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Tbilisi’s Sixth International Symposium
საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
(http://www.ccmi.edu.ge / www.kheladze.ge)
გიწვევთ მონაწილეობა მიიღოთ მეშვიდე ნაციონალური კონფერენციის და თბილისის
მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმის მუშაობაში.
Georgian Institute of Critical Care Medicine
(http://www.ccmi.edu.ge / www.kheladze.ge)
invites you to take part in Seventh National Conference and Tbilisi Sixth International
Symposium working.
სიმპოზიუმის თავმჯდომარე: ზურაბ ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
Co-chair of symposium: Zurab Kheladze (Tbilisi, Georgia)
გენერალური მდივანი: ზვიად ხელაძე (თბილისი, საქართველო)
General Secretary: Zviad Kheladze (Tbilisi, Georgia)
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28.10.14
12.00-16.00
პირველი პლენარული სხდომა
The First Plenary Session
სიმპოზიუმის გახსნა
Opening of the Symposium
ზურაბ ხელაძე, ზვიად ხელაძე – თავმჯდომარის სიტყვა
Zurab Kheladze, Zviad Kheladze - Co-Chair speech
ზ.ხელაძე,ზვ.ხელაძე
სამყარო, რომლის შექმნის და მდგრადობის საფუძველი კრიტიკული მდგომარეობებია
(თბილისი,საქართველო)
Z. Kheladze, Zv. Kheladze
The universe foundation for the creation and stability of which are the critical conditions
(Tbilisi, Georgia)
ზვ.ხელაძე, ზ.ხელაძე, ი.სტრელნიკოვი, ზ.ნასრი
მართვის დისტანციური სისტემები კრიტიკულ მედიცინაში –
პერსპექტივები.
(თბილისი, საქართველო. დამასკო, სირია)
Zv.Kheladze, Z.Kheladze, I.Strelnikov, Z.Nasri
Remote Control Systems for Critical Care Medicine - reality and perspectives
(Tbilisi, Georgia. Damascus, Syria)

რეალობა

და

ბ.ცუცქირიძე, ს.ჯაიანი, ნ.კვიციანი, დ.ჩახუნაშვილი, გ.ჩახუნაშვილი, გ.ცუცქირიძე
პლაზმური სხივების გამოყენება ჩირქოვან-სეპტიკური გართულებებისას კრიტიკულ
მედიცინაში
(თბილისი, საქართველო. სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი)
B.Tsutskiridze, S.Jaiani, N.Kvitsiani, D.Chakhunashvili, G.Chakhunashvili G.Tsutskiridze
Use of Plasma Rays at Purulent – Septic Complications in Critical Care Medicine
(Tbilisi, Georgia. Sankt-Petersburg, Russia)
ო.ა.გალუშკო
წყლისა და ელექტროლიტების ჰომეოსტაზის დარღვევების ახალი საკორექციო
საშუალება კრიტიკული მდგომარეობის დროს
(კიევი,უკრაინა)
O.A.Galushko
New opportunities for correction of water and electrolyte homeostasis disorders in Critical
Conditions
(Kyiv, Ukraine)
2014 year - Critical Care Medicine Institute

