თერაპიის დროს
Hepatitis B management during chimio-biotherapy
ეკატერინე ჩაკვეტაძე, პარიზი, საფრანგეთი.
Ekaterina Chakvetadze, Paris, France.

13:00-13:30

დისკუსია / Discussion

13:30-14:30

სადილი / Lunch

სესია: ბაქტერიული ინფექციები და ბაქტერიული რეზისტენტულობა
SESSION: BACTERIAL INFECTIONS AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE
თავმჯდომარე:
გიორგი კანდელაკი, საქართველო.
ეკატერინე ჩაკვეტაძე, პარიზი, საფრანგეთი.
Chairmen:
Giorgi Kandelaki, Georgia.
Ekaterina Chakvetadze, Paris, France.
14:30-15:00

უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება
Fever of Unknown origin (infectionist point of view)
გიორგი კანდელაკი, საქართველო.
Giorgi Kandelaki, Georgia.

15:00-15:30

პროფილაქტიკული ანტიბიოთერაპია დაგეგმილი და სასწრაფო ქირურგიული
ჩარევის დროს
Antibiotic prophylaxis for scheduled and urgent surgical procedures
სილვან დიამანტისი, პარიზი, საფრანგეთი.
Sylvain Diamantis, Paris, France.

15:30-16:30

კლინიკური შემთხვევების განხილვა
Case reports
ქირურგიული ჭრილობის ინფექცია.
სილვან დიამანტისი, პარიზი, საფრანგეთი.
უცნობი ეტიოლოგიის არა ინფექციური ცხელება.
ეკატერინე ჩაკვეტაძე, პარიზი, საფრანგეთი.
Surgical site infections.
Sylvain Diamantis, Paris, France.
Fever of non infectious origin.
Ekaterina Chakvetadze, Paris, France.

16:30-17:00

დისკუსია / Discussion

18 მაისი/May
09:30-10:00 რეგისტრაცია / Registration
10:00-11:00 გახსნა / Welcome
11:00-11:30 შესვენება / Coffee break

ტრავმატოლოგია - ორთოპედია / TRAUMA - ORTHOPEDIC SURGERY
თავმჯდომარე:
ირაკლი გოგინავა, გიორგი გაბუნია, გიორგი ობგაიძე, საქართველო.
Chairmen:
Irakli Goginava, Giorgi Gabunia, Giorgi Obgaidze, Georgia.
11:30-11:40

მისალმება
ირაკლი გოგინავა

Welcome
Irakli Goginava
11:40-12:00

მენჯის ძვლების მოტეხილობის ქირურგია - შედეგები და გართულებები
Pelvic Ring Fractures Surgical Treatment - The Results and Complications
ირაკლი გოგინავა, გიორგი გაბუნია, შოთა ირემაძე. ქუთაისი, საქართველო.
Irakli Goginava, Giorgi Gabunia, Shota Iremadze. Kutaisi, Georgia.

12:00-12:25

თეძოს ძვლის მოტეხილობის ოსტეოსინთეზის ტექნიკა მაბლოკირებელი
ღეროთი პოლიტრავმის დროს
Interlocking nail technique for osteosynthesis of the pubic fracture in polytrauma patients
ნიკიტა ზადნეპროვსკი, რუსეთი.
Nikita Zadneprovskiy, Russia.

12:25-12:45

მინი ინვაზიური მიდგომები მენჯის რკალის მოტეხილობისას
Minimally Invasive Osteosynthesis of Pelvic Ring Fractures
ელენა ლიტვინა, რუსეთი.
Elana Litvina, Russia.

12:45-13:05

მენჯ ბარძაყის სახსრის ორმხრივი ენდოპროტეზირება
Bilateral Hip Joint Replacement
მარტინ ნოლდე, გერმანია.
Martin Nolde, Germany.

13:05-13:30

ბარძაყის პერიპროტეზული მოტეხილობა, მუხლის ენდოპროტეზირების შემდეგ
Periprosthetic Fractures of the Femur After Total Knee Arthroplasty
ნორაირ ზახარიანი, რუსეთი.
Norayr Zakharyan, Russia.

13:30-14:30

სადილი / Lunch

14:30-14:50

მენჯ ბარძაყის სახსრის რევიზიული ენდოპროტეზირება
Revision Total Hip Replacement
გიორგი ობგაიძე, საქართველო.
Giorgi Obgaidze, Georgia.

14:50-15:10

ჩირქოვან სეპტიური გართულებები ღია მოტეხილობების დროს
Purulent Necrotic Complications at Open Fractures
გიორგი გაბუნია, შოთა ირემაძე. საქართველო.
Giorgi Gabunia, Shota Iremadze. Georgia.

15:10-15:30

ძიუდოისტის იდაყვი
Judo Elbow
ალბერტ გუსბახერი, გერმანია.
Albert Gubbacher, Germany.

15:30-15:50

ორმაგი მობილობის უპირატესობა მენჯ-ბარძაყის რევიზიული ქირურგიის დროს
Advantages of a Dual Mobility Design in Total Hip Revision Surgery
ფრდრიკ ფარიზონი, საფრანგეთი.
Frederic Farizon, France.

15:50-16:10

პერიფერიული ნერვების დაზიანების ქირურგიული მკურნალობის მეთოდები
Surgical Treatment Injury of Peripheral Nerve
თემურ გურჯიძე, საქართველო.
Temur Gurjidze, Georgia.

16:10-16:30

იმუნური პასუხი იმპლანტ ასოცირებულ ინფექციებზე
The immune response in implant - associated infections
ულრიკე დაპუნტ, გერმანია.
Ulrike Dapunt, Germany.

