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საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
(http://www.ccmi.edu.ge / www.kheladze.ge / www.ccmi.ge)
გიწვევთ მონაწილეობა მიიღოთ მეექვსე ნაციონალური კონფერენციის და თბილისის
მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმის მუშაობაში.
Georgian Institute of Critical Care Medicine
(http://www.ccmi.edu.ge / www.kheladze.ge / www.ccmi.ge)
invites you to take part in Sixth National Conference and Tbilisi Fifth International
Symposium working.

simpoziumis Tavmjdomare:
Co-chair of symposium:

zurab xelaZe (Tbilisi, saqarTvelo)
Zurab Kheladze (Tbilisi, Georgia)

generaluri mdivani:
General Secretary:

zviad xelaZe (Tbilisi, saqarTvelo)
Zviad Kheladze (Tbilisi, Georgia)
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პირველი პლენარული სხდომა.
The first Plenary Session
თავმჯდომარის სიტყვა: ზურაბ ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
საქართველო შორს წავიდა კრიტიკული მედიცინის სამსახურის ჩამოყალიბების საქმეში,
მაგრამ გასაკეთებელი კვლავ ბევრია.
Co-chair speach: Zurab Kheladze (Tbilisi, Georgia)
Georgia has great achievements in the sphere of arranging critical care medicine service but
there are lots of issues which must be done ahead.
სეპტიკური შოკის დამატებითი თერაპია.
ჩ.მიტაკა, ნ.ფუჯივერა, მ.იამამოტო, ტ.ტოიოფუკუ, გოუ.ჰარაგუჩი (ტოკიო, იაპონია)
Additional therapy for septic shock.
Ch.Mitaka, N.Fujiwara, M.Yamamoto, T.Toyofuku, Go.Haraguchi (Tokyo, Japan)
ქრისტეს შემდგომი “რევოლუცია” - I. “სიკვდილის კოდი”, - რომელიც “ცხოვრობს”
სიცოცხლისას და ჰკლავს ამ სიცოცხლეს.
ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
“Revolution” after Christ: I. “Death Code”, which “Lives“ during life and kills this
life.
Z.Kheladze, Zv.Kheladze (Tbilisi, Georgia)
ქრისტეს შემდგომი “რევოლუცია” - II. თუმცა სული შესაძლოა არ წარმოადგენდეს
ენერგიის იმ უცნობ სახეობას, რომელიც აზროვნებს, მაგრამ ის მაინც შესასწავლია.
ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
“Revolution” after Christ: II. However, the soul do not constitute uknown energy tipe that has
mentality, but it is still should be studied.
Zv.Kheladze, Z.Kheladze (Tbilisi, Georgia)
ქრისტეს შემდგომი “რევოლუცია” - III. ადამიანს შესაძლოა დაბადებიდანვე
გადაეცემოდეს წინაპრების მიერ გავლილი, აგრეთვე მისი და შთამომავლობის მიერ
გასავლელი ცხოვრების “სცენარი”.
ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
“Revolution” after Christ: III. Human can have inverted data at the time of birth about passed
way of ancestors as well as about his personal life “Scenario” on the way to go along descendants.
Z.Kheladze, Zv. Kheladze (Tbilisi, Georgia)
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ახალი გენერაციის ნანო - კომპლექსები კანის არასპეციფიური დაზიანებების
სამკურნალოდ კრიტიკული მედიცინისათვის.
მ.დანიელოვი. ა.სეპპერი (New York, USA)
New generation of nano-complexes in enhancement of nonspecific skin resistance in critical
care medicine.
M.Danielov, A.Sepper (New York, USA)
მუსიკის ტალღების გავლენა უგონო მდგომარეობაში მყოფ კრიტიკულ ავადმყოფთა
თავის ტვინის სისხლისმიმოქცევაზე.
ე.ბიბილური, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
The influence of music waves on brain of critical patient in unconsciouss condition.
E.Bibiluri, Z.Kheladze, Zv.Kheladze (Tbilisi, Georgia)
ლიმფო-ბილიარული კავშირი ღვიძლშიდა პორტული კომპლექსის ფარგლებში.
ი.ჭანუყვაძე, ვ.არჩვაძე, თ.მგელიაშვილი, გ.კობერიძე (თბილისი, საქართველო)
Bilio-limfatic conections of intrahepatic portal tracts.
I.Chanukvadze, V.Archvadze, T.Mgeliashvili, G.Koberidze (Tbilisi, Georgia)
ევროპის ინტენსიური ზრუნვის მედიცინის საზოგადოების მიერ მოწყობილ აუდიტში
საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის მონაწილეობის ანგარიში.
ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე, ნ.რამიშვილი, ნ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)
Report of the Georgian institute of critical care medicine about the audit conducted by ESCIM.
Zv.Kheladze, Z.Kheladze, N.Ramishvili, N.Kajaia (Tbilisi, Georgia)
იმუნური ნუტრიციოლოგია კრიტიკულ მედიცინაში.
ა.ქისტაური-სერვანტესი (კოპენჰაგენი, დანია)
Immunonutrition in critical medicine.
A.Kistauri-Cervantes (Copenhagen, Denmark)
ნაოპერაციევი მუცლის გადაუდებელი ლაპარასკოპიური ქირურგია.
ვლ.გონჯილაშვილი, ნ.გვახარია, მ.გოგოლი, ნ.ძაგნიძე, გ.ნიკოლიშვილი (თბილისი,
საქართველო)
Urgent laparoscopic surgery on a previously operated abdomen.
Vl.Gonjilashvili, N.Gvakharia, M.Gogol, N.Dzagnidze, G.Nikolishvili (Tbilisi, Georgia)
ინტერნეტი საფუძვლიანად ცვლის კრიტიკული მედიცინის სამსახურის ყოველდღიურ
რუტინას.
ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე, ე.ქარცივაძე, ნ.ქაჯაია (თბილისი, საქართველო)
The internet has thoughly changed an everyday “Routine” of the critical care medicine servise.
Zv.Kheladze, Z.Kheladze, E.Kartsivadze, N.Kajaia (Tbilisi, Georgia)
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მეორე პლენარული სხდომა.
The Second Plenary Session
“Georgia - 1, 2 და 3” თაობის აპარატების გამოყენება კრიტიკულ ავადმყოფთა ძვლის
ტვინის ღეროვანი უჯრედების დიფერენცირების პროცესის სამართავად.
ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე, ი.სტერლნიკოვი (თბილისი, საქართველო)
„Georgia - 1, 2 and 3“ Generation system in order to control a process of differentation of bone
marrow stem cells of critical patients.
Zv.Kheladze, Z.Kheladze, I.Sterlinkov (Tbilisi, Georgia)
ქირურგიული მკურნალობის თავისებურებანი მოხუცთა ასაკის კრიტიკულ
ავადმყოფებში.
ს.დიდია, ჯ.პეტაშვილი, ლ.ურუშაძე, ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
Peculiarities of surgical treatment in critical patients of old age.
S.Didia, J.Petashvili, L.Urushadze, Zv.Kheladze, Z.Kheladze (Tbilisi, Georgia)
ანესთეზიის უზრუნველყოფის თავისებურებანი მოხუცთა ასაკის კრიტიკულ
ავადმყოფებში.
ა.ფალავანდიშვილი, ბ.კვინიხიძე, ქ.კერძევაძე, ს.მახარაშვილი, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე
(თბილისი, საქართველო)
Peculiarities of providing anesthesia in old age critical patients.
A.Palavandishvili, B.Kvinikhidze, K.Kerdzevadze, S.Maxarashvili, Zv.Kheladze, Z.Kheladze
(Tbilisi, Georgia)
ვირუსული ჰეპატიტის მარკერების სტრუქტურა კრიტიკულ ავადმყოფებსა და ამ
ავადმყოფობის მომსახურე სამედიცინო პერსონალს შორის.
ნ.ბარნაბიშვილი, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
Virus hepatitis markers’ distribution between the clinic of Georgian institute of critical care
medicine and medical personal.
N.Barnabishvili, Z.Kheladze, Zv.Kheladze (Tbilisi, Georgia)
კრიტიკული ინსულტების მკურნალობის თავისებურებანი მოხუცთა ასაკში.
ე.ქარცივაძე, ნ.ქაჯაია, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
Peculiarities of treatment of critical insult of old age.
Z.Kheladze, Zv.Kheladze, E.Kartsivadze, N.Kajaia (Tbilisi, Georgia)
იმუნური კვების მნიშვნენელობა შაქრიანი დიაბეტის მართვაში.
ა.ქისტაური, მ.ჯიბლაძე, ა.ქისტაური-სერვანტესი (თბილისი, საქართველო. კოპენჰაგენი,
დანია)
Importance of immune nutrition in the management of diabetes mellitus.
A.Kistauri, M.Jibladze, A.Kistauri-Cervantes (Tbilisi, Georgia. Copenhagen, Denmark)
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გულისა და ღვიძლის მორფოლოგიისა და ფუნქციის შესწავლა კრიტიკული მედიცინის
თანამშრომლებში.