Page 3

Tbilisi’s Sixth International Symposium
ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ე.ქარცივაძე, ნ.ქაჯაია
ძვლის ტვინის ელექტრო სტიმულაცია კრიტიკულ ავადმყოფთა სტანდარტული
მკურნალობა უნდა გახდეს
(თბილისი, საქართველო)
Z.Kheladze, Zv.Kheladze, E.Kartsivadze, N.Kajaia
Bone marrow electro stimulation shall become a standard treatment for patients having critical
conditions
(Tbilisi, Georgia)
ზ.ხელაძე, გ.ჩხარტიშვილი, ე.ბიბილური, ზვ.ხელაძე
მეხსიერების და ინტელექტის შეფასება კრიტიკულ ავადმყოფებში
(თბილისი, საქართველო)
Z.Kheladze, G.Chkhartishvili, E.Bibiluri, Zv.Kheladze
Memory and Intellect Assessment in Critical Patients
(Tbilisi, Georgia)
ნ.ბარნაბიშვილი, ე.ივანიძე, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე
დოფამინის ცვლილებების შესწავლა კრიტიკულ პაციენტებში
(თბილისი, საქართველო. ტაშკენტი, უზბეკეთი)
N.Barnabishvili, E.Ivanidze, Z.Kheladze, Zv.Kheladze
Dopamine Change Study in Critical Patients
(Tbilisi, Georgia. Tashkent, Uzbekistan)
ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, ნ.რამიშვილი, თ.ქურციკიძე
ინტენსიური ზრუნვის ევროპის საზოგადოების ეგიდით წარმოებული კრიტიკული
პნევმონიების მულტიცენტრული კვლევის ანალიზი საქართველოს კრიტიკული
მედიცინის ინსტიტუტში
(თბილისი, საქართველო. ბრიუსელი ბელგია)
Z.Kheladze, Zv.Kheladze, N.Ramishvili, T.Qurcikidze
Analysis of critical pneumonia multicenter studies under the auspices of the European Society of
Intensive Care Medicine conducted in Critical Medicine Institute of Georgia
(Tbilisi, Georgia, Brussels, Belgium)
მ.მ.დანიელოვი
სიცოცხლის მეცნიერების ნანოტექნოლოგიური კვლევები ადამიანის ორგანიზმის
პოსტაგრესიული რეაქციების და კრიტიკული მდგომარეობების დროს
(ნიუ–იორკი, აშშ)
M. M. Danielov
Life Science Nano-technological approach in pathogenesis of post-aggressive reactions of human
organism and critical conditions
(New -York, USA)
2014 year - Critical Care Medicine Institute

Page 4
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28.10.14
16.00-17.00
კინორეჟისორი ემირ კუსტურიცა,იერეი მამა გიორგი რიაბიხი,აკადემიკოსი ნატალია
ბეხტერევა, პროფესორი რობერტ ხოროვიცი და სხვები ანდრე კლეშანისა და ნანა
გეტაშვილის ფილმში “სიკვდილის საიდუმლოებანი.”
Producer Emir Kusturica, Ierei Father Giorgi Riabich, Academic Natalia Bechtereva, Professor
Robert Horovic and others in the film of Andre Kleshan and Nana Getashvili “The Secret of
Death”.
29.10.14
12.00-16.00
მეორე პლენარული სხდომა
The Second Plenary Session
ნ.რამიშვილი, ნ.თაბორიძე, ს.მახარაშვილი, თ.ქაჯაია, ზ.ხელაძე, ზვ,ხელაძე,
ტ.კ.კავაანგერი, შ.შივანანდა
პიროვნების ხასიათის შესწავლა კრიტიკულ ავადმყოფებში
(თბილისი, საქართველო. ვინზდორონტარიო, კანადა, ბანგალორე, ინდოეთი)
N.Ramishvili, N.Taboridze, S.Makharashvili, T.Kajaia, Z.Kheladze, Zv.Kheladze, T.K.Kaavanger,
S.Shivananda
Study of personality characteristics in critical patients
(Tbilisi, Georgia. Vinzdor, Ontario, Canada. Bangalore, India)
ა.ქისტაური, მ.ჯიბლაძე, ან.ქისტაური, დ.გაბუნია
კალციუმის ჰომეოსტაზი კრიტიკული მდგომარეობით
დიაბეტით დაავადებულებში
(თბილისი, საქართველო. ლუნდი, შვედეთი)
A.Kistauri, M.Jibladze, AN.Kistauri, D.Gabunia
Calcium homeostasis in diabetic patients with critical conditions
(Tbilisi, Georgia. Lund, Sweden)