16:30-16:50

მენჯ-ბარძაყის სახსრის, ღრმა ინფიცირებული პერიპროტეზული (კერის)
მიდამოს მკურნალობა
Treatment patient with deep infections endoprosthesis of coxofemoral joint
გ.ე. კვინიკაძე, ს.ა. ლინნიკ, დ.ვ. კრავცოვ, ი.ი.რუსსუ, მ.მ.რანკოვ, ა.ნ.იაჩმენევ, კ.ო.კუჩაევ, დ.ა. საბაევ. რუსეთი.
G. Kvinikadze, S.A. Linnik, D.V. Kravtsov, I.I. Russu, M.M. Rankov, A.N. Iachmenev, K.O. Kuchaev, D.A. Sabaev, Russia.

16:50-17:10

ოსტეოართროზის მკურნალობა ახალი ფიზიკური პრინციპებით
Treatment approaches to osteoarthrosis based on modern physical principles
ვ.პ. ხომუტოვ, ნ.ვ.ზაგორონი, ს.ა. ლინნიკ, დ.უ. ვანსოვიჩ, ე.გ.კვინიკაძე, მ.პ. ფირფილაშვილი. რუსეთი.
V.P. Khomutov, N.V. Zagoroni, S.A. Linnik, D.U. Vansovich, E.G. Kvinikadze, M.P. Phirphilashvili, Russia.

17:10-17:25

ციფრული მედიცინა და ჯანდაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია
Digital health and the challenge of health systems transformation
მიხეილ შავგულიძე, საქართველო.
Mikheil Shavgulidze, Georgia.

17:25-17:35

ტრავმატოლოგია ორთოპედია - დარგის განვითარების
სირთულეები რეგიონებში
Challenges of the eld in the regions
გიორგი მურველაშვილი, ირაკლი გოგინავა, საქართველო.
Giorgi Murvelashvili, Irakli Goginava, Georgia.

18 მაისი/May
09:30-10:00 რეგისტრაცია / Registration
10:00-11:00 გახსნა / Welcome
11:00-11:30 შესვენება / Coffee break

ნევროლოგიის სიახლენი მსოფლიოში და საქართველოში
WHAT IS NEW IN NEUROLOGY IN THE WORLD AND IN GEORGIA
თავმჯდომარე:
ზაზა ქაცარავა, საქართველო, გერმანია.
Chairmen:
Zaza Katsarava, Georgia, Germany.
11:30-11:35

მისალმება
ზაზა ქაცარავა, საქართველო, გერმანია.

Introduction
Zaza Katsarava, Georgia, Germany.
11:35-11:45

მიოზიტიდები
ტორსტენ კრაია, გერმანია.

In ammatory Myopathies
Torsten Kraya, Germany.
11:45-12:15

ნერვული სისტემის აუტოიმუნური დაავადებები - შედეგები და გართულებები
Autoimmune disorders of neurvous system
ალექსანდრე ემერი, გერმანია.
Alexander Emmer, Germany.

12:15-12:45

ტრიგემინულ ავოტიმუნური თავის ტკივილი და ტრიგემინული ნევრალგია
Update on trigeminal autonomic cephalalgias and trigeminal neuralgia
ზაზა ქაცარავა, საქართველო, გერმანია.
Zaza Katsarava, Georgia, Germany.

12:45-13:15

იშემიური ინსულტის და სისხლძარღვოვანი რისკ ფაქტორების სიხშირე
საქართველოში
Prevalence of Stroke and vascular risk factors in Georgia
თამარ ახვლედიანი, თამარ ჯანელიძე, საქართველო.
Tamar Akhvlediani, Tamar Janelidze, Georgia.

13:15-13:30

საინტერესო შემთხვევები / Case discussion

13:30-14:30

სადილი / Lunch

14:30-15:15

მიტოქონდრიოპათიები / The spectrum mitochondriopathies
სტეფან ცირცი, გერმანია.
Stephan Zierz, Germany.

15:15-16:00

როგორ ვუმკურნალოთ გაფანტულ სკლეროზს განვითარებად ქვეყანაში
Treatment strategies of multiple sclerosis in a developing country
ალექსანდრე ემერი, გერმანია.
Alexander Emmer, Germany.

16:00-16:45

ინსულტის მკურნალობის რეალობა საქართველოში, ევექსის მონაცემთა
ბაზის ანალიზი / Real life stroke date in Georgia
თამარ გუდაძე, საქართველო.
Tamar Gudadze, Georgia.

18 მაისი/May
09:30-10:00 რეგისტრაცია / Registration
10:00-11:00 გახსნა / Welcome
11:00-11:30 შესვენება / Coffee break

ფარისებური ჯირკვლის სიმსივნეთა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF THYROID CANCER
თავმჯდომარე:
ზაზა უჯმაჯურიძე, დანია.
ნატალია შენგელია, საქართველო.
Chairmen:
Zaza Ujmajuridze, Denmark.
Natalia Shengelia, Georgia.
11:30-12:00

ფარისებური ჯირკვლის დიფერენცირებული სიმსივნეები, ეპიდემიოლოგიური
საკითხები
Differentiated thyroid carcinomas (DTC), epidemiological aspects
მარკუს ლუსტერი, გერმანია.
Marcus Luster, Germany.

12:00-12:30

დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები ფარისებური ჯირკვლის სიმსივნეების
მენეჯმენტში, TI-RADS კლასიფიკაცია
Diagnostic Challenges of Thyroid Cancer, TI-RADS criteria for malignancy
სოფიო თათულაშვილი, საფრანგეთი.
So a Tatulashvili, France.

12:30-13:00

პათომორფოლოგიური და მოლეკულურ-გენეტიკური დიაგნოსტიკა
Thyroid pathology and the molecular genetics
ილზე დიდერენ, ჰოლანდია.
Ilse Diederen, The Netherlands.

