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On 12th -13th September, Georgia held its first International Symposium on Nutrition. It was a truly remarkable event 

for the academic and medical community of the country, which we hope will further promote nutritional science in 
Georgia. 

 
We were honoured to welcome The Nutrition Society and distinguished scientists from the UK who delivered a range 

of outstanding presentations. The Nutrition Society, based in the UK and Ireland, promotes the scientific study of 

nutrition and its application to the maintenance of human and animal health. 

Today there is a growing evidence of the importance of nutrition and lifestyle for both primary and secondary 

prevention of cancer and British scientists who are working on these issues are regarded as worldwide experts. Prof. 

John C. Mathers from Newcastle University, Dr. James Thorne from the University of Leeds and Dr. Bernard M Corfe 

from the University of Sheffield presented their important research work in this field at the symposium and we are very 

grateful for their contribution. 

We were also pleased to attract leading Georgian academics and professionals to present their research projects, 

conducted in recent years on a wide range of topics concerning nutrition and health.  

We do hope that as the scientific environment improves in Georgia and more research is carried out, future 

conferences will give a new generation of Georgian scientists, perhaps inspired by what they heard at the symposium,  

opportunities to share with their peers new and exciting research. 

Special thanks to Mark Hollingsworth, Chief Executive of the Nutrition Society for his role in making this symposium 

happen and his colleagues from the Nutrition society, Jennifer Norton and Casandra Ellis. The Nutrition Society has 

financed the entire visit and we would like to express our gratitude to the Society for their commitment.  

Our gratitude also to Nata Kakabadze for sponsoring the event, to Tbilisi State Medical University and the Georgian 

Academy of Agricultural Sciences for hosting the symposium. 

Conference organisers: Dr Manana Stanley, Prof. Ketevan Dadiani, Prof. Rema Gvamichava 
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12-13 სექტემბერს თბილისში გაიმართა პირველ საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ნუტრიციოლოგიაში, ჩვენი 

ქვეყნის აკადემიური და სამედიცინო საზოგადოებისთვის მართლაც რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი 

ღონისძიება, ღონისძიება რომელიც ვიმედოვნებთ კიდევ უფრო გაზრდის ინტერესს და ხელს შეუწყობს 

ნუტრიციოლოგიისა და ნუტრიციოლოგიური მეცნიერებების განვითარებას საქართველოში  

 

ჩვენთვის დიდი პატივი იყო  გვემასპინძლა  დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის ნუტრიციოლოგთა 

საზოგადოებისთვის,  საზოგადოებისთვის რომლის მიზანსაც წარმოადგენს ნუტრიციოლოგიის როგორც 

მეცნიერების განვითარება და მისი ჯანმრთელობის სადარჯოზე ჩაყენება.   

დღევანდელ დღეს ავთვისებიან სიმსივნეებსა და ნუტრიციოლოგიას შორის ურთიერთკავშირი ძალზედ 

აქტუალური გახდა და დღეს უკვე ლაპარაკობენ კვებისა და ცხოვრების წესის გავლენაზე როგორც 

პირველადი ასევე მეორადი სიმსივნეების პრევენციის საქმეში.  ბრიტანელი მეცნიერები ინტენსიურად 

მუშაობენ ამ კომპლექსური საკითხების შესწავლაზე და წარმოადგენენ საერთაშორისო კატეგორიის 

ექპერტებს ამ დარგში. პროფ. ჯონ მათეუსი ნიუკასელის უნივერსიტეტიდან, მეცნიერებათა დოქტორი 

ჯეიმს თორნი ლიდსის უნივერსიტეტიდან და მეცნიერებათა დოქტორი ბერნარდ კორფე შეფილდის 

უნივერსიტეტიდან ეს ის მეცნიერები არიან რომლებმაც წარმოგვიდგინეს მართლაც რომ განსაკუთრებით 

გამორჩეული აკადემიური მოხსენებები მათი კვლევების შესახებ და ჩვენ დიდ მადლობას მოვახსენებთ მათ 

ამისთვის. 

ჩვენთვის ასევე ძალზედ სასიამოვნო იყო მოგვეზიდა საქართველოში ნუტრიციოლოგიის დარგში მოღვაწე 

წამყვანი მეცნიერები და  სპეციალისტები რომლებმაც წარმოგვიდგინეს მათ მიერ ჩატარებული 

გამოკვლევები კვებისა და ჯანმრთელობის ურთიერთკავშირის შესახებ. 

ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ სამეცნიერო მუშაობის გაძლიერებასთან ერთად ჩვენ კიდევ შევძლებთ ასეთი 

სიმპოზიუმების და კონფერენციების ორგანიზებას, ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ სიმპოზიუმი სტიმულს მისცემს 

ახალგაზრდა თაობას და გაუღვიძებს მათ სურვილს იმოღვაწეონ სამეცნიერო დარგში და სწორედ ამ ფორმით 

გაუზიარონ ერთმანეთს თავისი  კვლევების შედეგები. 

 

განსაკუთრებული მადლობა კი რათქმაუნდა ეკუთვნის ბატონ მარკ ჰოლინგსვორს, რომელმაც პირადად 

ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ღონისძიების მოწყობაში, ასევე მადლობა მის კოლეგებს ჯენიფერ 

ნორტონს და კასანდრა ელლისს. ბრიტანეთის ნუტრიციოლოგთა საზოგადოებამ მთლიანად დააფინანსა ეს 

ვიზიტი და დიდი მადლობა მას ამისთვის.  

დიდი მადლობა პირადად ქალბატონ ნატა კაკაბაძეს უდიდესი ფინანსური მხარდაჭერისთვის,  

ასევე დიდი მადლობა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინი ინსტიტუტს და საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას დარბაზისა და აპარატურის უზრუნველყოფოსთვის. 

 

სიმპოზიუმის ორგანიზატორები: მანანა სტენლი, პროფ. ქეთევან დადიანი, პროფ. რემა ღვამიჩავა 
 


