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სესია 1. პლასტიკური ქირურგია. 
Session 1. Plastic Surgery.  

სესიის ხელმძღვანელი: პროფ. ბ. იაშვილი, საქართველო. 
Chairman: Prof B. Iashvili, Georgia. 

 

09:00 - 9:30 სახის შუა ნაწილის მოცულობა. დაბერების კლასიფიკაცია (ს. პროკუდინი, რუსეთის 

ფედერაცია). 
Volumes of midface. Classification of aging (S. Prokudin, Russian Federation). 

 

09:30 - 09:45 ლატერალური კანტოპექსია და პერეორბიტალური გაახალგაზრდავება (კ. დნელიან, 

სასომხეთი) 
Lateral canthopexy and periorbital rejuvenation (K. Danielyan, Armenia).  

 

09:45 - 10:00 ესთეტიკური რინოპლასტიკა - ჩვენი გამოცდილება (თ. ჩიკვაიძე, თ. მირაშვილი. 

საქართველო).  
Aesthetic rhinoplasty – our experience (T.Chikvaidze, T.Mirashvili, Georgia). 

 

10:00 - 10:15 ქუთუთოების დეფორმაციის კორექცია. ჩვენი გამოცდილება (მ. სულამანიძე, გ. 

სულამიძე, კ. სულამანიძე, საქართველო). 
Eyelid deformations correction. Our experience (M. Sulamanidze, G. Sulamanidze, K. 
Sulamanidze, Georgia).  

 

10:15 - 10:30 მოწინავე რინოპლასტიკა (ა. კუტუბიძე, საქართველო). 
Advanced Rhinoplasty (Alexander Kutubidze, Georgia). 

 

10:30 - 11:00  შესვენება / Coffee break   
 

11:00 - 11:15 როგორ უნდა გავკეროთ სკალპის ჭრილობები (ა. წილოსანი, საქართველო). 
How to suture wounds on scalp (A. Cilosani, Georgia).  

 

11:15 - 11:30 აუგმენტაციური მამოპლასტიკის გართულებები. ჩვენი გამოცდილება (ი. კუზანოვი, გ. 

კუზანოვი, ა. კუზანოვი, გ. იოსელიანი, მ. მაჭავარიანი, საქართველო). 
Complications of augmentative mammoplasty. Our experience (I. Kuzanov, G. Kuzanov, A. 
Kuzanov, G. Ioseliani, M. Machavariani, Georgia). 

 

11:30 – 11:45 მეორადი ნაწიბუროვანი ალოპეციის მკურნალობა ფოლიკულური 

აუტოტრანსპლანტაციის მეთოდით, ა. მახარაშვილი, დ. პაპასკირი კლინიკა ჰეირლაინ 

ინტერნატიონალ. 
Follicular autotransplantation method in treatment of secondary alopecia scar, A.Malkhazishvili, 
D.Papaskiri. Hairline international. Clinic Hairline International.  

 

11:45 - 12:15 სახისა და კისრის სისხლძარღვების ზონები ნაფლეთის ოპტიმალური პერფუზიის 

თვალსაზრისით (ს. პროკუდინი, რუსეთის ფედერაცია). 
Vessels zones of the face and neck from the point of view of optimal perfusion of the flap (S. 
Prokudin, Russian Federation). 



 

12:15 - 12:30 საშოს სხეულის და შესასვლელის რეკონსტრუქცია მოდიფიცირებული პენალური 

ინვერსიის მეთოდით ჰერმოპროდიტზე. შემთხვევის აღწერა (ი. კუზანოვი, ა. 

კუზანოვი, გ. კუზანოვი, გ. იოსელიანი, მ. მაჭავარიანი, საქართველო). 
Reconstruction of Vagina and vulval vestibule by using modify technique of penal inversion on 
hermaphrodite. Case report (I. Kuzanov, A. Kuzanov, G. Kuzanov, G. Ioseliani, M. Machavariani, 
Georgia). 

