ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) მე-6 შეხვედრა
დღის წესრიგი
საქართველოს მოხსენება
დრო
3:00‐3:10

მისალმება და გახსნა (1)

მომხსენებელი
1-ელი დღე ‐ ორშაბათი, 15 მარტი, 2021
კეროლინ ვესტერი, აშშ დაავადებათა კონტროლისა და
პრევენციის ცენტრები (CDC)

მისალმება და გახსნა (2)

მისალმება და გახსნა (3)
მისალმება და გახსნა (4)
მისალმება და გახსნა (5)
მისალმება და გახსნა (6)

3:10‐3:20

ეკატერინე ტიკარაძე, საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
კელი დეგნანი, აშშ-ს ელჩი საქართველოში
ბეტი ჩანგი, კომპანია „Gilead Sciences“
სილვიუ დომენტე, ჯანმრთელობის მსოფლიო
ორგანიზაცია (WHO)
ამირან გამყრელიძე, დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
(NCDC)

3:20‐3:40

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) წევრების
ქეროლინ ვესტერი, CDC (თავმჯდომარე)
წარდგენა და შეხვედრის მიმოხილვა
საქართველოში C ჰეპატიტის (HCV) ელიმინაციის
თამარ გაბუნია, სამინისტრო
პროგრამის მიმოხილვა და პროგრესი და C ჰეპატიტის
ელიმინაციის 2021‐2026 წლების სტრატეგიული გეგმა

3:40‐3:50

B ჰეპატიტი: საქართველოს ხედვა, საწყისი ნაბიჯები

მამუკა ზაკალაშვილი, კლინიკა „მრჩეველი“

3:50‐4:05

შუალედური შედეგები: C ჰეპატიტის ელიმინაციის
შეფასება
საქართველოში
C ჰეპატიტის
Program in Georgia
and Projectsელიმინაციის
Based on Modelling
ძირითადი საკითხები და გამოწვევები

ჯოზეფინ ვოლკერი, ბრისტოლის უნივერსიტეტი

4:20‐5:00

HCV ინფიცირებული (და მკურნალობის
სერვისებში ჩართული) პირების გამოვლენა
[სტრატეგია 3]

4:20‐4:40

∙ TAG-ის 2019 წლის რეკომენდაციები, HCV
სკრინინგის სტატუსი: მიღწევები, გამოწვევები და
მათი გადაჭრის გეგმა

TAG მოდერატორები: კარლოს დელ რიო, ემორის
უნივერსიტეტი, აშშ და შერონ ჰაჩინსონი,
შოტლანდიის ჯანმრთელობის ეროვნული სერვისი,
დიდი ბრიტანეთი
ვლადიმერ გეთია, NCDC

4:05‐4:20

სამეცნიერო სიახლეები (ჩანაწერი ხელმისაწვდომია
მოთხოვნის საფუძველზე):

ფეიჯ არმსტრონგი, CDC

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) მე-6 შეხვედრა
დღის წესრიგი
‐ Anti‐HCV დადებითი პირების ჩართვა HCV მოვლისა ვლადიმერ გეთია, NCDC
და მკურნალობის სერვისებში
‐ C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული პროგრამის
ფარგლებში HCV სკრინინგისა და მკურნალობაში
ჩართვის შეფასება და ელიმინაციის სამიზნეების
მისაღწევად ყველაზე ოპტიმალური მოდელების
შემუშავება
‐ კარდაკარ სკრინინგი და პაციენტების ნავიგაცია
მესამეულ ცენტრებში

აკაკი აბუთიძე, ინფექციური დაავადებების, შიდსისა
და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი

4:40‐5:00

TAG-ის დისკუსია/კითხვა-პასუხი

პანელი: კარლოს დელ რიო, შერონ ჰაჩინსონი,
ვლადიმერ გეთია, აკაკი აბუთიძე და მაია ბუწაშვილი

5:00‐5:15

შესვენება

5:15‐6:00

HCV მოვლა და მკურნალობა (სტრატეგია 5)

