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C ჰეპატიტის მიკროელიმინაცია აივ/შიდსით  ავადმყოფებში

ინფექციური 
პათოლოგიის, შიდსის 

და კლინიკური 
იმუნოლოგიის 
პრაქტიკული-

სამეცნიერო ცენტრი

საქართველოს შიდსის 
ასოციაცია

ქართულ-ფრანგული 
ერთობლივი 

ჰეპატოლოგიური 
კლინიკა

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი



14-15 ოქტომბერი 2019, თბილისი, საქართველო

მოხარული ვართ გიმასპინძლოთ “აივ/შიდსით ავადმყოფებში C ჰეპატიტის მიკრო- 
ელიმინაციის საერთაშორისო შეხვედრაზე” თბილისში, საქართველო - ქვეყანაში, რომელმაც 
მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია HCV ინფექციის ეპიდემიასთან ბრძოლის საქმეში. 

C ჰეპატიტის ელიმინაციისათვის საქართველოს ძალისხმევა სამაგალითოა 
და ცხადყოფს, რომ ძლიერი ხელმძღვანელობით, მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული მიდგომების დანერგვითა და პარტნიორობით შესაძლებელია 
ცვლილების მოხდენა შეზღუდული რესურსების პირობებშიც კი. სა ქართ- 
 ველოს გამოცდილება იძლევა ღირებულ გაკვეთილს მსოფლიოსა და აღმოსავლეთ 
ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის (EECA), რომლებიც აივ/შიდსის და  
C ჰეპატიტის ეპიდემიებით ყველაზე მეტად დაზარალებულია მთლიანად ევროპის რეგიონში. 

შეხვედრა თავს მოუყრის დარგის რეგიონულ და საერთაშორისო წამყვან ლიდერებს, 
კლინიცისტებს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტებს და სამოქალაქო საზოგადოების 
წარმომადგენლებს, რომლებიც იმსჯელებენ აივ/შიდსით პაციენტებში HCV ინფექციის 
მიკროელიმინაციის გამოწვევებზე, განსაკუთრებით კი EECA-ს რეგიონში. შეხვედრა 
წარმოადგენს ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების გაცვლის პლატფორმას C ჰეპატიტის 
დაძლევის მიმართულებით, მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკასთან, 
პრევენციასა და კლინიკურ მენეჯმენტთან დაკავშირებული სხვა დასხვა ასპექტების ჩათვლით. 

ორი დღის განმავლობაში შეხვედრაზე მოწვეული ექსპერტები და მონაწილეები წარსდგებიან 
პრეზენტაციებით და იმსჯელებენ მტკიცებულებებზე დამყარებულ უახლეს მონაცემებზე 
- თუ როგორ უნდა იქნას გამოყენებული სამეცნიერო შედეგები  პროგრამის ეფექტურად 
განხორციელებაში C ჰეპატიტის ელიმინაციის მიზნების მიღწევის გზაზე. 

გისურვებთ ნაყოფიერ შეხვედრას!

თავმჯდომარეები,

მისალმება

პროფესორ იურგენ როქსტრო
ბონის უნივერსიტეტი

ევროპის შიდსის კლინიკური საზოგადოების 
პრეზიდენტი

ბონი, გერმანია

პროფესორ თენგიზ ცერცვაძე
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური 
იმუნოლოგიის პრაქტიკული-სამეცნიერო ცენტრი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, საქართველო



C ჰეპატიტის მიკროელიმინაცია აივ/შიდსით  ავადმყოფებში

საორგანიზაციო და სამეცნიერო კომიტეტი

იურგენ როქსტრო, MD
ბონის უნივერსიტეტი

ბონი, გერმანია

მასიმო კოლომბო, MD
ღვიძლის საერთაშორისო ფონდი EASL

მილანი, იტალია

ანტონს მოზალევსკის, MD
ჯანმო-ს ევროპის რეგიონალური ოფისი

კოპენჰაგენი, დანია

აკაკი აბუთიძე, MD
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და 

კლინიკური იმუნოლოგიის  
პრაქტიკული-სამეცნიერო ცენტრი

თბილისი, საქართველო

თენგიზ ცერცვაძე, MD
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და 

კლინიკური იმუნოლოგიის  
პრაქტიკული-სამეცნიერო ცენტრი

თბილისი, საქართველო

ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი, MD
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და 

კლინიკური იმუნოლოგიის  
პრაქტიკული-სამეცნიერო ცენტრი

თბილისი, საქართველო
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09:00 - 09:30 რეგისტრაცია

 
 

09:30 - 10:00 გახსნა და მისალმება

 
 

10:00 - 11:30 პლენარული სესია 
თავმჯდომარეები: ფრანჩესკო ნეგრო, თენგიზ ცერცვაძე

10:00 - 10:30 C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრესი ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის ევროპის რეგიონში
ანტონს მოზალევსკის

10:30 - 11:00 მიკროელიმინაციის როლი C ჰეპატიტის გლობალური 
ელიმინაციის მიზნის მიღწევაში
მასიმო კოლომბო

11:00 - 11:30 აივ/შიდსით ავადმყოფებში C ჰეპატიტის მიკროელიმინაციის 
გლობალური პერსპექტივები
იურგენ როქსტრო

11:30 - 12:00 ყავის შესვენება
 

 

12:00 - 14:00 ქვეყნების გამოცდილება 
თავმჯდომარეები: იურგენ როქსტრო, ამირან გამყრელიძე

12:00 - 12:30 C ჰეპატიტის ელიმინაციის გამოცდილება შვეიცარიაში
ფრანჩესკო ნეგრო

12:30 - 13:00 C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრესი საქართველოში
თენგიზ ცერცვაძე

