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Invitation

CURRENT MANAGEMENT OF PELVIC 
VEIN DISORDERS

მენჯის ვენური დარღვევების მართვის

თანამედროვე მიდგომები

სპონსორები SPONSORS



პატივცემულო კოლეგებო

გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ ღონისძიებაზე თემით: 

ღონისძიება ჩატარდება 2022 წლის 28 ოქტომბერს 

სასტუმროში - რედისონ ბლუ ივერია, თბილისი

მისამართი:  ვარდების რევოლუციის მოედანი 1, თბილისი 0108

„მენჯის ვენური დარღვევების მართვის

თანამედროვე მიდგომები“

Address: 1 Rose Revolution Square, Tbilisi 0108

DEAR COLLEAGUES

It is our pleasure to invite you to 
participate in the symposium 

“CURRENT MANAGEMENT OF PELVIC VEIN DISORDERS”

The event will be held on October 28, 2022

at the Radisson Blue Iveria Hotel, Tbilisi

Georgian Association of Angiologists and Vascular Surgeons

საქართველოს ანგიოლოგთა და სისხლძარღვთა ქირურგთა ასოციაცია

ორგანიზატორები Organized by

საქართველოს ფლებო-ლიმფოლოგიის განვითარების ფონდი

Georgian Phlebo-lymphology Development Foundation

მომხსენებლები FACULTY

MAMUKA BOKUCHAVA 
(GEORGIA)

MD, PHD, VASCULAR SURGEON

მამუკა ბოკუჩავა 
(საქართველო)

MD, PHD, სისხლძარღვთა ქირურგი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 
უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

აკადემიკოს  ნ. ბოხუას სახელობის 
კარდიოვასკულარული  ცენტრის 
დირექტორის  მოადგილე

ევროპის სისხლძარღვთა ქირურგიის 
ასოციაციის წევრი

საქართველოს ანგიოლოგებისა და 
სისხლძარღვთა ქირურგების ასოციაციის 
გამგეობის წევრი -    ამავე ასოციაციის 
პრეზიდენტი (2012-2016 წწ)

Full professor of Tbilisi State medical 

university 

Deputy director of Bokhua memorial 

cardiovascular center

Member of European society of vascular 

surgeon 

Member of the board of Georgian 

association of angiologists and vascular 

surgions (GAAVS)                       

President of Gaavs  (2012-2016)

ინტერვენციული რადიოლოგი, 
რადიოლოგიის და  ბირთვული 
მედიცინის დეპარტამენტი,  VieCuri 
Medical Centre, ვენლო, ნიდერლანდები

მაასტრიხტის უნივერსიტეტის 
სამედიცინო ცენტრის (MUMC+) 
მკვლევარი

ევროპის რადიოლოგთა საზოგადოების 
(ESR) სამეცნიერო საბჭოს წევრი

ნიდერლანდების ინტერვენციული 
რადიოლოგიის საზოგადოების 
გაიდლაინების კომიტეტის წევრი

CARSTEN ARNOLDUSSEN 
(THE NETHERLANDS)  

კარსტენ არნოლდუსენი 
(ნიდერლანდები) 

Interventional Radiologist, department of 

Radiology and Nuclear Medicine, VieCuri 

Medical Centre, Venlo, The Netherlands

Research position at Maastricht 

University Medical Centre / department of 

Radiology and Nuclear Medicine MUMC+,

Member of the scientific board on 

interventional radiology for ESR 

Board member guideline committee Dutch 

society for Interventional Radiology

Member Cardiovascular Interventional 

Radiological Society of Europe (CIRSE)

ლარისა ჩერნუხა(უკრაინა) LARISA CHERNUKHA (UKRAINE)
სისხლძარღვთა ქირურგი, ფლებოლოგი

ა. შალიმოვის სახ. ქირურგიისა და 
ტრანსპლანტოლოგიის ნაციონალური 
ინსტიტუტის სისხლძარღვთა ქირურგიის 
დეპარტამენტის მთავარი მკვლევარი, 
კიევი, უკრაინა

უკრაიანის სისხლძარღვთა ქირურგთა, 
ფლებოლოგთა, ანგიოლოგთა 
ასოციაცია - ვიცე-პრეზიდენტი.