5:15‐5:40

∙ TAG-ის 2019 წლის რეკომენდაციები, HCV მოვლისა
და მკურნალობის სტატუსი: მიღწევები, გამოწვევები
და მათი გადაჭრის გეგმა (მ.შ. ტესტირებისა და
მკურნალობის გამარტივებული სტრატეგიები HCV
სერვისების დეცენტრალიზაციისთვის)
სამეცნიერო სიახლეები (ჩანაწერი ხელმისაწვდომია
მოთხოვნის საფუძველზე):
‐ საქართველოში HCV მოვლის დეცენტრალიზაციის მაია ჯაფარიზე, ორგანიზაცია „FIND“
ხელშეწყობის მიზნით HCV რნმ ტესტირების არსებულ
GeneXpert-ებზე ინტეგრაციის შეფასება

მაია ბუწაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია
HRU/კლინიკა „ნეოლაბი“

TAG მოდერატორები: გრემ ფოსტერი, ლონდონის
უნივერსიტეტი,დიდი ბრიტანეთი და ხორხე მერა,
ჩეროკის ერი, აშშ
თენგიზ ცერცვაძე, ინფექციური დაავადებების,
შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი

‐ HCV მოვლის კასკადი ტუბერკულოზითა და C
ჰეპატიტით კოინფიცირებულ პაციენტებს შორის

დავით ბალიაშვილი, ემორის უნივერსიტეტი

‐ საქართველოში C ჰეპატიტის მოვლის სერვისებში
ჩართვის დაგვიანება, 2016‐2020

ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი, ინფექციური დაავადებების,
შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი

5:40‐6:00

6:00‐6:30

6:00‐6:10

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) მე-6 შეხვედრა
დღის წესრიგი
TAG-ის დისკუსია/კითხვა-პასუხი
პანელი: გრემ ფოსტერი, ხორხე მერა, თენგიზ
ცერცვაძე, მაია ჯაფარიძე, დავით ბალიაშვილი,
ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი
ადვოკატირების, ცნობიერების ამაღლებისა და
TAG მოდერატორები: ტატიანა რეიხი, ღვიძლის
დაავადებათა ხორვატიული ასოციაცია „Hepatos” და
განათლების ხელშეწყობა და HCV‐სთან
დაკავშირებით რესურსების მობილიზება (სტრატეგია ჯეფ ლაზარუსი, ღვიძლის შემსწავლელი ევროპული
ასოციაციის (EASL) ღვიძლის საერთაშორისო ფონდი,
1)
შვეიცარია
∙ TAG-ის 2019 წლის რეკომენდაციები,
მარინა თოფურიძე, NCDC
განათლების/ადვოკატირების ხელშეწყობის სტატუსი:
მიღწევები, გამოწვევები და მათი გადაჭრის გეგმა
სამეცნიერო სიახლეები (ჩანაწერი ხელმისაწვდომია
მოთხოვნის საფუძველზე):
‐ სტიგმა ღვიძლის დაავადებებში – საქართველოს
გამოცდილება

ლაშა გულბიანი, HRU

‐ ფოკუს ჯგუფების კვლევა

მარინა თოფურიძე, NCDC

6:10‐6:30

TAG-ის დისკუსია/კითხვა-პასუხი

პანელი: ტატიანა რეიხი, ჯეფ ლაზარუსი, მარინა
თოფურიძე და ლაშა გულბიანი

6:30‐7:10

HCV ეპიდზედამხედველობისა და პროგრამის
ეფექტურობის გაუმჯობესება (სტრატეგია 6)

TAG მოდერატორები: ანტონს მოზალევსკისი, WHO‐
ევროპის ოფისი, დანია და პრიტი პატელი, CDC

6:30‐6:50

∙ TAG-ის 2019 წლის რეკომენდაციები,
ეპიდზედამხედველობის სტატუსი: მიღწევები,
გამოწვევები და მათი გადაჭრის გეგმა