13:00-13:30

დიფ. სიმსივნეების ქირურგია - როდის ვახორციელებთ ქირურგიულ ჩარევას?
When should we perform the surgery? Aspects of surgical treatments for DTC.
ისპერ ტვედსკო, დანია.
Jesper Tvedskov, Denmark.

13:30-14:30

სადილი / Lunch

14:30-15:00

დიფერენცირებული სიმსივნეები, განსხვავება ჰოლანდიურ და ამერიკულ
გაიდლაინებს შორის
Well differentiated Thyroid cancer: differences between Dutch and American guidelines.
ვალტერ მასტბუმ, ჰოლანდია.
Walter Mastboom, The Netherlands.

15:00-15:30

ქირურგიული მკურნალობის მასშტაბი, ლიმფოდისექცია კი ან არა?
Lymph node Dissection for DTC.
ისპერ ტვედსკო, დანია.
Jesper Tvedskov, Denmark.

15:30-16:00

რადიოაქტიური იოდის როლი ფარისებური ჯირკვლის დიფერენცირებული
სიმსივნეების მკურნალობაში
The role of Iodine therapy in the management of DTC.
მარკუს ლუსტერი, გერმანია.
Marcus Luster, Germany.

16:00-16:15

ჩანაცვლებითი თერაპიის როლი ფარისებური ჯირკვლის დიფ. სიმსივნეების
მკურნალობის საკითხებში
Hormon substitution for patients with thyroid cancer
სოფიო თათულაშვილი, საფრანგეთი.
So a Tatulashvili, France.

16:15-16:30

ფარისებური ჯირკვლის დიფ. სიმსივნეების მკურნალობა საქართველოში
4 წლის მასალის სტატისტიკური ანალიზი
Treatment of thyroid cancer in Georgia, statistic date of 4 years experience in Georgia
ნატალია შენგელია დე ლანგე, საქართველო.
Natalia Shengelia-de Lange, Georgia.

18 მაისი/May
09:30-10:00 რეგისტრაცია / Registration
10:00-11:00 გახსნა / Welcome
11:00-11:30 შესვენება / Coffee break

პოსტდიპლომური არჩევანი: გამოწვევები და შესაძლებლობები
POST-GRADUATION CHOICE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
თავმჯდომარე:
ალექსი ბაიდოშვილი, ჰოლანდია.
ნაზი ელიოზიშვილი, საქართველო.
ლაშა მიქიაშვილი, საქართველო.
Chairmen:
Alexi Baidoshvili, The Netherlands.
Nazi Eliozishvili, Georgia.
Lasha Mikiashvili, Georgia.
11:30-11:50

როგორ გავხდე რეზიდენტი საქართველოში
Ways to become a resident in Georgia
ნანა აჭაიძე, საქართველო, თორნიკე ჯაში, საქართველო.
Nana Atchaidze, Georgia, Tornike Jashi, Georgia.

11:50-12:30

ნევროლოგია 21 საუკუნეში
Neurology in 21st century
ზაზა ქაცარავა, გერმანია.
Zaza Katsarava, Germany.

12:30-13:00

ჰეპატო-პანკრეატო-ბილიარული და ტრანსპლანტაციის ქირურგია
Hepato-Pancreato-Biliary and Transplant Surgery
კობა კუპრეიშვილი, ჰოლანდია.
Koba Kupreishvili, The Netherlands.

13:00-13:30

გზა საქართველოდან ევროპამდე და ევროპიდან საქართველომდე
The way from Georgia to Europe and back
ნიკოლოზ ვაშაყმაძე, გერმანია, საქართველო.
Nikolozi Vashakmadze, Germany, Georgia.

13:30-14:30

სადილი / Lunch

14:30-15:00

იცით, რა სამუშაოს აკეთებს პათოლოგი?
Do you know what does a pathologist do?
ალექსი ბაიდოშვილი, ჰოლანდია.
Alexi Baidoshvili, The Netherlands.

15:00-16:30

ესთეტიკური ქირურგია - ისტორია, საფუძვლები, პაციენტის სოციალური
რეაბილიტაცია და ქირურგის უდიდესი პასუხისმგებლობა
Aesthetic surgery – history, main principals, patient’s social rehabilitation and surgeon’s
high responsibility
ალექსანდრე კუზანოვი, საქართველო.
Alexander Kuzanov, Georgia.

16:30-17:00

თერმული დაზიანება და პლასტიკური ქირურგია
Burn Injury and Plastic Surgery
გუგა ქაშიბაძე, საქართველო.
Guga Kashibadze, Georgia.

17:00-17:30

როგორია იყო ქირურგი / How is it, to be a surgeon
ლაშა გოგსაძე, გერმანია.
Lasha Gogsadze, Germany.

17:30-18:00

ონკოლოგი ხომ არ გავმხდარიყავი? / Maybe I shall become an oncologist?
ზაზა უჯმაჯურიძე, დანია.
Zaza Ujmajuridze, Denmark.

19 მაისი/May
10:00-11:00 რეგისტრაცია (ყავა/ჩაი და ნამცხვარი)
Registration (coffee/tea and cake)

კარდიოვასკულარული ქირურგიის დღევანდელი გამოწვევები
MODERN CHALLENGES OF CARDIOVASCULAR SURGERY
თავმჯდომარე:
ნ. ვაშაყმაძე, საქართველო.
ო. დაპუნტი, ავსტრია.
Chairmen:
N. Vashakmadze, Georgia.
O. Dapunt, Austria.
11:00-11:30

აორტის ქირურგია დასავლეთ საქართველოში, 4 წლიანი გამოცდილება
Aortic Surgery in West Georgia, 4 years experiences
ნ. ვაშაყმაძე, საქართველო.
N. Vashakmadze, Georgia.

