
                                „პერინატალური მედიცინის აქტუალური საკითხები“         

                                            ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის მე-3     

                                                    საერთაშორისო კონფერენცია 

                                                          19 ნოემბერი 2022 

 

კონფერენციის ჩატარების ადგილი : საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკა. მისამართი : ლადო გუდიაშვილის ქუჩა N 7 (კინო რუსთაველის უკან) 

ონლაინ რეგისტრაციის ბმული : https://forms.gle/FBYf3LUAd7Wp596i8 
კონფერენციის რეგისტრაციის თანხა: 

მეან-გინეკოლოგი, რადიოლოგი, პედიატრი, ექთანი, ბებიაქალი, ფსიქოლოგი, ოჯახის ექიმი ან 

სხვა სამედიცინო პერსონალი - 100 ლარი 

სტუდენტი - 50ლ. 

რეგისტრაციის ბოლო ვადა  14/11/2022 

რეგისტრაციის თანხა უნდა ჩაირიცხოს მითითებულ ანგარიშის ნომერზე: 

ააიპ ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაცია. საიდენტიფიკაციო კოდი-  204556649 

 სს თიბისი ბანკი - TBCBGE22  

 ანგარიშის ნომერი - GE21TB7615136080100001 

 

კონფერენციის პროგრამა  

რეგისტრაცია  - 09.00 – 10.00  (19 ნოემბერი) 

 

10:00-10:10 - მანანა აბულაძე, მედიცინის დოქტორი, მეან-გინეკოლოგი, ქალთა 

რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი, მკვდრადშობადობის საერთაშორისო ალიანსის 

და პერინატოლოგთა და მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი -   მისალმება  

10:10-10:20  -  პაულა ქვიგლი, მკვდრადშობადობის საერთაშორისო ალიანსის პრეზიდენტი, 

მედიცინის დოქტორი -  მისალმება  

10:20-10:30  -ლელა შენგელია, MD PhD, MPH, ექსპერტი რეპროდუქციული ჯანმრთელობასა 

და ჯანდაცვის ეკონომიკაში.    -   მისალმება  

10:30-10:40- მშობლის ხმა -  მისალმება-მიმართვა.  

10:40- 10:55 - მამუკა ნემსაძე, მედიცინის დოქტორი, მეან-გინეკოლოგი, პერინატოლოგთა და 

მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის ვიცე პრეზიდენტი, ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის 

სამეცნიერო საბჭოს წევრი, სამეანო-გინეკოლოგიურ დეპარტამენტის უფროსი   “№5 

კლინიკური საავადმყოფო“   

- „ ნაადრევი მშობიარობა - არის კი კლინიკური ინტერვენციები ეფექტური?“   

კითხვა-პასუხი  

10:55- 11:10  -  მარინა შაქარაშვილი, მედიცინის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, პათფიზიოლოგთა, ექიმ-ქალთა, ქალთა 

რეაბილიტაციის ასოციაციის სამეცნიერო საბჭოს წევრი  

- „პერინატალური დანაკარგის ფსიქოლოგიური ასპექტები“  

11:10-11:30 - დისკუსია 

ყავის შესვენება 11:30-12:00     



პლენარული სესია, პირდაპირი ჩართვა დიდი ბრიტანეთიდან, ონლაინ რეჟიმში 

 

12:00-12:20- ჯეისონ გარდოსი  MD, FRCSED, FRCOG  პერინატალური ინსტიტუტის 

დირექტორი, ბირმინგემი, დიდი ბრიტანეთი. ვორვიკის სამედიცინო უნივერსიტეტის 

პროფესორი, მეან-გინეკოლოგი.  

-„ მკვდრადშობადობის შემცირება ნაყოფის ზრდა-განვითარების შეფერხების დროული 

დიაგნოსტიკის და გაუმჯობესებული მართვის საშუალებით’’ 

12:20 – 12:25 - კითხვა-პასუხი  

12:25 – 12:40 ჯეისონ გარდოსი MD, FRCSED, FRCOG  პერინატალური ინსტიტუტის 

დირექტორი, ბირმინგემი. ვორვიკის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, მეან-

გინეკოლოგი, დიდი ბრიტანეთი. 

,,მკვდრადშობადობის განვითარების რისკები’’.  

12:40-12:45 - კითხვა-პასუხი 

12:45- 13:00 - დიმიტრიოს სიასაკოსი , ლონდონის უნივერსიტეტის და კოლეჯის ჰოსპიტალის 

სამეანო დეპარტამენტის პროფესორი, მკვდრადშობადობის საერთაშორისო ალიანსის წევრი, 

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, დიდი ბრიტანეთი. 