მაია წერეთელი, NCDC

სამეცნიერო სიახლეები (ჩანაწერი ხელმისაწვდომია
მოთხოვნის საფუძველზე):
‐ გრძელვადიანი გამოსავალი HCV ინფიცირებულ
პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნათ ღვიძლის
პროგრესირებული ფიბროზი და მკურნალობა
ჩაუტარდათ საქართველოს HCV ელიმინაციის
პროგრამის ფარგლებში

მაია ქაჯაია, HRU

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) მე-6 შეხვედრა
დღის წესრიგი
‐ საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის
ლია ღვინჯილია, გლობალური ჯანმრთელობის
ეროვნული პროგრამის გავლენა სიკვდილობაზე, 2015 ჯგუფი

6:50‐7:10

7:10‐7:20

– 2019
‐ HCV ახლად ინფიცირებული და რეინფიცირებული ადამ კოტორაშვილი, NCDC
კოჰორტების დახასიათება GHOST ტექნოლოგიის
გამოყენებით ნარკოტიკების ინექციურად
მომხმარებელთა (ნიმ) შორის საქართველოს ზიანის
შემცირების შერჩეულ ბაზებზე
‐ რეინფექციის ან გვიანი რელაფსის შემთხვევები ნიმ- მაია ჯაფარიძე, FIND
ებს შორის
TAG-ის დისკუსია/კითხვა-პასუხი
პანელი: ანტონს მოზალევსკისი, პრიტი პატელი, მაია
წერეთელი, მაია ქაჯაია, ლია ღვინჯილია, ადამ
კოტორაშვილი, მაია ჯაფარიძე
1-ელი დღის შეჯამება და დახურვა

ქეროლინ ვესტერი, CDC

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) მე-6 შეხვედრა
დღის წესრიგი
3:00‐3:10
3:10‐3:50

3:10‐3:30

მე-2 დღე ‐ სამშაბათი, 16 მარტი, 2021
შეხვედრის გახსნა
მარგარეტ ჰერალდი, ბურნეტის ინსტიტუტი,
ავსტრალია (თანა-თავმჯდომარე)
TAG მოდერატორები: მარგარეტ ჰერალდი,
HCV გადაცემის პრევენცია (სტრატეგია 2)
i. ზიანის შემცირება
ბურნეტის ინსტიტუტი, ავსტრალია და შერონ
ჰაჩინსონი, შოტლანდიის ჯანმრთელობის
ეროვნული სერვისი, დიდი ბრიტანეთი
∙ TAG-ის 2019 წლის რეკომენდაციები, ნიმ-ებს შორის
პრევენციის, სკრინინგისა და მკურნალობაში ჩართვის
სიახლეები
სამეცნიერო სიახლეები (ჩანაწერი ხელმისაწვდომია
მოთხოვნის საფუძველზე):
‐ პილოტური კვლევა საქართველოში HCV თვითტესტირების გამოყენებადობასა და მიმღებლობაზე
მაღალი რისკის პოპულაციებს შორის

ქეთევან სტვილია, NCDC

ქეთევან სტვილია, NCDC

‐ ნიმ-ებს შორის C ჰეპატიტის ვირემიაზე ტესტირების
მიდგომები საქართველოში, HEAD‐Start პროექტის
ფარგლებში (C ჰეპატიტის ელიმინაცია
დიაგნოსტიკაზე ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფის
გზით)
TAG-ის
დისკუსია/კითხვა-პასუხი

სონიელ შილტონი, FIND

3:50‐4:20

HCV გადაცემის პრევენცია
ii. უსაფრთხო სისხლი

TAG მოდერატორები: ევან ბლოხი, ჯონს
ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, აშშ და ანდერს
ვიდელი, ლუნდის უნივერსიტეტი, შვედეთი