Vascular surgeon, phlebologist,

Chief researcher, Department of vascular 

surgery, National institute of Surgery and 

Transpalntology named after A.A. 

Shalimov, Kyiv, Ukraine.

Vice-president of the Association of 

vascular Surgeons, Phlebologists, 

Angiologists of Ukraine.

UFUK DEMIRKILIC 
(TURKEY) 

უფუკ დემირკილიჩი 
(თურქეთი)

კარდიოვასკულური ქირურგიის 

პროფესორი, Acıbadem Hospital, ანკარა

თურქეთის შეიარაღებული ძალების 
სამედიცინო სამსახურის ხელმძღვანელი  
(2017 – 2019), ბრიგადის გენერალი

გულჰანეს სამხედრო სამედიცინო 

აკადემიის პროფესორი 

(კარდიოვასკულური ქირურგია), ჯანდაცვის 
მეცნიერებათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 
(2014 -2016)

თურქეთის კარდიოვასკულური ქირურგიის 
საზოგადოების დიპლომისშემდგომი 
განათლების კომიტეტის ხელმძღვანელი 
(2010-2013)

ევროპის სისხლძარღვთა ქირურგთა 
საზოგადოების წევრი (თურქეთის 
წარმომადგენელი 2011 – 2013)

Professor MD. of Cardiovascular Surgery, 
Ac�badem Hospital, Ankara

Commander of Medical Services, and 
Surgeon General of the Turkish Armed 
Forces (2017 -2019)

Head of Health Sciences Institute 
Professor MD and Brigadier General of 
Cardiovascular Surgery, G�lhane Military 
Academy of Medicine (2014 -2016)

Turkish Society of Cardiovascular Surgery 
Continuous Medical Education Committee

Head of Board Committee of 
Cardiovascular Surgery (2010-2013)

European Society for Vascular Surgery 
Turkey Representative of the Society 

(Councilor 2011-2013)



WASSILA TAHA 
MD, RPVI 

ვასილა ტაჰა 
MD, RPVI 

სისხლძარღვთა ულტრაბგერითი 
კვლევის სპეციალისტი

ეგვიპტის ვენების კლინიკების ქსელის 
თანადირექტორი

არაინვაზიური სისხლძარღვოვანი 
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, კაირო, 
ეგვიპტე

ულტრაბგერითი ცენტრის (TDC) 
დირექტორი, კაირო, ეგვიპტე

ეგვიპტის პოსტდიპლომური განათლების 
სისტემის წევრი

მსოფლიო ფლებოლოგთა კავშირის 
(UIP) განათლების კომიტეტის წევრი 
2019 წლიდან

ეგვიპტე-აფრიკის ვენო-ლიმფური 
ასოციაციის (EAVLA) გენერალური 
მდივანი

Consultant of Vascular Medicine - Vascular 

Ultrasound

CO - Director of Vein Clinics of Egypt  

Chief of non-invasive vascular lab, Cairo, 

Egypt

Director of The Duplex Center (TDC), 

Cairo, Egypt 

Part of Teaching Body of the Egyptian 

Vascular Fellowship 

Member of the Educational Committee of 

UIP since 2019

Egyptian African Venous Lymphatic 

Association (EAVLA) –General Secretary

MARALD WIKKELING, 
(NETHERLANDS)

MD, MBA 

მარალდ ვიკელინგი 
(ნიდერნალდები)

MD, MBA

სისხლძარღვთა და ლიმფედემის 
ქირურგი (Heelkunde Friesland, 
ნიდერლანდები) ვენების 
პათოლოგიაში, ღრმა ვენების და 
მენჯის ვენური დაავადებების 
მიმართულებით.

ჰოლანდიის ქირურგიის ეროვნული 
საზოგადოების დამფუძნებელი და 
DOCP-ის პრეზიდენტი

Vascular and lymphedema surgeon with the 

Heelkunde Friesland, in the Netherlands and 

specializes in venous pathology especially 

Deep Venous and Pelvic Venous Disease. 

