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განრიგი
შაბათი, 28 სექტემბერი
თბილისი ბიზნეს ცენტრი
Best Western Hotel Tbilisi
აფაქიძის ქუჩა 11, თბილისი 0171 საქართველო

9:30-10:00

10:00-10:40

მონაწილეების რეგისტრაცია

გახსნის ცერემონია
ზ.ბოხუა - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი
მოადგილე
ა.ზოიძე - ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების კომიტეტის
თავმჯდომარე
გ. ჩახავა - საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციაციის
პრეზიდენტი
რ. შაქარიშვილი - საქართველოს ნევროლოგთა გაერთიანების
პრეზიდენტი
დ.ნადარეიშვილი -ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრის დირექტორი

10:40-13:30
სესია 1

მოდერატორები: პროფ.ა.კორჩინი და პროფ. მ.ოკუჯავა
10:40 – 11:00 ქრონიკული ტკივილის მექანიზმის მოკლე მიმოხილვა ირაკლი სულაქველიძე პროფესორი, ანესთეზიოლოგიის/ტკივილის
დეპარტამენტი, ვაშინგტონის უნივერსიტეტი, ტკივილის ცენტრი.
სიეტლი, აშშ
11:00 – 11:20 კომპლექსური რეგიონალური ტკივილის სინდრომი ირაკლი სულაქველიძე პროფესორი, ანესთეზიოლოგიის/ტკივილის
დეპარტამენტი, ვაშინგტონის უნივერსიტეტი, ტკივილის ცენტრი
სიეტლი, აშშ
11:20 – 12:00 “ტკივილი თავის ტვინში, სად?“ ამოს კორჩინი პროფესორი,
თელ-ავივის უნივერსიტეტი, მსოფლიო ნევროლოგთა საზოგადოების
ნეიროფარმაკოლოგიის
კომიტეტის
თავმჯდომარე,
ისრაელის
ალცჰაიმერის საზოგადოების საბჭოს თავმჯდომარე, თელ-ავივი,
ისრაელი
12:00 – 12:30 შაკიკის პათოგენეზის ახლებური ხედვა ბირთვულმაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის თანამედროვე მონაცემების
საფუძველზე - ჯიოაკინო ტედესკი, პროფესორი, ნევროლოგიის და
ნეიროფიზიოლოგიის კლინიკის დირექტორი, კამპანიის
უნივერსიტეტი“ლუიჯი ვანვიტელი“, ნეაპოლი, იტალია
12:30 – 12:50 ქრონიკული ტკივილის მართვის ხარისხი - საქართველოს
მიღწევები და სირთულეები - იოსებ აბესაძე მედიცინის დოქტორი,
პალიატიური მზრუნველობის კლინიკა, უნივერსალური სამედიცინო
ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისი, საქართველო
12:50–13:10 თავის ტკივილი პირველად ჯანდაცვაში -თეიმურაზ
ღურჭუმელიძე(თიმ გურჩი) წყნარი ოკეანის სანაპიროს კლინიკის
ხელმძღვანელი, სან-დიეგო, აშშ, სუპატაშვილი მარიამ, ოჯახის ექიმი
საოჯახო
მედიცინის
კლინიკა,
დავით
ქართულ-ამერიკულ
ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი
სარეზიდენტო პროგრამის ხელმძღვანელი - საოჯახო მედიცინა.
13:10 - 13:30
13:30 - 14:00

დისკუსია
შესვენება

14:00 - 15:10

სესია 2

მოდერატორები: პროფ.მ. ლაენცი და პროფ.გ.ჩახავა
14:00 – 14:20 თავის ტკივილი: კონცეფცია, მექანიზმები და მკურნალობა მიგელ
ხ.
ლაენცი
პროფესორი,
ვალენსიის
კათოლიკური
საუნივერსიტეტო
კლინიკის
ნევროლოგიური
დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი, ვალენსია, ესპანეთი.
14:20 – 14:40 თავის ტკივილის მართვის ახლებური მიდგომები ეპტინეზუმაბი ეპიზოდური შაკიკის პრევენციის მიზნით- მე-3 ფაზის
PROMISE-1 წლიური მონაცემების შედეგები (ინტრავენურად მიღებულიი
ეპტინეზუმაბის ეფექტურობასდა უსაფრთხოება ხშირი ეპიზოდური
შაკიკის პრევენციის მიზნით)
გიორგი ჩახავა1, მ.დემურია, მესუდ აშინა2, თიმოტი სმიზი3, როჯერ
კედი4, ბარბარა შეფლერი4, დავით ბიონდი5, ჯო ჰირმანი6,ჯეფ სმიზი7
1მულტიპროფილური კლინიკა მედულა, ნევროლოგიური
მიმართულების ხელმძღვანელი, მ.დემურია დ. ტვილდიანის
სამედიცინო უნივერსიტეტი, GAMS-ის წარმომადგენელი ევროპის
მედიკოს სპეციალისტთა კავშირის(UEMS) ნევროლოგიურ საბჭოში,
თბილისი,საქართველო, 2დანიის ტკივილის ცენტრი, რიგსჰოსპიტალი
გლოტსრუპი, კოპენგაგენის უნივერსიტეტი, კოპენგაგენი,
დანია,3StudyMetrix Research, სენტ-პიტერი, აშშ,4Alder BioPharmaceuticals,
ვაშინგტონი, აშშ, 5კოენის ვეტერანების ბიომეცნიერება, კამრიჯი, აშშ, 6წყნარი
ოკეანის ჩრდილო-დასავლეთის სტატისტიკის საკონსულტაციო ჯგუფი,
ვუდინვილი, ვაშინგტონი, აშშ,, 7Alder BioPharmaceuticals, დუბლინი,
ირლანდია