13:00 - 13:20 აივ/HCV/ტუბერკულოზის სკრინინგის ინტეგრირებული მოდელი
ამირან გამყრელიძე

ორშაბათი,  14  ოქტომბერი,  2019

პროგრამა



C ჰეპატიტის მიკროელიმინაცია აივ/შიდსით  ავადმყოფებში

13:20 - 14:00 პანელური დისკუსია: C ჰეპატიტის ელიმინაცია აღმოსავლეთ 
ევროპისა და ცენტრალური აზიის (EECA) რეგიონში
EECA ქვეყნების წარმომადგენლები 
მოდერატორები: ანტონს მოზალევსკის და ნიკლას ლუჰმანი

14:00 - 15:00 სადილი

15:00 - 16:15 HCV ინფექციის მართვა  
თავმჯდომარეები: ფრანჩესკო ნეგრო, ლალი შარვაძე

15:00 - 15:30 აივ/შიდსით ავადმყოფებში C ჰეპატიტის მკურნალობის 
თანამედროვე მიდგომები
იურგენ როქსტრო

15:30 - 16:00 ჰეპატოცელულური კარცინომის რისკი და მონიტორინგი 
წარმატებული DAA მკურნალობის შემდგომ 
მასიმო კოლომბო

16:00 - 16:15 გრძელვადიანი ღვიძლისმიერი გამოსავლები აივ/შიდსით 
ავადმყოფებში C ჰეპატიტის განკურნების შემდგომ
ნატალია ბოლოკაძე

16:15 - 16:45 ყავის შესვენება

 

16:45 - 17:45 ღვიძლის დაავადებების აქტუალური საკითხები 
თავმჯდომარეები: მასიმო კოლომბო, ელზა ვაშაკიძე

16:45 - 17:15 C ჰეპატიტის ექსტრაჰეპატური გამოვლინებები
ფრანჩესკო ნეგრო

17:15 - 17:45 HBV რეაქტივაცია HBV/HCV კოინფიცირებულ პაციენტებში
ლალი შარვაძე

17:45 - 18:00 პირველი დღის შეჯამება

20:00 მიღება

პროგრამა
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10:00 - 11:50 გამოწვევები C ჰეპატიტის მიკროელიმინაციაში 

თავმჯდომარეები: ანტონს მოზალევსკის, თენგიზ ცერცვაძე

10:00 - 10:30 მწვავე HCV ინფექცია და რეინფექცია მამაკაცებში, რომელთაც 
სექსი აქვთ მამაკაცებთან: ზეგავლენა მიკროელიმინაციაზე
იურგენ როქსტრო

10:30 - 10:50 C ჰეპატიტის მიკროელიმინაცია აივ/შიდსით ავადმყოფებში 
საქართველოში: გამოწვევები
ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი

10:50 - 11:10 HCV რეინფექცია აივ/შიდსით ავადმყოფებში საქართველოში
ფატი გაბუნია

11:10 - 11:30 C ჰეპატიტის ელიმინაცია სასჯელაღსრულების სისტემაში 
საქართველოში

11:30 - 11:50 სამოქალაქო საზოგადოების როლი C ჰეპატიტის ელიმინაციაში
კონსტანტინე ლაბარტყავა

11:50 - 12:20 ყავის შესვენება
 

 

12:20 - 13:30 გამოვლენის გაუმჯობესება
თავმჯდომარეები: ფატი გაბუნია, აკაკი აბუთიძე

12:20 - 12:40 ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები აივ და 
ვირუსული ჰეპატიტების ტესტირებასა და გამოვლენაზე
ნიკლას ლუჰმანი

12:40 - 13:00 ხარვეზები აივ/შიდსის გამოვლენაში საქართველოში
ნინო ბადრიძე

13:00 - 13:20 აივ და HCV პრევენციული სერვისები საქართველოში
ქეთევან სტვილია

13:20 - 13:30 დისკუსია

სამშაბათი,  15  ოქტომბერი,  2019

პროგრამა



C ჰეპატიტის მიკროელიმინაცია აივ/შიდსით  ავადმყოფებში

13:30-14:30 სადილი

14:30 - 16:00 მკურნალობის და მოვლის მოდელები
თავმჯდომარეები: ნიკლას ლუჰმანი, ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი

14:30 - 14:50 C ჰეპატიტის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
ეკატერინე ადამია

14:50 - 15:10 C ჰეპატიტის მკურნალობისა და მოვლის ინტეგრირება პირველად 
ჯანდაცვაში
აკაკი აბუთიძე

15:10 - 15:30 C ჰეპატიტის მკურნალობისა და მოვლის ინტეგრირება ზიანის 
შემცირების სერვისებში
მაია ბუწაშვილი

15:30 - 16:10 პანელური დისკუსია: C ჰეპატიტის მკურნალობისა და მოვლის 
ინტეგრირებული მოდელები  აღმოსავლეთ ევროპისა და 
ცენტრალური აზიის (EECA) რეგიონში
(მოდერატორები: ანტონს მოზალევსკის და ნიკლას ლუჰმანი)
EECA  ქვეყნების წარმომადგენლები

16:10 - 16:40 ყავის შესვენება

  

16:40 - 17:10 მეცნიერების როლი C ჰეპატიტის ელიმინაციაში 

თავმჯდომარე: თენგიზ ცერცვაძე

16:40 - 17:00 C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული პროგრამის სამეცნიერო 
საბჭოს აქტივობები 
თინათინ ქუჩულორია

17:00 - 17:10 დისკუსია

17:10 - 17:30 შეჯამება და დახურვა

პროგრამა