11:30-12:00

მინიმალინვაზიური აორტის სარქვლის ქირურგიის თანამედროვე ასპექტები
Modern aspects of minimally invasive aortic valve surgery
ო. დაპუნტი, ავსტრია.
O. Dapunt, Austria.

12:00-12:30

“მწვავე და ქრონიკული გულის უკმარისობის ქირურგიული მკურნალობის
ახალი ასპექტები”
“New aspects in surgical therapy for acute and chronic heart failure”
ჰ. აიხშტედთი, გერმანია.
H. Eichstaedt, Germany.

12:30-13:00

“მიტრალური სარქვლის ტრანსკუტანური პლასტიკის თანამედროვე
სტრატეგია - 2019 წლის მონაცემები”
“Modern strategies for percutaneous mitral valve repair - where do we stand 2019“
ა. ცირლიკი, ავსტრია.
A. Zirlik, Austria.

13:00-14:00

სადილი / Lunch

14:00-17:00

მოხსენებები / Presentations
თავმჯდომარე:
ს. ლომინაძე, საქართველო.
ო. დევალდი, გერმანია.
Chairmen:
Chairman: S. Lominadze, Georgia.
O. Dewald, Germany.

14:00-14:30

„სტანდარტული და ინოვაციური კათეტერული ინტერვენციები პედიატრიულ
კარდიოლოგიაში“
„Standard and innovative Catheter Interventions in Pediatric Cardiology”
ი. ბროიერი, გერმანია.
J. Breuer, Germany.

14:30-15:00

„გულის თანდაყოლილი მანკების ქირურგია: პატარა და დიდი გულების
ქირურგია“
Congenital heart surgery: of small and big hearts
ო. დევალდი, გერმანია.
O. Dewald, Germany.

15:00-15:30

აორტის სარქვლის ქირურგია პოსტოპერაციული ანტიკოაგულაციის გარეშე
Aortic valve surgery without postoperative anticoagulation
ზ. ბახუტაშვილი, საქართველო.
Z. Bakhutashvili, Georgia.

15:30-16:00

„იშემიური მიტრალური რეგურგიტაციის ქირურგია, ნარჩენი მიტრალური
ნაკლოვანების გავლენა შორეულ პოსტოპერატიულ შედეგებზე”
„Surgery for Ischemic Mitral Regurgitation: the Impact of Residual IMR on Late Survival”
ს. ლომინაძე, საქართველო.
S. Lominadze, Georgia.

16:00-16:30

აორტის რკალისა და დასწვრივი აორტის ანევრიზმებზე ჰიბრიდული
ტიპის ჩარევები
Hybrid repair of aortic arch and descending aortic aneurysms
ვ. ყიფიანი, ზ. კაციტაძე, კ. ყიფიანი, საქართველო.
V. Kipiani, Z. Katsitadze, K. Kipiani, Georgia.

16:30-17:00

“ორმაგი ანტითრომბული თერაპია კორონარული დაავადების დროს”
“Dual antithrombotic therapy in patients with coronary disease”
ა. ჩუხრულიძე, საქართველო.
A. Chukhrulidze, Georgia.

19 მაისი/May
10:00-11:00 რეგისტრაცია (ყავა/ჩაი და ნამცხვარი)
Registration (coffee / tea and cake)

გამოწვევები თანამედროვე პათოლოგიაში
CHALLENGES IN MODERN PATHOLOGY
თავმჯდომარე:
ალექსი ბაიდოშვილი, ჰოლანდია.
გიორგი ბურკაძე, საქართველო.
Chairmen:
Alexi Baidoshvili, The Netherlands.
George Burkadze, Georgia.
11:00-11:45

კონკურენცია თუ კოოპერაცია? ბიზნეს ხედვა ჰოლანდიაში პათოლოგიის
ლაბორატორიების მომავალთან დაკავშირებით
Competition or cooperation? A business vision on the future of pathology laboratories
in the Netherlands
რენატე ბერხმან, ჰოლანდია.
Renate Bergman, The Netherlands.

11:45-12:30

პათოლოგანატომიური სერვისი საქართველოში: დღეს, ხვალ
Pathology services in Georgia: today, tomorrow
გიორგი ბურკაძე, საქართველო.
George Burkadze, Georgia.

12:30-13:00

პათოლოგია აზერბაიჯანში; წარსული, აწმყო და მომავალი
Pathology in Azerbaijan; Past, present and future
ბაჰადურ აბასოვ, აზერბაიჯანი.
Bahadur Abbasov, Azerbaijan.

13:00-14:00

სადილი / Lunch

14:00-14:30

პათოლოგიის განვითარება სასომხეთში. პრობლემები და გადაწყვეტილებები
Development of Pathology in Armenia. Problems and Solutions
არმენ მხითარიან, სასომხეთი.
Armen Mkhitaryan, Armenia.

14:30-15:00

ციფრული პათოლოგია რუსეთის ფედერაციაში: გამოწვევები, შესაძლებლობები
და გამოცდილება
Digital Pathology in Russian Federation: challenges, opportunities & experience
ალექს რემეზ, რუსეთი.
Alex Remez, Russia.

15:00-15:30

მიკროსკოპი vs ციფრული დიაგნოსტიკა:
დიაგნოსტიკური ხარისხის გაუმჯობესება პათოლოგიის ლაბორატორიაში
ციფრული დიაგნოსტიკის დანერგვის შემდეგ
Microscope vs Digital Diagnostics:
Improvement in diagnostic quality after digitalisation Pathology Laboratory
ალექსი ბაიდოშვილი, საქართველო, ჰოლანდია.
Alexi Baidoshvili, Georgia, The Netherlands.