14:40-15:00 შაკიკის თანმხლები დაავადებები-მინ კიუნგ ჩუ,
ასოც.პროფესორი, აშშ თავის ტკივილის ასოციაციის საბჭოს წევრი,
კორეის ძილის მეცნიერების საზოგადოების საბჭოს წევრი,
კორეის თავის ტკივილის საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტი,
იონსის უნივესიტეტის სამედიცინო სკოლა, კორეა
15:00-15:20
15:20-16:20

დისკუსია
სადილი

სესია 3

16:20 – 19:00

მოდერატორები: პროფ.დ.ჯატუზისი და პროფ.მ.ბერიძე
16:20 – 16:40 ძილი და თავის ტკივილი-ჰანც ლ. ჰამბურგერი, მედიცინის
დოქტორი, ძილის ცენტრის ხელმძღანელი. ძილ-ღვიძილის კვლევის
საზოგადოების ყოფილი პრეზიდენტი, ამსტერდამი, ნიდერლანდები.
16:40–17:00 თავის ტკივილი ბავშვებში : დიფერენციალური დიაგნოზის
სირთულეები-ნანა ტატიშვილი, პროფესორი, დ.ტვილდიანის სამედიცინო
უნივერსიტეტი,საქართველოს
ბავშვთა
ნევროლოგიის
ასოციაციის
პრეზიდენტი, ეპილეფსიის საწინააღმდეგო
ლიგის საქართველოს
წარმომადგენლობის ყოფილი პტრეზიდენტი
17:00-17:20 ტკივილის ფსიქოგენური ასპექტები-მაია ბერიძე პროფესორი,
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ნევროლოგიური
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, GAMS-ის წარმომადგენელი UEMS-ის
ნევროლოგიურ საბჭოში, თბილისი, საქართველო
17:20–17:40 შაკიკის დიაგნოსტიკის სირთულეები-პროფ. ანტანას ვაიტკუსი,
მედიცინის
ფაკულტეტი,
კლინიკური
მედიცინის
ინსტიტუტი,
ნევროლოგიისა
და
ნეიროქირურგიის
კლინიკა,
ნევროლოგიის
დეპარტამენტი, ვილნიუსის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი „სანტაროს
კლინიკა“, ვილნიუსი, ლიეტუვა
17:40–18:00 წამლების ჭარბი გამოყენებით გამოწვეული თავის ტკივილიანა ძაგნიძე მედიცინის დოქტორი საქართველოს ნევროლოგთა კავშირის
მდივანი, ს.ხეჩინაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა, თბილისი,
საქართველო
18:00-18:20 ქრონიკული შაკიკის პროფილაქტიკური მკურნალობა-დალიუს
ჯუტისი პროფესორი, მედიცინის ფაკულტეტი, კლინიკური მედიცინის
ინსტიტუტი,

ნევროლოგიური

და

ნეიროქირურგიული

კლინიკა,

ვილნიუსის საუნივერსიტეტო კლინიკა“სანტაროს კლინიკოს“ ლიეტუვას
ნევროლოგთა საზოგადოების პრეზიდენტი, ვილნიუსი, ლიეტუვა
18:20-18:40
ტრიგემინალური
ნევრალგია:
გამოწვევები
და
შესაძლებლობები-ირაკლი ჭელიშვილი, პროფესორი, მულტიპროფილური
კლინიკა ინოვა. თბილისი, საქართველო.
18:40-19:00

დისკუსია
შეჯამება

კვირა 29 სექტემბერი
თბილისის ბიზნეს ცენტრი
Best Western Hotel Tbilisi
აფაქიძის ქუჩა 11. თბილისი 0171, საქართველო
10:00 – 13:00

