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პატივისცემით, 

ელენე აბზიანიძე, საზოგადოების პრეზიდენტი 

ეკა კვარაცხელია, საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტი  

 
ძვირფასო მეგობრებო!  

პერსონალიზებული/ზუსტი მედიცინა 21-ე საუკუნეში მედიცინის თითქმის ყველა დარგში 
შემოიჭრა და აქტიურად ვითარდება მრავალ ქვეყანაში. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის ფაქტი, 
რომ გასულ წელს აშშ-ს პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დააანონსა, რომ საფუძველი ჩაეყარა 
გრანდიოზულ პროექტს სახელწოდებით „ზუსტი მედიცინის ინიციატივა“. პროექტის 
ინიციატორები არიან NIH, NCI და FDA. პროექტის განსახორციელებლად 2016 წლისთვის 216 

მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიციაა გათვალისწინებული. იმედოვნებენ, რომ პროექტის 
შედეგები დაეხმარება მეცნიერებს: • აღმოაჩინონ დაავადებები ადრეულ სტადიაზე; • 
შეიმუშავონ ახალი პრეპარატები და მათი ტესტირების უფრო დახვეწილი საშუალებები; • 
შეიმუშავონ მკურნალობის ცალკეულ ინდივიდზე მორგებული კურსი და სხვა 

თსსუ მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტს და ადამიანის გენეტიკის და 
ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადებას დიდი სურვილი აქვს გამოეხმაუროს ამ დიდ 
მოვლენას და პოპულარიზაცია გაუწიოს პერსონალიზებულ/ზუტს მედიცინას, წინ წამოსწიოს 
მისი როლი და მნიშვნელობა  მედიცინის და მეცნიერების განვითარების საქმეში. ამ მიზანს 
ემსახურება ჩვენს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა, სადაც განხილული იქნება ამ მიმართულების 
აქტუალური საკითხები.  

ჩვენი საზოგადოების და დეპარტამენტის ორგანიზებით საქარველოში უკვე მეორედ ტარდება დნმ-
ის დღისადმი მიძღვნილი ესეების კონკურსი, სადაც მონაწილეობას იღებენ სტუდენტები 
საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან. კონკურსი ემსახურება სტუდენტების 
დაინტერესებას საბაზისო მეცნიერებებით. ესეების კონკურსმა წელსაც  დიდი ინტერესი გამოიწვია 
სტუდენტებს შორის. კონფერენციის ფარგლებში გაიმართება კონკურსში  გამარჯვებულების 
დაჯილდოების ცერემონიალი.  

 

 



dro 2016 wlis 25 aprili

15:00-16:00

15:20-15:30

დისკუსია, შემაჯამებელი სიტყვა. 

konferenciis saorganizacio komiteti:
elene abzianiZe
eka kvaracxelia
TinaTin tyemalaZe
nino fircxelani
manana WipaSvili
ciala gigineiSvili
elisabed imnaZe
bela farcxalaZe
qeTevan kankava
Tamar kvaracxelia

15:30-16:00

16:00-16:20

16:20-16:40

16:40-17:00

17:00-17:20

17:20-17:40

18:00-18:30

  www.geneticsgeorgia.org; www.tsmu.edu
  info@geneticsgeorgia.org; 

geoepigene@gmai.com

რეგისტრაცია 

eseebis konkursi 2016-is sakiTxebi:

1. airCieT dReisaTvis xelmisawvdomi genetikuri 
testirebis meTodi iseTi daavadebisTvis, romlis 
simptomebi ar vlindeba zrdasrul asakamde (mag., 
rogoricaa ZuZus kibos memkvidruli forma). aRwereT 
testirebis meTodi da Sedegebis sarwmunoeba. 
imsjeleT,  aris Tu ara misaRebi  mozrdilTa
daavadebebis prediqtuli genetikuri testireba 
mozardebisTvis, romlebic ar avlenen daavadebis 
niSnebs.

2. genomika erT-erTi ZiriTadi mimarTulebaa, 
romelic xels uwyobs personalizebuli (zusti) 
medicinis ganviTarebas. imisaTvis rom moxdes 
personalizebuli medicinis potenciis gaZliereba
uamravi adamiani emxroba didi monacemTa bazis Seqmnis
ideas. emxrobiT Tu ara mTeli populaciis biologiuri
nimuSebis Segrovebis ideas im mizniT, rom ukeT
davadginoT genomuri markerebis kavSiri daavadebebis
swor prevenciasTan/mkurnalobasTan. aris Tu ara es 
personalizebuli medicinis momavli Tu piradi 
monacemebis ase farTod gaziarebis winaaRmdegi xarT?

gamarjvebulebisTvis dawesebulia jildoebi:
I  adgili - 300 lari 
II adgili - 200 lari
III adgili - 100 lari

კონფერენციის გახსნა 

რას წარმოადგენს პერსონალიზებული/ზუსტი მედიცინა, ზოგადი მიმოხილვა, მიღწევები და 
პერსპექტივები;  ე.აბზიანიძე, თსსუ-ს მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის 
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი; 

ეპიგენეტიკური რეგულაციების  კვლევის მეთოდები და მისი პერსპექტივები 
პერსონალიზებული მედიცინის  განვითარებაში; ე. კვარაცხელია, თსსუ-ს მოლეკულური და 
სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი; 

პერსონალიზებული მედიცინა და სიმსივნე, ძუძუს კიბოს  ეპიგენეტიკური ასპექტები 
საქართველოს ქალთა პოპულაციაში; ქ. კანკავა, თსსუ-ს მოლეკულური და სამედიცინო 
გენეტიკის დეპარტამენტის დოქტორანტი; 

ეპიგენეტიკური დარღვევები ფარისებრი ჯირკვლის ზოგიერთი პათოლოგიის დროს; თ. 
კვარაცხელია,  თსსუ-ს მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის 
დოქტორანტი; 

პერსონალიზებული მედიცინა და ორსულთა პათოლოგიები: მემკვიდრული თრომბოფილია; ნ. 
ფირცხელანი, თსსუ-ს მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის 
ასოცირებული პროფესორი;   

განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების გენეტიკურ-მეტაბოლური შეფასება;  თ. ტყემალაძე, 
თსსუ-ს მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი; 

  

17:40-18:00

დნმ-ის დღისადმი მიძღვნილ  ესეების კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოება; 