გართულებულ

ს.დიდია, ა.ქისტაური, ს.ჯაიანი, რ.ელიგერი, ჯ.პეტაშვილი, ლ.აჯამოვა
”დიაბეტური ტერფის“ ქირურგიული მკურნალობა მოხუცი ასაკის
ავადმყოფებში
(თბილისი, საქართველო. იერუსალიმი, ისრაელი)
S.Didia, A.Kistauri, S.Jaiani, R.Eliger, J.Petashvili, L.Ajamova
Surgical treatment of “diabetic foot” in elder age critical patients
(Tbilisi, Georgia. Jerusalem, Israel
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ი.დიმიტროვსკაია, ნ.ქაჯაია, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე
პოსტკრიტიკული პერიოდის დეპრესიის მკურნალობა
(მოსკოვი, რუსეთი. თბილისი, საქართველო)
I.Dimitrovskaya, N.Kadjaia, Z.Kheladze, Zv.Kheladze
Treatment of post-critical depression
(Moscow, Russia. Tbilisi, Georgia)
თ.კერძევაძე, გ.გეგია, ქ.კერძევაძე, ზვ.ხელაძე, თ.აბრამოვი
ინტრაცერებრული ჰემატომების ქირურგიული მკურნალობის ანალიზი
(თბილისი, საქართველო. მოსკოვი, რუსეთი)
T.Kerdzevadze, G.Gegia, Q.Kerdzevadze, T.Abramov, Zv.Kheladze
Peculiarities of Surgical treatment of intracerebral hemorrhage
(Tbilisi, Georgia. Moscow, Russia)
მ.ხაბურზანია, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, დ.ყაზაიშვილი
ელექტროენცეფალოგრაფიული ცვლილებები კრიტიკულ ავადმყოფებში
(თბილისი, საქართველო)
M.Khaburzania, Zv.Kheladze, N.Kajaia, D.Kazaishvili
EEG Changes in Critical Patients
(Tbilisi, Georgia)
ნ.ნიქაბაძე, ზ.ხელაძე, ზვ.ხელაძე, დ.კალანდია
მუსიკის გავლენა კრიტიკული ავადმყოფების ელექტროენცეფალოგრამაზე
(თბილისი, საქართველო)
N.Niqabadze, Z.Kheladze, Zv.Kheladze, D.Kalandia
Influence of music on EEG of Critical Patients
(Tbilisi, Georgia)
მ.მეტრეველი, ზ.ხელაძე. ზვ.ხელაძე
ლოცვისას აღმოცენებული თავის ტვინის ელექტრული აქტივობის მანიფესტირება
მართმადიდებელ ქრისტიან ავადმყოფებს შორის
(თბილისი, საქართველო)
M.Metreveli, Z.Kheladze, Zv.Kheladze
Brain electrical activity manifestation in orthodox Christian patients during praying
(Tbilisi, Georgia)
ნ.მურადაშვილი, ტ.ჯარიაშვილი, ს.ც.ტიაგი, დ.ლომინაძე
ჰიპერფიბრინოგენემია და მისი როლი ანთების დროს
(ლუისვილი, კენეტიკუტი, აშშ. თბილისი, საქართველო)
N.Muradashvili, T.Jariashvili, S.C.Tyagi, D.Lominadze
Hyperfibrinogenemia and its role during inflammation
(Louisville, Kentucky, USA. Tbilisi, Georgia)
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29.10.14
16.00-17.00
მესამე პლენარული სხდომა
The Third Plenary Session
სიმპოზიუმის დახურვა
Closing of the Symposium
ზურაბ ხელაძე, ზვიად ხელაძე – თავმჯდომარის სიტყვა
Zurab Kheladze, Zviad Kheladze – Co-Chair speech

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, კამათში მონაწილეთათვის
კი 5 წუთია გამოყოფილი.
Time of presentations 20 minutes, for every discussion are provided 5 minutes.
სიმპოზიუმზე წარმოდგენილი ყველა მოხსენება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს
ვიდეო-ფოტო და სხვა თვალსაჩინოებებით.
All scientific articles presented at the symposium should have video, photo and other
arrangements.
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