სესია 4

მოდერატორები: პროფ. ა. ფედერიკო და პროფ.ს.თაბაგარი
10:00 - 10:40 ტკივილი იშვიათი დაავადებების დროს CADASIL, Fabry's
დაავადება და სხვა გენეტიკური და არა-გენეტიკური პერიფერული
ნეიროპათიები-ანტონიო
ფედერიკო,
პროფესორი,
სიენის
უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი, სიენის
კლინიკური
ნევროლოგიის და ნეირომეტაბოლური დარღვევების განყოფილების
დირექტორი, იტალიის ნევროლოგთა საზოგადოების და იშვიათი
დაავადებების ასოციაციის ყოფილი პრეზიდენტი, სიენა, იტალია
10:40 -11:00 იონური არხების მნიშვნელობა ანთებითი, ნეიროპათიური
ტკივილის და შაკიკის დროს-პიერანჯელო ჯეპეტტი,
პროფესორი,ჯანდაცვის მეცნიერებათა, კლინიკური და
ექსპერიმენტული მედიცინის დეპარტამენტი, ფლორენციის
უნივერსიტეტი, იტალია
11:00 -11:20 ინსულტის შემდგომი ტკივილი -ძირითადი სირთულეები ალექსანდრე ცისკარიძე, პროფესორი, ი.ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი, პინეოს
სამედიცინო ცენტრის ნევროლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი,
GAMS-ის ნევროლოგიური საბჭოს წარმომადგენელი
11:20-11:40 გარდამავალი რეცეპტორების პოტენციური არხები ტკივილის
შეგრძნებაში–მერაბ
მეცნიერების

ცაგარელი

პროფესორი,ფილოსოფიის

დოქტორი,ი.ბერიტაშვილის

ბიომედიცინის

ცენტრის

ტკივილის

და

ექსპერიმენტული

განყოფილება,

თბილისი,

საქართველო
11:40 -12:00 ტვინის ლიმბური არე ჩართულია NSAID-ების მიმართ
ტოლერანტობაში,
ფილოსოფიის
თანამშრომელი,

ოპიოიდური

და

მექანიზმით

მეცნიერების

ბერიტაშვილის

–

ნანა

წიკლაური

დოქტორი,უფროსი

მეცნიერი

ექსპერიმენტული

ბიომედიცინის

ცენტრის ტკივილის განყოფილება, თბილისი, საქართველო

12:40 – 13:00

12:00-12:20 დიაბეტური ნეიროპათიის მართვა: ახალი მიდგომები პრედიაბეტურ სტადიაზე - რამაზ ყურაშვილი, პროფესორი, საქართველოს
დიაბეტის ცენტრის ხელმძღვანელი, საქართველოს დიაბეტის კავშირის
და ენდოკრინოლოგიური ასოციაციების პრეზიდენტი. GAMS-ის
წარმომადგენელი UEMS-ის ენდოკრინოლოგთა საბჭოში. თბილისი,
საქართველო
12:20-12:40
პროსტაგლანდინ
E2
გლიცეროლით
გამოწვეული
ნოციცეპტორების
ჰიპერმგრძნობელობა
ნამგლისებრუჯრედოვანი
დაავადების დროს-ირინა ყასაბოვა, ანდრეი ყასაბოვი პროფესორები,
ნეირომეცნიერების
დეპარტამენტი,
სამედიცინო
ფაკულტეტი,
მინესოტას უნივერსიტეტი,მინეაპოლისი, აშშ.
დისკუსია

13:00 – 13:30

შესვენება

13:30-15:30

სესია 5

მოდერატორები: პროფ.დ. რ.სოლომონია და პროფ. რ.ღვამიჩავა
13:30–13:50 ონკოლოგიური ტკივილის ნეროგენული მექანიზმები–
დონალდ ა. სიმონე, დიასგნოსტიკისა და ბიოლოგიური მეცნიერებების
დეპარტამენტის თავმჯდომარე, მინესოტას უნივერსიტეტი,
მინეაპოლისი, აშშ
13:50–14:10 ტკივილის მართის იერარქია: მტკიცებულებები vs
“პრეფერენციები”-გიორგი გეგელაშვილი, ჯანმრთელობის ინსტიტუტის
დირექტორი,
ც.ჩხიკვიშვილის
სახელობის
თავის
ტკივილის
საზოგადოების პრეზიდენტი, თბილისი, საქართველო
14:10–14:30 ტკივილის მართვის პრობლემების შეფასება ამბულატორიულ
პაციენტებში და მათი გავლენა ჯანდაცვის სერვისებზე –ფ.ძოწენიძე
მედიცინის დოქტორი, სამეცნიერო კვლევისა და განვითღების
განყოფილება, ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტის
მედიცინის ფაკულტეტი, საქართველოს პალიატიური მზრუნველობის
ეროვნული ასოციაცია, თბილისი, საქართველო
14:30–14:50 სიმსივნური ნეიროპათიული ტკივილის ფარმაკოლოგიური
მართვა–ნათია შავდია, მიხეილ შავდია პროფესორია, კონსტანტინე ცაავა
მედიცინის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,
უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი, თბილისი, საქართველო
14:50 -15:10 რადიკულური ტკივილის სინდრომი: დიაგნოსტიკა, მკურნალობა
და ოპერაციის ჩვენებები – გრიგოლ ჭაჭია, კლინიკური მედიცინის კვლევითი
ინსტიტუტი - ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი თბილისი, საქართველო