15:30-16:30

როგორ ვაკეთებთ ციფრულ ანალიზს პათოლოგიაში
How do we make computational analysis in pathology
შორენა ზოიძე, ჰოლანდია.
Shorena Zoidze, The Netherlands.

19 მაისი/May
10:00-11:00 რეგისტრაცია (ყავა/ჩაი და ნამცხვარი)
Registration (coffee / tea and cake)

კუჭისა და კოლორექტული სიმსივნეების მკურნალობის ასპექტები
ASPECTS OF TREATMENT OF STOMACH AND COLORECTAL CANCER
თავმჯდომარე:
ზაზა უჯმაჯურიძე, საქართველო, დანია.
მარიამ კუხალაშვილი, საქართველო.
Chairmen:
Zaza Ujmajuridze, Georgia, Denmark.
Mariam Kukhalashvili, Georgia.

მეტასტაზური კოლორექტული სიმსივნის მართვა 2019 წელს

MANAGING METASTATIC COLORECTAL (MCRC) AND GASTRIC CANCERS IN 2019
11:00-11:30

მარჯვენა და მარცხენამხრივი მსხვილი ნაწლავის კიბო
Sidedness
დ. არნოლდი, გერმანია.
D. Arnold, Germany.

11:30-12:00

მეტასტაზური კოლორექტალური სიმსივნეების მართვა
Multidisciplinary management of metastatic CRC
ს. რაუჰი, ლუქსემბურგი.
დ. არნოლდი, გერმანია.
S. Rauh, Luxembourg, co-discussant.
D. Arnold, Germany.

12:00-13:00

ოპტიმალური ქიმიოთერაპიის შერჩევა შემოფარგლული კოლორექტალური
სიმსივნის შემთხვევაში
Choosing the optimal chemotherapy in (limited) mCRC 20min.
დ. არნოლდი, გერმანია.
D. Arnold, Germany.

13:00-14:00

სადილი / Lunch

კუჭის კიბოს მართვა 2019 წელს
MANAGING GASTRIC CANCER IN 2019
14:00-14:15

რისკფაქტორები, მათ შორის გენეტიკური, პროგნოზი და მათი მნიშვნელობა
მკურნალობის არჩევისას კუჭის (ადრეული) კიბოს შემთხვევაში
Risk factors (including genetic), prognosis and impact of treatment approach in (early) gastric cancer
დ. არნოლდი, გერმანია.
შ. რაუჰი, ლუქსემბურგი.
D. Arnold, Germany.
S. Rauh, Luxembourg.

14:15-14:30

ვისთვის იქნება კარგი ნეოადიუვანტური მკურნალობა?
Who should bene t from neo adjuvant treatment?
დ. არნოლდი, გერმანია.
შ. რაუჰი, ლუქსემბურგი.
S. Rauh, Luxembourg.
D. Arnold, Germany.

14:30-15:30

რა უნდა გქონდეს მზად მულტიდისციპლინარული კონფერენციისათვის:
როგორია ოპტიმალური გამოკვლევები კუჭის ადრეული კიბოს შემთხვევაში,
მათ შორის ესმო-ს სია
What should you bring to your multidisciplinary tumor board: optimal initial workup of early
gastric cancer, introducing ESMO’s checklists
შ. რაუჰი, ლუქსემბურგი.
დ. არნოლდი, გერმანია.
S. Rauh, Luxembourg.
D. Arnold, Germany.

15:30-16:00

ნეოადიუვანტური ქიმიოთერაპია და ქიმიოთერაპია მეტასტაზური კუჭის
კიბოს დროს. რა განსხვავებაა მათ შორის?
Chemo in neoadjuvant and metastatic gastric cancer: any difference?
დ. არნოლდი, გერმანია.
D. Arnold, Germany.

16:00-16:30

ლიპოზომური წამლები კიბოს თერაპიაში: პრინციპები და გამოყენებები
Liposomal Drugs in Cancer Therapy: Principles and Applications
ალბერტო ა. გაბიზონ, ისრაელი.
Alberto A. Gabizon, Israel.

მომხსენებლები / PRESENTERS:
სესია/Session 1: ინფექციური სნეულებები / Infectious Diseases
პროფ. ლორანს სლამა - ინფექციური დაავადებების განყოფილება, Hotel Dieu ჰოსპიტალი, პარიზი, საფრანგეთი.
Laurence Slama - MD, PHD, Infectious Diseases Unit, Hospital Hotel Dieu, Paris, France.
პროფ. თენგიზ ცერცვაძე - საქართველოს შიდსისა და იმუნოლოგიური კვლევითი ცენტრის დირექტორი, საქართველო.
Tenguiz Tsertsvadze - MD, PHD, Director of Georgian AIDS and Clinical Immunology Research Center, Georgia.
დრ. გიორგი კანდელაკი - საქართველო.
Giorgi Kandelaki - MD, Georgia.
დრ. ეკატერინე ჩაკვეტაძე - შინაგანი სნეულებების და ინფექციური დაავადებების განყოფილება, მარკ ჟაკეს ჰოსპიტალი,
პარიზი, საფრანგეთი.
Ekaterina Chakvetadze - MD, Infectious Diseases Unit, Marc Jacquet Hospital, Paris, France.
დრ. სილვან დიამანტისი - ინფექციური დაავადებების განყოფილების ხელმძღვანელი, მარკ ჟაკეს ჰოსპიტალი,
პარიზი, საფრანგეთი.
Sylvain Diamantis - MD, Infectious Diseases Unit, Marc Jacquet Hospital, Paris, France.