 

12:30 - 12:45 სტერნოტომიის შემდგომი ქრონიკული დეფექტის დახურვა დიდი მკერდის კუნთის 

ნაფლეთის გამოყენებით (თ. ჩიკვაიძე, თ. მირაშვილი, საქართველო). 
Chronical wound – post sternotomy wound closure using pectoralis major flap (T. Chikvaidze, T. 
Mirashvili, Georgia).  

 

12:45 - 13:00 ქვედა კიდურის რეკონსტრუქცია. ჩვენი გამოცდილება (ი. კუზანოვი, ა. კუზანოვი,გ. 

კუზანოვი, გ. იოსელიანი, მ. მაჭავარიანი, საქართველო). 
Reconstruction of Lower Leg. Our experience (I. Kuzanov, A. Kuzanov, G. Kuzanov, G. Ioseliani, 
M. Machavariani, Georgia).  

 

13:00 - 13:15 სახის ასიმეტრიის კორექცია მცირეინვაზიური მეთოდებით (მ. სულამანიძე, გ. 

სულამიძე, კ. სულამანიძე, საქართველო). 
Correction of asymmetries of the face with minimal invasion methods (M. Sulamanidze, G. 
Sulamanidze, K. Sulamanidze, Georgia).  

 

13:15 - 13:30 კრიტიკული დამწრობების აღდგენითი ქირურგიული მკურნალობისა და 

ინტენსიური თერაპიის ძირითადი პრინციპები (ბ. იაშვილი, გ. ქაშიბაძე, ლ. იაშვილი, 

ი. ბელიკოვ, ს. ხეჩინაშვილის, საქართველო). 
Main principles of critical burns surgical and intensive therapy treatment (B. Iashvili, G. 
Kashibadze, L. Iashvili, Y. Belikov, S. Khechinashvili, Georgia). 

 

13:30 - 13:45 საინტერესო კლინიკური შემთხვევები (თ. გურჯიძე, საქართველო). 
Interesting clinical cases (T. Gurjidze, Georgia). 

 

13:45 - 14:00 საძილე არეტერიების რეკონსტრუქცია თავისა და კისრის გავრცელებული 

ავთვისებინი სიმსივნეების დროს (კ. მარდალეიშვილი, დ. ღვინიაშვილი, ა. სულავა, 

საქართველო). 
The carotid artery reconstruction in treatment of advanced Head and Neck cancers (K. 
Mardaleishvili, D. Gvhiniashvili, A.Sulava. K.Mardaleishvili, Georgia). 

 

14:00 - 15:00  სადილი / Lunch 
 

15:00 - 15:15 რატომ უნდა გააჩნდეს გადაუდებელი მედიცინის განყოფილებას კავშირი პლასტიკურ 

ქირურგთან? (ა. კუტუბიძე, საქართველო). 
Why Should Emergency Departments Have Access to Plastic Surgeons? (Alexander Kutubidze, Georgia). 

 

15:15 – 15:30 ახალი ტრენდი  ვარიკოზული ვენების  ქირურგიულ მკურნალობაში (ივანე ჩაჩხიანი, 

საქართველო/ ჩეხეთი). 
New trend in varicose veins surgical treatment (Ivane Chachkhiani, Georgia/ Czech Republic). 



სესია 2: თანდაყოლილი ნეირომეტაბოლური დაავადებების მართვა საქართველოში. 
Session 2: Management of Inborn Neurometabolic diseases in Georgia.  

სესიის ხელმძღვანელი: მაია ჩიკვილაძე, საფრანგეთი 

Chairman: Maya Tchikviladze, France.  
 

9:00 – 09:05 მისალმება, მაია ჩიკვილაძე, საფრანგეთი. 
Welcome and introduction, Maya Tchikviladze, France. 

 

9:05 – 10:00 ამინომჟავების მეტაბოლიზმის და ტრანსპორტირების დარღვევებით გამოწვეული 

დაავადებები. 
Disorders of Amino Acid metabolism and Transport (Jean-Marie Saudubray, France). 

 

10:00 – 10:30 კვებაში ცილის შეზღუდვის დიეტა. 
Protein Restriction Diet (Manuel Schiff MD, France).  

 

10 :30 -11 :00  შესვენება / Coffee break 
 

11 :00 -11 :30 ჰიპერფენილალანინემია/ფენილკეტონურია. დაავადების მართვა საფრანგეში. 
Hyperphenylalaninaemia/PKU. Management in France (Manuel Schiff MD, France). 