As in lymphedema surgery he is also 

treasurer of the Dutch national society of 

surgery, and president of the DOCP

ZAZA LAZARASHVILI 
(GEORGIA)

MD, PHD

ზაზა ლაზარაშვილი 
(საქართველო)

MD, PHD

გ. ჩაფიძის გადაუდებელი 
კარდიოლოგიური ცენტრის სამედიცინო 
დირექტორი

საქართველოს ფლებო-ლიმფოლოგიის 
განვითარების ფონდის პრეზიდენტი

საქართველოს ანგიოლოგთა და 
სისხლძარღვთა ქირურგთა ასოციაციის 
გამგეობის წევრი - ამავე ასოციაციის 
პრეზიდენტი (2016 -2021 წწ)

UIP (ფლებოლოგთა საერთაშორისო 
კავშირი)  ვიცე-პრეზიდენტი

Chapidze Emergency Cardiology Center - 

Medical Director

Georgian Phlebo-lymphology Development 

Foundation-President

GAAVS (Georgian Association of  Angiologists 

and Vascular Surgeons) Member of Board, 

Past President (2016-2021)

UIP (International Union of Phlebology) – Vice-

president

HOUMAN JALAIE 
MD, PHD

(GERMANY)

ჰუმან ჯალაი 
MD, PHD

(გერმანია)

ასოცირებული პროფესორი 
სისხლძარღვთა და ენდოვასკულური

ქირურგიის დარგში

ევროპული ვენური ცენტრის (აახენ-
მაასტრიხტი) ხელმძღვანელი

აახენის და მაასტრიხტის 
საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლები

ევროპული სისხლძარღვოვანი კურსი 
(EVC) – ვენური კურსის დირექტორი

გერმანიის სისხლძარღვთა და 
ენდოვასკულური ქირურგიის 
საზოგადოება - ფლებოლოგიური 
კომისიის ხელმძღვანელი

Associate professor of Vascular & 

Endovascular Surgery

Head of the European venous Center 

Aachen-Maastricht

University Hospital Aachen, University 

Hospital Maastricht

European Vascular Course (EVC) –Course 

Director

Head of the Phlebology Commission of the 

German

Society for Vascular & Endovascular 

Surgery

SUAT DOGANCI
MD   
(TURKEY)

სუათ დოგანჩი

MD    
(თურქეთი)

ანკარის ვენებისა და სისხლძარღვების 
კლინიკები - დირექტორი

თურქეთის ფლებოლოგიური 
საზოგადოება - გენერალური მდივანი

ევროპის ფლებოლოგიური კოლეჯი - 
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, 

განათლებისა და ტრენინგის კომიტეტის 
თავმჯდომარე

მსოფლიო ფლებოლოგთა კავშირი - 
სამეცნიერო კომიტეტის წევრი

ევროპის სისხლძარღვთა ქირურგთა 
საზოგადოება - თურქეთის 
წარმომადგენელი

Turkish Journal of Vascular Surgery -
რედაქტორი

Director, Vein Vascular Clinics, Ankara

Secretary General, Turkish Society of 

Phlebology

Executive Board Member, European 

College of Phlebology

Education and training committee 

chair 

Scientific Committee Member, 

International Union of Phlebology

Turkey Councilor, European Society for 

Vascular Surgery

Editor, Turkish Journal of Vascular 

Surgery

SERGIO GIANESINI
(ITALY)

MD,  PHD, FACS

სერჯიო ჯიანეზინი
(იტალია)

MD,  PHD, FACS

ფერარას უნივერსიტეტი, იტალია

USUHS  უნივერსიტეტი - ბეტეზდა, აშშ

UCES უნივერსიტეტი, არგენტინა

UIP (ფლებოლოგთა საერთაშორისო 
კავშირი) - პრეზიდენტი

AVLS (ამერიკის ვენებისა და ლიმფური 
საზოგადოება) - საერთაშორისო 
კომიტეტის თავმჯდომარე

vWIN ფონდი - პრეზიდენტი

UIP კონსენსუსის დოკუმენტის  
რედაქტორი „მენჯის სისხლსავსეობის 
სინდრომის დიაგნოსტიკა და 
მკურნალობა“

