დრო
9:00-9:30

9:30-10:15

10:15-11:15

11:15-11:45

C ჰეპატიტის ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის მე-5 შეხვედრა: სამეცნიერო სიმპოზიუმი
18 ნოემბერი, 2019
მოხსენებები
მომხსენებელები
გახსნა და მისალმება
ამირან გამყრელიძე, დკსჯეც
C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული პროგრამის
სამეცნიერო კომიტეტის აქტივობების მიმოხილვა ფრანცისკო ავერჰოფი, აშშ CDC
2016-2019 წწ
თინათინ ქუჩულორია, TEPHINET
DAA მკურნალობის დაუყოვნებელი და გრძელვადიანი
კლინიკური გამოსავალი


C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული
პროგრამის შეფასება: 2015 – 2019 წწ
მკურნალობის გამოსავალი და მასთან
ასოცირებული ფაქტორები

ლალი შარვაძე, ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი



HIV/HCV კოინფექციის გამოწვევები
საქართველოში C ჰეპატიტის მიკროელიმინაციის
ფარგლებში

ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი, ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი



ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში C
ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებში,
რომლებსაც ღვიძლის ფიბროზის მძიმე ფორმა
აქვთ, ჯანმრთელობის გრძელვადიანი
გამოსავლები

მაია ქაჯაია, ჯანმრთელობის კვლევის
კავშირი (HRU)

დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მიწოდების
მოდელების შედარება როგორც სპეციალიზებულ, ისე
არასპეციალიზებულ C ჰეპატიტის სამკურნალო
დაწესებულებებში


C ჰეპატიტის სკრინინგისა და გამარტივებული
მკურნალობის სერვისების ინტეგრაცია
პირველად ჯანდაცვაში

აკაკი აბუთიძე, ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი



C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის სამი მოდელის
ეფექტიანობა ზიანის შემცირების ქსელში:
მკურნალობაში ჩართვის გავლენა-პილოტური
პროგრამა საქართველოში

სონიელ შილტონი, FIND



C ჰეპატიტი რნმ ტესტირების ინტეგრაცია
საქართველოში არსებული GeneXperts-აპარატის
გამოყენებით დეცენტრალიზაციის
ხელშეწყობის ფარგლებში

მაია ჯაფარიძე, FIND

შესვენება
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11:45-12:30

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის უახლესი მიდგომები
 C ჰეპატიტის სწრაფი დიაგნოსტიკური ტესტების
(RDTs) შეფასების კვლევა, მშრალი სისხლის
წერტილები HCV RNA ტესტირებისთვის და
Genedrive® HCV ID Kit საქართველოში.
 HCVcAg
ტესტის
დიაგნოსტიკური
მახასიათებლების შეფასება C ჰეპატიტზე
ნამკურნალებ ნიმ-ებში საქართველოში


12:30-1:00

ახალი
თაობის
სექვენირების
(NGS)
სიმძლავრეების გამოყენება C ჰეპატიტის
ეპიდზედამხედველობის
მიზნებისათვის
საქართველოში

ეპიდზედამხედველობა
 ნიმ კოჰორტაში კვლევის დაგეგმვა C ჰეპატიტის
ინციდენტობის შესაფასებლად საქართველოში



C ჰეპატიტის რეინფექცია აივ ინფიცირებულებში
საქართველოში

1:00-2:00

სადილი

2:00-2:30

ეპიდზედამხედველობა


მაია ალხაზაშვილი, დკსჯეც

ნაზიბროლა ჭიტაძე, დკსჯეც

ადამ კოტორაშვილი, დკსჯეც

ქეთევან შერმადინი, ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
ფატი გაბუნია, ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი

C
ჰეპატიტთან
დაკავშირებული ანა ასლანიკაშვილი, დკსჯეც
ჰეპატოცელულური
კარცინომისა
და
ჰეპატობილიარული
კიბოს
დიაგნოზები
საქართველოში 2015-2016 წწ