გ.ჩხარტიშვილი, ე.ბიბილური, ნ.ბარნაბიშვილი, ნ.ქაჯაია, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე
(თბილისი, საქართველო)
Studying of function and morphology of hearth and liver in co-workers of the critical care
medicine.
G.Chxartishvili, E.Bibiluri, N.Barnabishvili, N.Kajaia, Z.Kheladze, Zv.Kheladze (Tbilisi, Georgia)
პლაზმური ნაკადის გამოყენების პირველი კლინიკური შემთხვევები ნაწოლების
სამკურნალოდ კრიტიკულ ავადმყოფებში.
ბ.ცუცქირიძე, ს.ჯაიანი, ნ.კვიციანი, გ.ჩახუნაშვილი, დ.ჩახუნაშვილი (თბილისი,
საქართველო)
The first clinical experience with plasma flows during the treatment of pressure ulcers of critical
patients.
B.Tsutskiridze, S.Jaiani, N.Kvitsiani, G.Chakhunashvili, D.Chakhunashvili (Tbilisi, Georgia)
მუსიკის ტალღების გავლენა უგონო მდგომარეობაში მყოფ კრიტიკულ ავადმყოფთა
თავის ტვინის ელექტრულ აქტივობაზე.
ნ.ნიქაბაძე, ნ.რამიშვილი, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
The influence of music waves on electric activity of brain in unconscious critical patients.
N.Nikabidze, N.RamiShvili, Z.Kheladze, Zv.Kheladze (Tbilisi, Georgia)
ფარისებრი ჯირკვლის მორფოლოგიისა და ფუნქციის შესწავლა კრიტიკულ
ავადმყოფებში.
ნ.თაბორიძე, ნ.ბარნაბიშვილი, თ.ქაჯაია, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
Studying of function and morphology of thyreoid gland in critical patients.
Z.Kheladze, Zv.Kheladze, N.Taboridze, T.Kajaia (Tbilisi, Georgia)
ჟანგბადით
უზრუნველყოფის
ოპტიმალური
გზების
მოძიება
კრიტიკული
მედიცინისათვის.
ი.სტერლნიკოვი, ლ.ურუშაძე, ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
Research for optimal ways for providing oxygen in behalf of critical medicine.
I.Sterlnikov, L.Urushadze, Zv.Kheladze, Z.Kheladze (Tbilisi, Georgia)
კრიტიკული მედიცინის პრობლემები.
ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
The problems of critical care medicine.
Z.Kheladze, Zv.Kheladze (Tbilisi, Georgia)
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●●●
ექსპერტთა შეხვედრა მრგვალ მაგიდასთან: „კრიტიკული მედიცინა შეზღუდული
რესურსების დროს“
Expert’s meeting at round table: "Critical care with limited resources"
●●●
ჟურნალ “კრიტიკულ მდგომარეობათა და კატასტროფათა მედიცინის” სარედაქციო
კოლეგიის სხდომა
Editorial board meeting of the journal “Critical Care & Catastrophe Medicine”
●●●
კინორეჟისორი ემირ კუსტურიცა, იერეი მამა გიორგი რიაბიხი, აკადემიკოსი ნატალია
ბეხტერევა, პროფესორი რობერტ ხოროვიცი და სხვები ანდრე კლეშარისა და ნანა
გეტაშვილის ფილმის ფრაგმენტებში „სიკვდილის საიდუმლოებანი
”Producer Emir Kusturica, Ierei Father Giorgi Riabih, Academic Natalia Behtereva, Professor
Robert Horovic and others in the fragment’s of film of Andre Kleshar and Nana Getashvili, “The
secrets of death”
შენიშვნა:
Note :
სიმპოზიუმის სამუშაო ენებია ქართული და ინგლისური.
Working language of symposium are Georgia and English.
სიმპოზიუმის მუშაობა უზრუნველყოფილია სინქრონული თარგმანით.
Synchronous translation will be managed during symposium working.
რეგლამენტი სამეცნიერო მოხსენებისთვის 20 წუთია, ექსპერტთა დისკუსიისთვის და
სარედაქციო კოლეგიის პლენარული სხდომების დროს დისკუსია გაიმართება ყველა
სამეცნიერო მოხსენების წარმოდგენის შემდეგ, კამათში მონაწილეთათვის 5 წუთია
გამოყოფილი.
Time of presentations- 20 minutes, during the discussion of experts, every member can present
their opinion after each scientific presentation discussion will be anticipated, 5 minutes are
provided for every discussion.
სიმპოზიუმზე წარმოდგენილი ყველა მოხსენება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ვიდეოფოტო და სხვა თვალსაჩინოებებით.
All scientific articles presented at the symposium should have video, photo and other
arrangements.
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