 

11:30 – 12:00 ჰიპერფენილალანინემია/ ფენილკეტონურია. დაავადების მართვა საქართველოში 

(ლალი მარგველაშვილი, საქართველო).  
Hyperphenylalaninaemia/PKU. Management in Georgia (Lali Margvelashvili, Georgia). 

 

12:00 – 13:00 ცხიმოვანი მჟავების და კეტონური სხეულების მიმოცვლის დარღვევით გამოწვეული 

დაავადებები. 
Disorders of Fatty Acid and keton body metabolism (Manuel Schiff MD, France). 

 

13:00 – 13:30 კეტოგენური დიეტა (გია მელიქიშვილი, საქართველო). 
Ketogenic Diet (Gia Melikishvili, MD, Georgia). 

 

13:30 – 14:00 კლინიკური შემთხვევების განხილვა. 
Case reports: Georgian experience. 

 

14 :00 - 15 :00 შესვენება / Coffee break 
 

15:00 – 16:00 შარდოვანას ციკლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებები: ჰიპერამონიემია. 
Disorders of the Urea Cycle: Hyperammoniemia (Jean-Marie Saudubray, France). 

 

16:00 - 16:15 კლინიკური შემთხვევების განხილვა. 
Case reports: Georgian experience. 

 

16:15 – 16:30 სამუშაო დღის შეჯამება და სამომავლო გეგმები (მაია ჩიკვილაძე, საფრანგეთი, ნინო 

სოლომონია საქართველო და გია მელიქიშვილი საქართველო). 
Closing remarks and Adjurn (Maya Tchikviladze, France, Nino Solomonia, Georgia and Gia 
Melikishvili, Georgia). 

 



სესია 3. დერმატოლოგია.  
Session 3. Dermatology.  

სესიის ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი გალდავა, საქართველო. 
Chairman: Prof. George Galdava, Goergia. 

 

09:00 - 09:45 დერმატოსკოპია: ახალი ხედვა კანში (რ. კოპმან, ჰოლანდია). 
Dermatoscopy: a new look in the skin (R. Koopman, The Netherlands). 

 

09:45 - 10:30 დერმატოლოგის და პათოლოგის ძალების გაერთიანება (ვ. მოი, ჰოლანდია). 
Lesions and lenses: dermatologists and pathologists join forces (W. Mooi, The Netrherlands). 

 

10:30 - 11:00  შესვენება / Coffee break   
 

11:00 - 11:45 დერმატოქირურგია: ქსოვილის მკურნალობის მნიშვნელობა (რ. კოპმან, ჰოლანდია). 
Dermatosurgery : the importance of tissue handling (R. Koopman, The Netherlands). 

 

11:45 - 12:20 პათომორფოლოგიური გამოკვლევა - ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღი 

დერმატოზების დიაგნოსტიკაში (კლინიკური შემთხვევების განხილვა) (თ. 

ქიტუაშვილი, საქართველო). 
Pathomorphological examination - one of the important tools in diagnosis of dermatosis (review 
of case reports) (T. Kituashvili, Georgia). 

 

12:20 - 12:55 ქრონიკული დერმატოზების ფოტოთერაპია 311 ნმ UVB სხივებით (ნ. ბაღდადიშვილი, 

საქართველო). 
Phototherapy of the chronic dermatosis with 311nm UVB light (N. Bagdadishvili, Georgia). 

 

12:55 - 13:30 დერმატოქირურგიის თანამედროვე შესაძლებლობები (ვ.სულავა, საქართველო). 
Modern abilities of dermatosurgery (V. Sulava, MD, Georgia). 

 

13:30 - 14:00 ტექნოლოგიური ინოვაციები კანისა და მისი დანამატების დიაგნოსტიკაში (ს. 

ლილუაშვილი, საქართველო). 
Technological innovations in diagnosis of the skin and it’s appendages (S. Liluashvili, PhD 
student, Georgia). 

 

14:00 - 15:00  სადილი / Lunch 
 
 
 