University of Ferrara, Italy 

USUHS  University – Bethesda, USA 

UCES University, Argentina 

UIP (International Union of Phlebology) – 

President 

AVLS (American Vein & Lymphatic Society)

Chairman of international committee

vWIN foundation - President 

Editor of UIP Consensus Document 

„Diagnosis and Treatment of Pelvic 

Congestion Syndrome“



16:30 Registration Welcome Coffee

17:00 Opening U. Demirkilic, S.Gianesinini, Z.Lazarashvili

17:05 What we mean under “Pelvic Vein Disorders”? 

(Terminology and classification)

Z. Lazarashvili

17:20 Sensitivity and Specificity of clinical symptoms and signs

M. Bokuchava

17:35 Best ultrasound protocol for diagnosing of PeVD

W. Taha

17:50 The place of cross-sectional methods (CTV, MRV) 

in diagnostic algorithm

C. Arnoldussen

18:05 When and how to treat reflux in pelvic veins?

S. Doganci 

When to stenting Iliac vein obstruction?

H. Jalaie 

18:35 Treatment of varicose veins of pelvic origin

S. Gianesini 

18:50 Modern opportunities of endovascular techniques 

in solving the problem of pelvic pain: When, Why, How? 

L. Chernukha 

19:05 Pelvic vein embolization and ovarian function

M. Wikkeling 

19:20 Discussion, Closing 

19:30  Dinner

PROGRAM პროგრამა

28 ოქტომბერი, პარასკევი

დღე I
28 of October, Friday

Day I

29 ოქტომბერი, შაბათი

დღე II

29 of October, Saturday

Day IIDay II

16:30 რეგისტრაცია  Welcome Coffee

17:00 გახსნა უ.დემირკილიჩი, ს.ჯიანეზინი, ზ.ლაზარაშვილი

17:05 რას ვგულისხმობთ „მენჯის ვენურ დარღვევებში“?

(ტერმინოლოგია და კლასიფიკაცია)

ზ. ლაზარაშვილი

17:20 კლინიკური სიმპტომებისა და ნიშნების სენსიტიურობა 

და სპეციფიკურობა

მ. ბოკუჩავა

17:35 ულტრაბგერითი კვლევის საუკეთესო პროტოკოლი

PeVD-ის დიაგნოსტიკისთვის

ვ. ტაჰა

17:50 ჯვარედინ-სექციური მეთოდების (CTV, MRV) ადგილი

სადიაგნოსტიკო ალგორითმში 

კ. არნოლდუსენი (დისტანციური ჩართვა)

18:05 როდის და როგორ ვუმკურნალოთ რეფლუქსს მენჯის ვენებში?

ს. დოგანჩი

როდის უნდა მოხდეს თეძოს ვენის ობსტრუქციის სტენტირება?

ჰ. ჯალაი (დისტანციური ჩართვა)

18:35 მენჯის ღრუდან წარმოშობილი ვარიკოზული ვენების მკურნალობა

ს. ჯიანეზინი

18:50 თანამედროვე ენდოვასკულური მეთოდების შესაძლებლობები მენჯის 

ქრონიკული ტკივილის პრობლემის მოგვარებისთვის: როდის, რატომ, 

როგორ? ლ. ჩერნუხა (დისტანციური ჩართვა) 

19:05

19:20 დისკუსია, ღონისძიების დახურვა

19:30 ფურშეტი

პრაქტიკული სამუშაო შეხვედრა Hands - on workshops 

ჩატარების ადგილი: ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი

მისამართი: ნ. ჯავახიშვილის 1, 0159, თბილისი,საქართველო

Venue: Chapidze Emergency Cardiology Center

 1, Javakhishvili str, 0159, Tbilisi, GeorgiaAddress:

მენჯის ვენების ემბოლიზაცია და საკვერცხის ფუნქცია

მ. ვიკელინგი (დისტანციური ჩართვა)  

11:00 - 16:00 11:00 - 16:00

18:20
18:20