სესია/Session 2: ტრავმატოლოგია - ორთოპედია / Trauma - Orthopedic Surgery
ირაკლი გოგინავა - ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი, კლინიკის ხელმძღვანელი,
ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი, ქუთაისი, საქართველო.
Irakli Goginava - MD. Trauma Orthopedic surgeon. CEO. Kutaisi Referral Hospital. Kutaisi, Georgia.
გიორგი გაბუნია - მ.მ.დ., პროფესორი, ექიმი ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი, ქუთაისი, საქართველო.
Giorgi Gabunia - MD. PhD. Prof. Trauma Orthopedic surgeon, Head of Trauma Orthopedic Division, Kutaisi Referral Hospital, Kutaisi, Georgia.
გიორგი ობგაიძე - ექიმი ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ტრავმატოლოგია-ორთოპედიის განყოფილების ხელმძღვანელი,
თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკა, რეგიონული ჰოსპიტალი. თბილისი, საქართველო.
Giorgi Obgaidze - MD. Trauma Orthopedic Surgeon, Head of Trauma Orthopedic Division, Tbilisi State Medical University Clinic, Traumatology
Hospital, Tbilisi, Georgia.
ალბერტ გუშბახერი - ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი, მიუნხენი, გერმანია.
Albert Gushbaher MD - Trauma Orthopedic Surgeon, Munich, Germany.
მარტინ ნოლდე - ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი, მიუნხენის ორთოპრაქს, მიუნხენი, გერმანია.
Martin Nolde MD. - Trauma Orthopedic Surgeon, Munich Orthopraxx, Munich, Germany.
ნიკიტა ზადნეპროვსკი - ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი, სკლიფასოფსკის სახ. გადაუდებელი მედიცინის
კვლევითი ინსტიტუტი, მოსკოვი, რუსეთი.
Nikita Zadneprovskiy MD - Trauma Orthopedic Surgeon, Sklifosovsky Clinical and Research Institute for Emergency Care, Moscow, Russia.
ნორაირ ზახარიანი - მმდ. ორთოპედ ტრავმატოლოგი, ქალაქ მოსკოვის 31-ე საავადმყოფოს ორთოპედიული
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მოსკოვის აღმოსავლეთ ნაწილის მთავარი ტრავმატოლოგი, მოსკოვი, რუსეთი.
Norayr Zakaryan MD - PhD. Trauma Orthopedic Surgeon, Head of Orthopedic Department in City Clinic 31, Chief Trauma Surgeon of Moscow
West District, Moscow, Russia.
ელენა ლიტვინა - მმდ, ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი, ტრავმა ორთოპედიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი, მენჯის ქირურგიის სპეციალისტი, იზონცევის ქალაქის ჰოსპიტალი, მოსკოვი, რუსეთი.
Elena Litvina MD - PhD. Trauma Orthopedic Surgeon, Chief of Trauma and Orthopedic Clinic Trauma surgeries, Pelvic Injury Specialist,
Inozemcev City Clinical Hospital, Moscow, Russia.
ფრედერიკ ფარიზონი - მმდ. პროფესორი, ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი, ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სენტ-ეტიენის საუნივერსიტეტო კლინიკა, სერტ-ეტიენი, საფრანგეთი.
Frederic Farizoni MD - PhD. Prof Trauma Orthopedic surgeon, Head of Trauma Orthopedic Division in Saint-Etienne University Clinic,
Saint-Etienne, France.

თეიმურაზ გურჯიძე - მმდ. პლასტიკური, რეკონსტრუქციული და მტევნის ქირურგი, ავერსის კლინიკა, თბილისი,
საქართველო.
Teimuraz Gurjidze MD - PhD. Plastic, Reconstructive and Hand Surgeon, Aversi Clinic, Tbilisi, Georgia.
დაპუნტ ულრიკე - ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი, ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრის
ორთოპედია ტრავმატოლოგიის კლინიკა, ჰაიდელბერგი, გერმანია.
Dapunt Ulrike MD - PhD. Trauma Orthopedic Surgeon, Clinic for orthopedics surgery University medical Centre of Heidelberg,
Heidelberg, Germany.
გურამ კვინიკაძე - ექიმი ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ტრავმატოლოგ-ორთოპედიული განყოფილების
ხელმძღვანელი, მეჩნიკოვის სახელობის, ჩრდილო-დასავლეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრი,
პეტერბურგი, რუსეთი.
Guram Kvinikadze MD - Trauma Orthopedic Surgeon, Head of Trauma Orthopedic Division, North-Western State Medical University named after
I. I. Mechnikov, Sankt Petersburg, Russia.
ვიქტორ ხომუტოვი - მ.მ.კ. ორთოპედ ტრავმატოლოგი, სამედიცინო მენეჯერი, შპს „მედელ“ დირექტორის მოადგილე
სამედიცინი საკითხებში, პეტერბურგი, რუსეთი.
Viktor Khamurov MD - PhD. Trauma Orthopedic Surgeon, Clinical Manager, Sankt Petersburg, Russia.
მიხეილ შავგულიძე - ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი, ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი, ქუთაისი, საქართველო.
Mikheil Shavgulidze MD - Trauma Orthopedic Surgeon, Kutaisi Referral Hospital, Kutaisi, Georgia
გიორგი მურველაშვილი - ექიმი ორთოპედ ტრავმატოლოგი, სამცხე-ჯავახეთის ევექსის ქსელის ტრავმატოლოგიური
მიმართულების ხელმძღვანელი, ახალციხე, საქართველო.
Giorgi Murvelashvili MD - Trauma Orthopedic Surgeon, Head of Trauma Orthopedic division in Samtskhe-Javakheti region in Evex MC.
Akhaltsikhe Referral Hospital, Akhaltsikhe, Georgia
შოთა ირემაძე - ორთოპედ ტრავმატოლოგი, ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი, ქუთაისი, საქართველო.
Shota Iremadze MD - Trauma Orthopedic Surgeon, Kutaisi Referral Hospital, Kutaisi, Georgia.

