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სტუდენტთა უნივერსიტეტთაშორისი   

კონფერენცია 

თანამედროვე  მედიცინისა და ბიოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები 
 
 

 

1.  სკლეროდერმია - მირანდა მინაძე; გრ. რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, დონე III 

2. გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზის 

მკურნალობისა და კვების რეჟიმის 

თავისებურებანი მედიცინის თანამედროვე 

განვითარების ასპექტში - ურუშაძე თამუნა, 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი; კურსი III;  

3. გლაუკომა - კელენჯერიძე ბექარი; გრ. რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, დონე III 

4. ათეროსკლეროზი-ნინო იაკობიშვილი, გრ. 

რობაქიძის უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, 

დონე III; 

5. თამბაქოს მოხმარების მავნე ჩვევა - ნინო 

მაჭუტაძე; გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტი, 

მედიცინის სკოლა, დონე I  

6. infeqciuri hepatitis formebi da maTi 

გავრცელების გზები - nana lobJaniZe, მარიამ 

კალავიშვილი;  გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტი, 

მედიცინის სკოლა, დონე I;   

7. აივ-ინფექცია რისკი სტომატოლოგებისთვის - ლია 

ხარაბაძე, ანი ბალავაძე; გრ. რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, დონე III 

8. ტვინის გამიზნული გაზარმაცება - ნანა ხვიჩია ,  

ნესტან-დარეჯან მამისაშვილი; გრ.რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, ბაკალავრიატი, I დონე 

9. მელკერსონ-როზენტალის სინდრომი - გურგენაძე  

ბექა,ნიკა ბერიძე, გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი, 

მედიცინის სკოლა, დონე III; 

10. ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ნივთიერებები 

(სტიმულატორები, დეპრესანტები, ნარკოტიკები, 

ჰალუცინოგენები) - მარიამ ჭელიძე; უნიჯეო, 

სტომატოლოგია, I კურსი.  

11. ღეროვანი უჯრედები - ახალი ერა მედიცინაში - ია 

შანიძე, ანა მელქაძე; გრ.რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, დონე I;   

12. გენმოდიფიცირებული პროდუქტი - სოფო 

სიხარულიძე, სალომე მჟავანაძე;  გრ. რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, დონე I  

13. ტერატოგენი - თამარი წითლიძე, ია ალექსიშვილი; 

გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, 

დონე I                                                                                           
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სტუდენტთა უნივერსიტეტთაშორისი   

კონფერენცია 



თანამედროვე  მედიცინისა და ბიოლოგიის 

აქტუალური პრობლემები 
 
 

 

1.  სკლეროდერმია - მირანდა მინაძე; გრ. რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, დონე III 

2. გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზის 

მკურნალობისა და კვების რეჟიმის 

თავისებურებანი მედიცინის თანამედროვე 

განვითარების ასპექტში - ურუშაძე თამუნა, 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი; კურსი III;  

3. გლაუკომა - კელენჯერიძე ბექარი; გრ. რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, დონე III 

4. ათეროსკლეროზი-ნინო იაკობიშვილი, გრ. 

რობაქიძის უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, 

დონე III; 

5. თამბაქოს მოხმარების მავნე ჩვევა - ნინო 

მაჭუტაძე; გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტი, 

მედიცინის სკოლა, დონე I  

6. infeqciuri hepatitis formebi da maTi 

გავრცელების გზები - nana lobJaniZe, მარიამ 

კალავიშვილი;  გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტი, 

მედიცინის სკოლა, დონე I;   

7. აივ-ინფექცია რისკი სტომატოლოგებისთვის - ლია 

ხარაბაძე, ანი ბალავაძე; გრ. რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, დონე III 

8. ტვინის გამიზნული გაზარმაცება - ნანა ხვიჩია ,  

ნესტან-დარეჯან მამისაშვილი; გრ.რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, ბაკალავრიატი, I დონე 

9. მელკერსონ-როზენტალის სინდრომი - გურგენაძე  

ბექა,ნიკა ბერიძე, გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი, 

მედიცინის სკოლა, დონე III; 

10. ნერვულ სისტემაზე მოქმედი ნივთიერებები 

(სტიმულატორები, დეპრესანტები, ნარკოტიკები, 

ჰალუცინოგენები) - მარიამ ჭელიძე; უნიჯეო, 

სტომატოლოგია, I კურსი.  

11. ღეროვანი უჯრედები - ახალი ერა მედიცინაში - ია 

შანიძე, ანა მელქაძე; გრ.რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, დონე I;   

12. გენმოდიფიცირებული პროდუქტი - სოფო 

სიხარულიძე, სალომე მჟავანაძე;  გრ. რობაქიძის 

უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, დონე I  

13. ტერატოგენი - თამარი წითლიძე, ია ალექსიშვილი; 

გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტი, მედიცინის სკოლა, 

დონე I                                                                                           

 