2:30-2:45

C
ჰეპატიტის
პირდაპირი
მოქმედების ლია ღვინჯილია, TEPHINET
ანტივირუსული მედიკამენტებით მკურნალობის
გავლენა სიკვდილიანობიაზე, საქართველო 20152018 წწ
ეკონომიკური შეფასება


2:45-3:15
3:15-4:00

საქართველოში C ჰეპატიტის მკურნალობის ჟოზეფინ უოლკერი, ბრისტოლის
უნივერსიტეტი
პროგრამის ხარჯთეფექტურობის შეფასება
შესვენება
B ჰეპატიტი
ანა კასრაძე, დკსჯეც
 B
ჰეპატიტის პრევალენტობა და რისკფაქტორები - 2015 წლის სერო-პრევალენტობის
კვლევის შედეგები



B
ჰეპატიტის პრევენციის, მოვლისა და მამუკა ზაკალაშვილი, კლინიკა
„მრჩეველი“
მკურნალობის პროგრესი და გამოწვევები
C
ჰეპატიტის
პირდაპირი
მოქმედების მაია ბუწაშვილი, HRU
ანტივირუსულ (DAAs) მკურნალობაზე მყოფ
პაციენტებში B ჰეპატიტის ეპიდემიოლოგიური
მაჩვენებლები და მკურნალობის გამოსავლები
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4:00-4:45

4:45-5:00

B და C ჰეპატიტის დედიდან ბავშვზე გადაცემა


დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის
სახელმწიფო პროგრამის მიმოხილვა

ვლადიმერ გეთია, დკსჯეც



C ჰეპატიტის სკრინინგი და მკურნალობაში
ჩართვა ანტენატალურ კლინიკებში

მუაზამ ნასრულა, აშშ CDC



C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნა და სავარაუდო
რისკების შეფასება რეპროდუქციული ასაკის
ქალთა შორის საქართველოში

თინათინ აბზიანიძე, HRU

შეჯამება და საბოლოო შენიშვნები

ამირან გამყრელიძე, დკსჯეც
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8:30-9:00
9:00-9:30

9:30-10:00

C ჰეპატიტის ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის მე-5 შეხვედრა: დღე 1
19 ნოემბერი, 2019
რეგისტრაცია
მისალმება და გახსნა
ეკატერინე ტიკარაძე, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,ჯანმრთელობის
და სოციალური დაცვის მინისტრი
ელიზაბეთ რუდი აშშ ელჩის
საქართველოში მოვალეობის
შემსრულებელი
კაროლინ უესტერი, აშშ CDC
ბეტი ჩენი, Gilead Sciences
სილვიუ დომენტე, ჯანმოს
საქართველოს ოფისის
ხელმძღვანელი
TAG-ის წევრებისა და TAG-ის როლის წარდგენა
კაროლინ უესტერი, აშშ CDC
 შეხვედრის მიზანი და დღის წესრიგის განხილვა (თავმჯდომარე) და მარგარეტ
ჰელარდი, ბარნეტის ინსტიტუტი,
 TAG-ის წევრების წარდგენა
ავსტრალია (თანათავმჯდომარე)
 2018 წლის TAG რეკომენდაციების განხილვა

10:00-10:30

C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პროგრესი და
გამოწვევები საქართველოში 2015-2019 წწ

10:30-11:00
11:00-11:15

მედია გაშუქება/ყავაზე შესვენება
შუალედური გავლენა და მიმდინარე მკურნალობის
საჭიროებები C ჰეპატიტის ელიმინაციის მისაღწევად
საქართველოში

თამარ გაბუნია, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,ჯანმრთელობის
და სოციალური დაცვის მინისტრის
პირველი მოადგილე
პიტერ ვიკერმანი, ბრისტოლის
უნივერსიტეტი, გაერთიანებული
სამეფო

11:15-11:45

11:45-1:30

საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის მიღწევის
მიზნით მთავარი საკითხებისა და გამოწვევების
მიმოხილვა