სესია/Session 3: ნევროლოგიის სიახლენი მსოფლიოში და საქართველოში
What is New in Neurology in the World and in Georgia
პროფ. სტეფან ცირცი - გერმანიის ქალაქ ჰალეს საუნივერსიტეტო ნევროლოგიური კლინიკის დირექტორი, გერმანია.
Prof. Prof. Stephan Zierz - Professor of Neurology, Chair, Dept. of Neurology, University of Halle, Germany.
ტორსტენ კრაია - გერმანიის ქალაქ ჰალეს საუნივერსიტეტო ნევროლოგიური კლინიკის უფროსი ექიმი, გერმანია.
Dr. med. Torsten Kraya - Senior Physician, Dept. of Neurology, University of Halle, Germany.
ალექსანდრე ემერი - გერმანიის ქალაქ ჰალეს საუნივერსიტეტო ნევროლოგიური კლინიკის უფროსი ექიმი, გერმანია.
Dr. Alexander Emmer - Senior Physician, Dept. of Neurology, University of Halle, Germany.
თამარ გუდაძე - ევექსის რეზიდენტი, საქართველო.
Tamar Gudadze - EVEX Residency Programm, Georgia.
თამარ ახვლედიანი - რიჩარდ ლუგარის კვლევითი ცენტრი, საქართველო.
Tamar Akhvlediani - Richard Lugar Center for Public Health Research, Georgia.
თამარ ჯანელიძე - ევექსის ქუთაისის რეფერალური საავადმყოფოს ნევროლოგიის განყოფილების გამგე, საქართველო.
Tamar Janelidze - Head of Dept. of Neurology, EVEX Referral Hospital, Kutaisi, Georgia.
ზაზა ქაცარავა - გერმანიის ქალაქ უნას ევანგელური საავადმყოფოს ნევროლოგიის დეპარტამენტის დირექტორი,
ესენის უნივერსიტეტის პროფესორი და ევექსის ნევროლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი, გერმანია.
Prof. Zaza Katsarava - Professor of Neurology, Chair, Dept. of Neurology, Evangelical Hospital Unna and Medical Faculty, University of Essen,
Germany and Chief of Neurology Service, EVEX, Georgia.

სესია/Session 4: ფარისებური ჯირკვლის სიმსივნეთა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
Diagnostic and treatment of thyroid cancer
ისპერ ტვედსკო - კოპენჰაგენის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ოტო ლარინგოლოგიის დეპარტამენტის მთავარი
სპეციალისტი, დანია.
Jesper Tvedskov - PhD, MD. Chief consultant of Department of ENT surgery, University Hospital Copenhagen, Denmark.
პროფ. მარკუს ლუსტერი - ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მარბურგის საუნივერსიტეტო
კლინიკა, გერმანია.
Prof. Marcus Luster - Chair Department of Nuclear Medicine; University Hospital of Marburg, Germany.
ვალტერ მასტბუმ - ონკოლოგიის, თავ-კისრის და ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტი, ენსხედე, ჰოლანდია.
Dr. W(alter)JB Mastboom - MD, PhD, oncological and head-neck and endocrine surgeon, Medisch Spectrum Twente, Enschede, The Netherlands.
ილზე დიდერენ - პათოლოგანატომი, ლაბპონ, ჰენგელო, ჰოლანდია.
Dr. Ilse Diederen - patholigist, LabPON, Hengelo, The Netherlands.
სოფიო თათულაშვილი - ავიცენას საავადმყოფო, ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტი, პარიზი საფრანგეთი.
Dr. So a Tatulashvili - Endocrinology department, Avicenne Hospital. Medical Faculty of the University, Paris, France.
ნატალია შენგელია დე ლანგე - ბირთვული მედიცინის სპეციალისტი, სხივური მედიცინის ცენტრი ლივ ჰოსპიტალი,
ავერსის კლინიკა, თბილისი საქართველო.
Natalia Shengelia de Lange - PhD, MD, Nuclear Medicine Physician, President of Georgian Nuclear Medicine Sociaty, Radiation Medicine Center
(Liv- Hospital), Aversi Clinic, Tbilisi, Georgia.

სესია/Session 5: პოსტდიპლომური არჩევანი: გამოწვევები და შესაძლებლობები
Post-Graduation choice: Challenges and opportunities
ალექსი ბაიდოშვილი - MD, PhD, პათოლოგანატომი, პათოლოგიის პროფესორი, ციფრული პათოლოგიის
ხელმძღვანელი, LabPON, ჰოლანდია, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის პათოლოგიის მიმართულების
ხელმძღვანელი, საქართველო.
Alexi Baidoshvili, MD. PhD. - Pathologist, professor of pathology, director computational pathology, LabPON, The Netherlands, Head of pathology
department, Medical Corporation EVEX, Georgia.
ნაზი ელიოზიშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის
ფაკულტეტის სტუდენტი, საქართველო.
Nazi Eliozishvili - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of medicine student,Georgia.
ლაშა მიქიაშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგია, საქართველო.
Lasha Mikiashvili - Ilia State University, Biology, Georgia.
ნანა აჭაიძე - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, საქართველო.
Nana Atchaidze - Graduated of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia.
თორნიკე ჯაში - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი, საქართველო.
Tornike Jashi - Student of David Tvildiani medical university, Georgia.
ზაზა ქაცარავა - გერმანიის ქალაქ უნას ევენგელური საავადმყოფოს ნევროლოგიის დეპარტამენტის დირექტორი და
ესენის უნივერსიტეტის პროფესორი. ევექსის ნევროლოგიის სამსახური უფროსი. რუსეთის ფედერაციის მოსკოვის
სეჩენოვის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი. ევროპის თავის ტკივილის ფედერაციის პრეზიდენტი.
Zaza Katsarava, Prof. MD. PhD - Chief of Department of Neurology, Evangelical Hospital Unna. Professor of Neurology, University of Essen,
Germany. Chief of Service, Neurology, EVEX, Georgia. Prof. of Neurology, State Sechenov Medical Academy, Moscow, Russia.
President of the European Headache Federation.