3:50‐4:05

∙ TAG-ის 2019 წლის რეკომენდაციები, სისხლის
ბანკებში უსაფრთხო სისხლის პროგრამის სტატუსი:
მიღწევები, გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები
TAG-ის დისკუსია/კითხვა-პასუხი

ბაბილინა თურქია, NCDC

3:30‐3:50

4:05‐4:20
4:20‐4:50

პანელი: მარგარეტ ჰერალდი, შერონ ჰაჩინსონი,
ქეთევან სტვილია, სონიელ შილტონი

პანელი: ევან ბლოხი, ანდერს ვიდელი, ბაბილინა
თურქია

HCV გადაცემის პრევენცია
TAG მოდერატორები: პრიტი პატელი, CDC და
ანტონს მოზალევსკისი, WHO-ევროპის ოფისი, დანია
iii. ინფექციის კონტროლი სამედიცინო,
არატრადიციული მედიცინისა და სხვა საზოგადოებრივ
დაწესებულებებში

4:20‐4:35

4:35‐4:50
4:50‐5:20

4:50‐5:05

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) მე-6 შეხვედრა
დღის წესრიგი
∙ TAG-ის 2019 წლის რეკომენდაციები, ინფექციის
მარინა ბაიდაური, სამინისტრო
პრევენციისა და კონტროლის სტატუსი: მიღწევები,
გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები
სამეცნიერო სიახლეები (ჩანაწერი ხელმისაწვდომია
მოთხოვნის საფუძველზე):
‐ სამედიცინო დაწესებულებასთან ასოცირებული
ინფექციების პრევალენტობის კვლევა
TAG-ის დისკუსია/კითხვა-პასუხი

გიორგი ჩახუნაშვილი, NCDC

პანელი: პრიტი პატელი, ანტონს მოზალევსკისი,
მარინა ბაიდაური, გიორგი ჩახუნაშვილი
HCV ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის გაუმჯობესება TAG მოდერატორები: ანდერს ვიდელი, ლუნდის
(სტრატეგია 4)
უნივერსიტეტი, შვედეთი და ევან ბლოხი, ჯონს
ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, აშშ
∙ TAG-ის 2019 წლის რეკომენდაციები,
ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური სერვისების
სტატუსი: მიღწევები, გამოწვევები და მათი გადაჭრის
გზები (მ.შ. დიაგნოსტიკის როლი
HCV სერვისების დეცენტრალიზაციაში)

მაია ალხაზაშვილი, NCDC

სამეცნიერო სიახლეები (ჩანაწერი ხელმისაწვდომია
მოთხოვნის საფუძველზე):
‐ HCV სწრაფი დიაგნოსტიკის ტესტების შეფასების
ნაზიბროლა ჭიტაძე, NCDC
კვლევები
‐ მულტიცენტრული კლინიკური კვლევა სისხლის
მაია ალხაზაშვილი, NCDC
მშრალ წვეთში C ჰეპატიტის ვირუსის რნმ-ის აღმომჩენი
ცენტრალიზებული ტესტ-სისტემების შესაფასებლად
‐ Genedrive® HCV ID Kit საქართველოში

მაია ალხაზაშვილი, NCDC

5:05‐5:20

TAG-ის დისკუსია/კითხვა-პასუხი

პანელი: ანდერს ვიდელი, ევან ბლოხი, მაია
ალხაზაშვილი, ნაზიბროლა ჭიტაძე

5:20‐7:05

შესვენება

7:05‐8:05

TAG-ის რეკომენდაციები და C ჰეპატიტის ელიმინაციის ქეროლინ ვესტერი, CDC, მარგარეტ ჰერალდი,
პროგრამის პრიორიტეტები, 2021‐2025 წლების
ბურნეტის ინსტიტუტი, ავსტრალია და & TAG-ის
სტრატეგიული გეგმა
წევრები

8:05‐8:20

შეხვერის დახურვა

ქეროლინ ვესტერი, CDC და ამირან გამყრელიძე,
NCDC

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის (TAG) მე-6 შეხვედრა
დღის წესრიგი