ფრანცისკო ავერჰოფი, აშშ CDC

C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პირთა იდენტიფიცირება
და მკურნალობაში ჩართვა

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფი,
მოდერატორები: კარლოს დელ რიო,
ემორის უნივერსიტეტი, აშშ და შერონ
ჰატჩინსონი, ჯანმრთელობის
ნაციონალური სერვისები,
შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო
მონაწილეები: ირმა ხონელიძე,
ალექსანდრე ტურძილაძე, ვლადიმერ
გეთია (დკსჯეც), მუაზამ ნასრულა, აშშ
CDC

11:45-12:15



12:15-1:30
1:30-2:30

დისკუსია
სადილი

2018 წლის TAG რეკომენდაციები, C ჰეპატიტის
სკრინინგის სტატუსი: მიღწევები და მომავალი
გეგმები წარმატებების დასაძლევად

ამირან გამყრელიძე, დკსჯეც
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2:30-3:30

C ჰეპატიტის მოვლა და მკურნალობა

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფი,
მოდერატორები: გრემ ფოსტერი
ლონდონის უნივერსიტეტი, დიდი
ბრიტანეთი & იორგე მერა Cherokee
Nation, აშშ.
მონაწილეები: თენგის ცერცვაძე,
ლალი შარვაძე, აკაკი აბუთიძე
(ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა
და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი); ეკა
ადამია (საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის,ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის სამინისტრო) ; უკა
კილაძე(საოჯახო მედიცინის
ეროვნული ცენტრი), მაია ბუწაშვილი
(HRU), ჯაბა ზარქუა (კლინიკა
„მრჩეველი“), მაკა გოგია (ზიანის
შემცირების ქსელი).

2:30-2:50



2018 წლის TAG რეკომენდაციები, C ჰეპატიტის
მოვლისა და მკურნალობის სტატუსი:
წარმატებები, გამოწვევები და გეგმები
გამარტივებული ტესტირებით და მკურნალობის
დეცენტრალიზაციით გამოწვევათა დასაძლევად

თენგის ცერცვაძე, (ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი

2:50-3:00



საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემაში
C ჰეპატიტის სკრინინგის, მოვლისა და
მკურნალობის საკითხებზე განახლებული
ინფორმაციის წარდგენა

საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სპეციალური
პენიტენციური სამსახური

3:00-3.30

დისკუსია / კითხვა-პასუხი

3.30-3:50

შესვენება

3:50-4:50

ადვოკატირების, ცნობიერების ამაღლების,
განათლებისა და პარტნიორობის ხელშეწყობა C
ჰეპატიტთან ასოცირებული რესურსების
მობილიზაციისათვის

3:50-4:05



2018 წლის TAG-ის რეკომენდაციები,
განათლების/ ადვოკატირების ფარგლებში
გატარებული აქტივობების სტატუსი:
წარმატებები, გამოწვევები და გეგმები
გამოწვევათა დასაძლევად

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფი,
მოდერატორები:
ტატიანა რეიკი, ევროპის ღვიძლის
დაავადებების მქონე პაციენტთა
ასოციაცია, ხორვატია და ჯეფ
ლაზარუსი EASL საერთაშორისო
ღვიძლის ფონდი, შვეიცარია.
მონაწილეები: თემურ რადიანი,
პაციენტთა ასოციაცია; მაია
ბუწაშვილი HRU, კონსტანტინე
რუხაძე, GeCAB
მარინა თოფურიძე, დკსჯეც
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4:05-4:50

4:50-5:50

4:50-5:05

მრგვალი მაგიდა/დისკუსია
 თემურ რადიანი, C ჰეპატიტისგან განკურნებულ
პაციენტთა ასოციაცია,
 მაია ბუწაშვილი, ჯანმრთელობის კვლევის
კავშირი HRU,
 კონსტანტინე რუხაძე, საქართელოს
საზოგადოებრივი კონსულტაციის საბჭო GeCAB
 მაკა გოგია, საქართველოს ზიანის შემცირების
ქსელი
 კონსტანტინე ლაბარტყავა, „ახალი ვექტორი“
C ჰეპატიტის ეპიდზედამხედველობისა და პროგრამის
ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად განხორციელებული
აქტივობები



ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფი,
მოდერატორები:
ანტონს მოზალევსკი, ჯანმოს ევროპის
ოფისი & პრიტი პატელი, აშშ-ის CDC
მონაწილეები: ხათუნა ზახაშვილი,
ცირა მერაბიშვილი, ქეთევან
გალდავაძე (დკსჯეც); თათია
ქუჩულორია, ლია ღვინჯილია
TEPHINET, მაია ბუწაშვილი HRU, მაია
ჯაფარიძე, FIND

2018 წლის TAG-ის რეკომენდაციები, C ჰეპატიტის მაია წერეთელი, დკსჯეც
ეპიდზედამხედველობის სტატუსი: წარმატებები,
გამოწვევები
და
გეგმები
გამოწვევათა
დასაძლევად

5:05-5:50
5:50-6:00

დისკუსია
I დღის შეჯამება და საბოლოო შენიშვნები

6:30

მიღება/სადილი დარბაზ „რესპუბლიკაში“ (მე-4
სართული) - ორგანიზებული FIND-ის მიერ

ქეროლინ უესტერი აშშ CDC
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დრო
9:00-9:15

9:15-10:15

9:15-9:45

C ჰეპატიტის ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის მე-5 შეხვედრა: დღე 2
20 ნოემბერი, 2019
მოხსენებები
მომხსენებლები
გახსნა/მისალმება, I დღის შეჯამება
ქეროლინ ვესტერი, აშშ CDC
(თავმჯდომარე) და მარგარეტ
ჰელარდი, ბურნეტის ინსტიტუტი,
ავსტრალია (თანათავმჯდომარე)
C ჰეპატიტის ტრანსმისიის პრევენცია
ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფი,
i. ზიანის შემცირება
მოდერატორები:
მარგარეტ ჰელარდი (ბურნეტის
ინსტიტუტი, ავსტრალია), შერონ
ჰატჩინსონი (ჯანმრთელობის
ნაციონალური სერვისები,
შოტლანდია, გაერთიანებული
სამეფო).
მონაწილეები: ირმა ხონელიძე დკსჯეც, მაკა გოგია - ზიანის
შემცირების ქსელი, კოტე რუხაძე GeCab
ქეთევან სტვილია, დკსჯეც
 ტექნიკურ მრჩეველთა გუნდის 2018 წლის
რეკომენდაციები, პრევენციის სიახლეები,
სკრინინგი და მკურნალობაში ჩართვა ნიმ-ებში.


9:45-10:15
10:15-10:35
10:35-11:15

10:35-11:05

C ჰეპატიტის სკრინინგის, მოვლის და
მკურნალობის დეცენტრალიზაცია ზიანის
შემცირების ქსელის დაწესებულებებში
დისკუსია ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფი / კითხვა-პასუხი
შესვენება
C ჰეპატიტის ტრანსმისიის პრევენცია (გაგრძელება)
ii. უსაფრთხო სისხლი



მაია ბუწაშვილი, HRU

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფი,
მოდერატორები:
ევან ბლოხი ჯონს ჰოპკინსის
უნივერსიტეტი, აშშ და ანდერს
უიდელი, ლუნდის უნივერსიტეტი,
შვედეთი
მონაწილეები: ხათუნა ზახაშვილი,
ვლადიმერ გეთია, ეთერი ყიფიანი,
მაია ალხაზაშვილი - დკსჯეც, ქეთი
შერმადინი - ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი,
მარინა ბაიდაური - საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტრო,
რადუ კოჯოკარუ - აშშ CDC