კობა კუპრეიშვილი - MD. PhD. ჰეპატო-პანკრეატო-ბილიარული და ტრანსპლანტაციის ქირურგი, EMC, Rotterdam,
VU-AMC, ამსტერდამი, ჰოლანდია.
Koba Kupreishvili MD. PhD. - HPB and Transplant Surgeon, EMC, Rotterdam; VU-AMC, Amsterdam, The Netherlands.
ნიკოლოზი ვაშაყმაძე - კარდიოქირურგი, FA für Herzchirurgie, გერმანია, თსსუ-საპატიო დოქტორი, დასავლეთ
საქართველოს გულის ცენტრის ხელმძღვანელი, საქართველო.
Nikolozi Vashakmadze - MD, FA für Herzchirurgie, Germany, Dr. h. c. TSMU, Chef West Georgian Heart Centre, Georgia.
ალექსანდრე კუზანოვი - პლასტიკური ქირურგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, კუზანოვის კლინიკა,
თბილისი, საქართველო.
Alexander Kuzanov - plastic surgeon MD, PhD. Kuzanov Clinic, Tbilisi, Georgia.
გუგა ქაშიბაძე - MD. სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა.
საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, ბ. იაშვილის სახელობის თერმული დამწვრობისა და პლასტიკური ქირურგიის ცენტრი,
საქართველო. პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირუგიის ასოციაციის დამაარსებელი. საქართველოს პლასტიკური
და რეკონსტრუქციული ქირუგიის ექსპერტი.
Guga Kashibadze - MD, S. Khechinashvili University Hospital, B. Iashvili Centre of Burn and Plastic Surgery - Chief of the Center, Georgia.
Founder of Association of Plastic and Reconstructive Surgery in Georgia. Expert of the Country Georgia in Plastic and Reconstructive Surgery.
ლაშა გოგსაძე - MD, ქირურგი, ზოგადი და ვისცერალური ქირურგიის განყოფილება Elisabeth-Hospital Recklinghausen
საავადმყოფოში, გერმანია.
Lasha Gogsadze - Upper doctor (attending, Senior Physician) in the Department of General and Visceral Surgery at the Elisabeth-Hospital
Recklinghausen, Germany.
ზაზა უჯმაჯურიძე - სამედიცინო ონკოლოგი და სხივური თერაპევტი, Zealland რეგიონის საუნივერსიტეტო
ჰოსპიტალი, დანია.
Zaza Ujmajuridze - Medical Oncologist, Specialist in Radiation Oncology, MD, University Hospital of Region Zealland, Denmark.

სესია/Session 6: კარდიოვასკულარული ქირურგიის დღევანდელი გამოწვევები
Modern challenges of Cardiovascular Surgery
ო. დაპუნტი, პროფ., - კარდიოქირურგიული კლინიკის დირექტორი, გრაცის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ავსტრია.
O. Dapunt, MD, PhD, Prof. - Dapunt LKH University Hospital Graz, Austria.
ა. ცირლიკი, პროფ., - კარდიოლოგიური კლინიკის დირექტორი, გრაცის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ავსტრია.
A. Zirlik, Univ. MD, PhD, Prof. - Head of Department of Cardiology, LKH-University Hospital Graz, Austria.
ი. ბროიერი, პროფ. - ბავშთა კარდიოლოგიური კლინიკის სამედიცინო დირექტორი, ბონის საუნივერსიტეტო კლინიკა,
გერმანია.
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ო. დევალდი, პროფ. - კარდიოვასკულარული კლინიკის დირექტორი, ოლდენბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკა,
გერმანია.
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ჰ. აიხშტედთი, მედ. - დოქტორი, კარდიოვასკულარული კლინიკის გულის დამხმარე სისტემების მიმართულების
ხელმძღვანელი, ოლდენბურგის საუნივერსიტეტო კლინიკა, გერმანია.
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A. Chukhrukidze, MD, PhD, Prof - Head of Tbilisi Heart Center, Georgia.

სესია/Session 7: გამოწვევები თანამედროვე პათოლოგიაში
Challenges in modern pathology
რენატე ბერხმან - გენერალური დირექტორი (CEO), Laboratorium Pathologie Oost-Nederland (LabPON), Hengelo, ჰოლანდია.
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Alexi Baidoshvili, MD. PhD. - Pathologist, professor of pathology, director computational pathology, LabPON, The Netherlands. Head of pathology
department, Medical Corporation EVEX, Georgia.
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სესია/Session 8: კუჭისა და კოლორექტული სიმსივნეების მკურნალობის ასპექტები
Managing metastatic colorectal (mCRC) and gastric cancers in 2019
შ. რაუჰი - ონკოლოგი, ლუქსემბურგი.
Stefan Rauh - MD, Medical oncologist, Luxembourg.
დ. არნოლდი - ონკოლოგი, ფრაიბურგი, გერმანია.
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