ღონისძიებათა საორგანიზაციო
კომიტეტი

1. Georgian National Section of EUROSCIENCE;
2. საქართველოს ჰუმანიტარული და სახელოვნებო მეც
ნიერებათა აკადემია;
3. Internaional Fund the world securty and child;
4. სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი;
5. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;
6. გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა;
7. გესტოზების შვილობილი სამედიცინო დახმარების
საერთაშორისო ორგანიზაცია (OGASH);
8. სამედიცინო-სოციალური მეცნიერების ინტერკონტი
ნენტალური აკადემია (IAMSS);
9. საქართველოს ბავშვთა კარდიოლ
 ოგთა ასოციაცია;
10. საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემია;
11. საქართველოს ექიმთა ასოციაცია;
12. საქართველოს პედიატრთა ასოციაცია;
13. თსსუ სტუდენტური თვითმმართველობა;
14. თსსუ სტუდენტთა სამეცნიერ
 ო საბჭო;
15. საქართველოს ახალგაზრდული პედიატრთა ლიგა;
16. კოალ
 იცია დამოუკიდებელი ცხოვრება “მოძრაობა
აფხაზეთისთვის”.
17. სრულიად საქართველოს ქალთა კონგრეს(EMSA
ი;
TBILISI)
18. ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია (EMSA
TBILISI);
19. საქართველოს პედიატრთა აკადემია.
20. საქართველოს სამედიცინო სპეციალისტების ასო
ციაცია.
21. ექიმთა უფლებების დაცვის ასოციაცია;
22. საქართველოს ბავშვთა ქირურგთა ასოციაცია;
23. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი;
24. საქართველოს სპორტის დეპარტამენტი.

საქართველოს ჰუმანიტარული და
სახელოვნებო მეცნიერებათა აკადემია

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი
INTERNATONAL FUND
THE WORLD SECURITY AND CHILD

GEORGIAN NATIONAL SECTION OF
EUROSCIENCE
EUROSCIENCE
THS-THSB GBHDTKB MFHSEKB
GHTGFHFNT<B

,,Children right must be defendened
since embruo”

88 100
ბავშვთა უსაფრთხოება მეცნიერების გზით

“Children’s security through science”

კონფერენციის თანამდგომნი:

საქართველოს საპატრიარქო;
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალუ
რი დაცვის სამინისტრო;
საქართველოს პარლამენტის შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის კომიტეტი;
თბილისის მერიის შრომის, ჯანმრთელობის, სოციალუ
რი დაცვის და განათლების სამსახური;
საქართველოს პედიატრიის სამეცნიერო-კვლევითი ინ
სტიტუტი;
კავშირი “სპორტის ჯანმრთელობისთვის, სპორტი დო
პინგის გარეშე”;
შპს GIC, შპს “ივერიული” “შპს NG”.

,,ჩანასახიდან ბავშვს უფლება აქვს
იყოს დაცული”

სოციალური პედიატრია და
ბავშვთა ჯანმრთელობა

SOCIAL PEDIATRICS AND CHILD HEALTH
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ძვირფასო კოლეგებო!
გთხოვთ მონაწილეობა მიიღოთ კონფერენციაში, რომე
ლიც გაიხსნება
2009 წლის 18 დეკემბერს 14 საათზე
თსსუ-ის №3 კორპუსი (საკონფერენციო დარბაზი v
სართული ვაჟა-ფშაველას №29)
12.00 - 14.00 საათი
ევრომეცნიერ
 ების საქართველოს ეროვნული სექციის
საბჭოს სხდომა

კონფერენციის მუშაობის პროგრამა
18 დეკემბერს 2009 წელი
13.30 - რეგისტრაცია

რეგლამენტი:

* ლექციისთვის - 20 წუთი;
* მოხსენებისთვის - 10 წუთი;
* კამათში გამოსულთათვის 3 წუთი.

I პლენარული სხდომა

* კონფერენციის გახსნა 14 საათზე;
* მისალმებანი;
* საქართველოს ევრომეცნიერების საქართველოს
სექციის სამოქმედო სტრატეგია - სექციის თავმჯდომა
რე გ. ჩახუნაშვილი;
– საქართველოს პედიატრთა აკადემია - დ. ფრუიძე.