-„პერინატალური დანაკარგის შემდგომი პერიოდის მართვა“  

13:00-13:05 - კითხვა-პასუხი 

13:05- 13:20 - ალექსანდრე ჰეზელი  MBChB(Hons) PhD MRCOG. მკვდრადშობადობის 

საერთაშორისო ალიანსის წევრი, სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი. სენტ 

მერის ოქსფორდის ინსტიტუტის პროფესორი-კონსულტანტი, მეან -გინეკოლოგი, დიდი 

ბრიტანეთი. 

- ‘’მკვდრადშობადობის შემდგომ პერიოდში მშობლებზე ზრუნვის მნშვნელობა და მომავალი 

ორსულობის დაგეგმვა“   

13:20-13:25 - კითხვა-პასუხი 

 

ლანჩი - ფურშეტი 13:30-14:30 

 

14:30 – 14:45 - ჯეიმს მაკგრეგორი, მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, კოლორადოს 

საუნივერსიტეტო კლინიკის  და კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი 

-„ორსულობის დაგეგმვა - პრენატალური მეთვალყურეობა“   

14:45- 15:00-  მანანა აბულაძე, მედიცინის დოქტორი, მეან-გინეკოლოგი, ქალთა 

რეაბილიტაციის ასოციაციის პრეზიდენტი, მკვდრადშობადობის საერთაშორისო ალიანსის 

და პერინატოლოგთა და მეან-გინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი   

-„პერინატალური დანაკარგის შემდგომი პერიოდის მართვის აქტუალური საკითხები“  

15:00-15:15 - ზაზა სინაურიძე, პინეოს სამედიცინო ეკოსისტემის მეან-გინეკოლოგი, 

პროფესორი, პერინატალური ცენტრის ხელმძვანელი    

- „პრეეკლამპსია, ეკლამპსია - პრედიქცია, მკურნალობა, პრევენცია და რეაბილიტაცია“  

15:15-15:30 -  მარინა ფაილოძე, პათანატომი, სამეანო პათოლოგიის და გინეკოლოგიის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

ასისტენტ-პროფესორი.  

- „პათანატომიური საქმიანობის როლი გენეტიკური მალფორმაციების დროულ 

დიაგნოსტიკაში“ (კლინიკური შემთხვევების განხილვა)  



15:30-15:45 დავით ვასაძე, მეან-გინეკოლოგი, რადიოლოგი, ქალთა რეაბილიტაციის 

ასოციაციის წევრი.  

- „დოპლეროგრაფიის და კარდიოტოკოგრაფიის მნიშვნელობა ორსულობის პათოლოგიურად 

მიმდინარეობის დროს“  

15:45- 16:00 -სოფო თოთლაძე, ექიმი - რადიოლოგი, -ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის 

წევრი. 

  -„ნაყოფის ზრდა-განვითარების შეფერხების ულტრასონოგრაფიული დიაგნოსტიკა“   

16:00-16:15-  ანა მახათელი- ენდოკრინოლოგი, ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის წევრი.  

„გესტაციური დიაბეტი - სკრინინგი, დიაგნოსტიკა და პრევენცია“  

16:15-16:30 - ლარისა პარკაძე - ფსიქოლოგი, -ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის წევრი. 

-„პერინატალური დანაკარგის შემდგომი პერიოდის მართვა ფსიქოთერაპიის სხვადასხვა 

მეთოდების გამოყენებით“  

 16:30- 16:45 ლუკას ანდერს ჯონსონი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

სტუდენტი, ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის წევრი 

- „მკვდრადშობადობის სტიგმის გააზრება“  

16:45 – 17:00 - ანა გოდოლაძე- თბილისის სამედიცინო აკადემიის სტუდენტი, ქალთა 

რეაბილიტაციის ასოციაციის წევრი.  - სოციოლოგიური კვლევა  

„საზოგადოების დამოკიდებულება მკვდრადშობადობის მიმართ“  

17:00 – 17:10- ლუკას ანდერს ჯონსონი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 

სტუდენტი, ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაციის წევრი 

- „პერინატალური დანაკარგის გავლენა მამებზე“   

 

17:10-17:30- აზრის გამოთქმა, კითხვა-პასუხი  

17:30-18:00 გახსენების დღის აღნიშვნა  

18:00 კონფერენციის დახურვა 

 
 