15:10-15:30

დისკუსია
შეჯამება

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაცია (GAMS) შეიქმნა 2005 წელს, როგორც
არასამთავრობო სამედიცინო ასოციაცია, რომლის მიზანია ექიმებსა და სამედიცინო
პროფილის სპეციალისტებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეწყობა და
განვითარება, სამედიცინო რეგულირების პრობლემური საკითხების განხილვა, დამუშავება
და ინფორმაციის მიწოდება,დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების /
მუდმივი პროფესიული განვითარების პრინციპების პოპულარიზება ქართველ ექიმებს
შორის,ჯანდაცვის სისტემაში მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების გამოცდილების დანერგვისა და
გავრცელების ხელშეწყობა.

GAMS-ი არის ევროპული გაერთიანების ოფიციალური წარმომადგენელი
საქართველოში.ყურადსაღებია,რომ აღნიშნული აქტივობის განხორციელებაში საქართველოს
სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციას აქტიურ დახმარებას უწევს ევროპის მედიკოს
სპეციალისტთა კავშირი (UEMS), რომელიც წარმოადგენს ერთიანი ევროპის ძირითად და
წამყვან მარეგულირებელ სამედიცინო გაერთიანებას და ევროპის სამედიცინო ასოციაციას
(EMA). საყურადღებოა ასევე GAMS-ის აქტიური ჩართულობა ევროპის უწყვეტი განათლების
ფორუმის (European CME Forum) საქმიანობაში. ჩვენს ქვეყანაში არსებული რთული
ეკონომიკური თუ სოციალური გარემოებების მიუხედავად GAMS-მა შეინარჩუნა
დამკვირვებლის სტატუსი UEMS -ში
ევროპის სამედიცინო სპეციალობათა კავშირთან (UEMS) ხელშეკრულების საფუძველზე
საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაცია

უფლებამოსილია დაასახელოს

სპეციალობების მიხედვით ორ-ორი წარმომადგენელი UEMS-ის შესაბამის სექცია/საბჭოში, რაც
ითვალისწინებს ევროპული აკრედიტაციის პროცესში ჩვენი წამყვანი ექიმების უფრო აქტიურ
ჩართვას.
ჩვენი ასოციაციის სტრატეგიული ამოცანებია:


საქართველოში დამოუკიდებელი მულტიდისციპლინური წარმომადგენლობითი
საბჭოს/პროფესიული სამედიცინო ასოციაციების(მათ შორის (GAMS)-ის მიერ)
დიპლომისშემდგომი და უსგ/უპგ სისტემის კოორდინირებული მართვა
შრომის,ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან
თანამშრომლობით.



ექიმებისა და პაციენტების მობილობის ხელშეწყობა.



სამედიცინო სამართალწარმოების მაღალი სტანდარტების პოპულარიზაცია და
ხელშეწყობა.



ევროპული დირექტივების დანერგვა საქართველოს სამედიცინო საზოგადოების
ინტერესების და სპეციფიკის გათვალისწინებით, უპირატესობა ენიჭება უსგ/უპგ
ეტაპობრივად განვითარების პრინციპებს, საერთაშორისო გაიდლაინების ადაპტაციის
ხელშეწყობას საქართველოში.



ჯანდაცვის სისტემაში ექიმების რეესტრის-„წარჩინების ნიშნის ინსტიტუტის“,
საქართველოში აკრედიტირებული წარჩინებული საგანმანათლებლო სამედიცინო
ცენტრების ქსელის და არა სადამსჯელო ბერკეტების დამკვიდრება.



მეტი ყურადღება სპეციალისტების კვალიფიკაციაზე და არა ღონისძიების
აკრედიტაციაზე.



დიპლომისშემდგომი და უსგ/უპგ ორგანიზაციული სტრუქტურის / მართვის
განვითარება და უზრუნველყოფა საბაზისო და ხარისხის გაუმჯობესების
სტანდარტების გათვალისწინებით.



საუკეთესო სამედიცინო/კლინიკური პრაქტიკის პრინციპების წახალისების
სტიმულირება.