2018 წლის TAG-ის რეკომენდაციები, უსაფრთხო მაია ალხაზაშვილი, დკსჯეც
სისხლის
პროგრამის
სტატუსი
სისხლის
ბანკებში: წარმატებები, გამოწვევები და გეგმები
გამოწვევათა დასაძლევად
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სისხლის ბანკებში სკრინინგის ხარისხის
სანდოობა: არსებული პრაქტიკა და სამომავლო
მიმართულებები

11:05-11:15

დისკუსია / კითხვა-პასუხი

11:15-11:45

C ჰეპატიტის ტრასმისიის პრევენცია (გაგრძელება)
iii. ინფექციის კონტროლი ჯანდაცვის, ჯანდაცვის
არტრადიციულ და სხვა სათემო
დაწესებულებებში

11:15-11:25



დისკუსია / კითხვა-პასუხი

11:45-12:20

C ჰეპატიტის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის
გაუმჯობესება



ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფი,
მოდერატორები:
პრიტი პატელი, აშშ CDC და ანტონს
მოზალევსკისი ჯანმოს ევროპის
ოფისი
მონაწილეები: დავით წერეთელი,
გიორგი ჩახუნაშვილი (დკსჯეც);
მარინა ბაიდაური (საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის
და სოციალური დაცვის სამინისტრო)

2018 წლის TAG-ის რეკომენდაციები, ინფექციის მარინა ბაიდაური, საქართველოს
პრევენციისა
და
კონტროლის
სტატუსი: ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
წარმატებები,
გამოწვევები
და
გეგმები დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის
და სოციალური დაცვის სამინისტრო
გამოწვევათა დასაძლევად

11:25-11:45

11:45-12:00

ნაზიბროლა ჭიტაძე, დკსჯეც

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფი,
მოდერატორები:
ანდერს უიდელი, ლუნდის
უნივერსიტეტი, შვედეთი და ევან
ბლოხი, ჯონს ჰოპკინსის
უნივერსიტეტი, აშშ
მონაწილეები: ნაზიბროლა ჭიტაძე,
ვლადიმერ გეთია, ირმა ხონელიძე დკსჯეც; მაია ჯაფარიძე - FIND, გიორგი
კამკამიძე - Neolab, ლანა გაწერელია ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა
და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი

2018
წლის
TAG
რეკომენდაციები, მაია ალხაზაშვილი, დკსჯეც;
ლაბორატორიული
და
დიაგნოსტიკური
სიმძლავრეების
სტატუსი:
წარმატებები,
გამოწვევები
და
გეგმები
გამოწვევათა
დასაძლევად
C
ჰეპატიტის
ელიმინაციის
პროგრამის სერვისების დეცენტრალიზაციაში
დიაგნოსტიკის როლის ჩათვლით

12:00-12:20

დისკუსია / კითხვა-პასუხი

12:20-1:20

სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება

ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფი,
მოდერატორები:
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პრეზენტაციები

12:20-1:00



ავსტრალია



შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო



Cherokee Nation

კაროლინ უესტერი, აშშ CDC და
კარლოს დელ რიო (ემორის
უნივერსიტეტი, აშშ)
იორგე მერა Cherokee Nation, USA
მარგარეტ ჰელარდი, ბურნეტის
ინსტიტუტი, ავსტრალია
შერონ ჰატჩინსონი, ჯანმრთელობის
ნაციონალური სერვისები,
გაერთიანებული სამეფო
იორგე მერა, Cherokee Nation, აშშ

1:00-1:20
1:20-4:20

მრგვალი მაგიდა/დისკუსია
სადილი და თავისუფალი დრო
TAG-ის წევრების სადილი

4:20-5:50

TAG-ის რეკომენდაციები და 2019 წლის პრიორიტეტები

ქეროლინ უესტერი აშშ CDC და
მარგარეტ ჰელარდი, ბურნეტის
ინსტიტუტი, ავსტრალია &ტექნიკურ
მრჩეველთა ჯგუფი

5:50-6:00

შეჯამება

ქეროლინ ეუსტერი, აშშ CDC
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