II პლენარული სხდომა 15.00 საათზე

თავმჯდომარეები: ი. ციციშვილი, გ. ჩახუნაშვილი,
ავ. კვეზერელი-კოპაძე, ქ. ნემსაძე, ყ. ფაღავა, რ. კუ
ტუბიძე, კ. ჩახუნაშვილი,ირ. ფავლენიშვილი.
თანათავმჯდომარეებ
 ი: ზ. შაქარაშვილი, დ. ტაბუცაძე,
ნ. ჯობავა.
კურატორები: ნ. თოფურიძე, ნ. ბადრიაშვილი, ი. კორინ
თელი, ნ. მარინაშვილი.

ლექციები და მოხსენებები:

1. “მომავალი აბორტის გარეშე” - მ. არჩვაძე, კ. ჩახუ
ნაშვილი.
2. “გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და სპორტი - “აპივი
ტისა” და “ივერიული-phyto”-ს სპორტული წვრთნის პრო

ცესში ჩართვის აუცილებლობის შესახებ” - გ. ჩახუნაშვი
ლი, იგ. დოლიძე, ნ. ჯობავა.
3. “ფიზიკური აქტივობა და ასაკში კვების პრობლემე
ბი” - დ. ზარნაძე, ი. ზარნაძე.
4. დიეტოლოგიის საკითხებისათვის ადრეული ასაკის
ბავშვებში - ყ. ფაღავა.
5. ბულოზური ეპიდერმოლიზის მართვის ოპტიმიზაცია
ბავშვებში და ექსპერტული სისტემები - ი. კორინთელი, მ.
კორინთელი, ტ. კისელიოვა, ყ. ფაღავა.
6. რეპროდუქციული ასაკის ქალებში პაპილომა ვირუ
სული ინფექციის შესახებ ცოდნის დონის შეფასება სა
ქართველოში - მ. ბუწაშვილი, გ. კამკამიძე.
7. მწვავე აპენდიციტის თავისებურებანი ბავშვებში მ. გიორგობიანი.
8. ღია არტერიული სადინარის ენდოვასკულური კო
რექცია - ლ. კაპანაძე.
9. კრეონის როლი კისტოფიბროზის პათოგენე
ზურ მკურნალობაში ნ. ბადრიაშვილი, ნ. თოფური
ძე, მ. გიორგობიანი, ზ. შაქარაშვილი, მ. წულაია.
10. ჰემორაგიული სინდრომი ნეონატალურ პერიოდში
ა. კვეზერელი - კოპაძე, მ. კვეზერელი-კოპაძე.
11. ენცეფალოცელე და ართროგრიპოზის საკითხისათ
ვის ბავშვთა ასაკში - თ. ღონღაძე, მ. ლეკიაშვილი.
12. ალიმფოციტური აგამაგლომულინემიის შემთხვევი
სათვის - მ. ჩიქოვანი.

DEAR COLLEAGUES!

We are invaiting you to take part in the conference which
will be held in

18. 12 2009 at 1400

TSMU. block №3 СONFERENS HALL
Vazha-Pshavela av. №29.
12 00 - 1400
Meeting of Euroscience Georgian National
Section

CONFERENCE TIME TABLE

13 30 registration

Regulation
* Lecture - 20 minutes.
* Report - 10 minutes.
* Discussions - 3 minutes.

THE FIRST PLENARY MEETING:

* Opening of conference 1400
* Greetings
* Activity strategy of Euroscience Georgian Section - the
chairman of section G. Chakhunashvili.
Georgian pediatric academy - D. Pruidze.

THE SECOND MEETING

დისკუსია
მე-3 პლენარული სხდომა
კონფერენციის რეზოლუციის მიღება
მიმდინარე საორგანიზაციო საკითხები.
კონფერენციის დახურვა
კონფერენციის ინტერნეტ ვერსია
www. Sppf. info
email:info @ sppf. info

Chairman: I. Tsisishvili, G. Chakhunashvili, A. KvezereliKopadze, K. Nemsadze, C. Pagava, R. Cutubidze, K.
Chakhunashvili.
Vice-chairman: Tabutsadse, N. Jobava, Z. Shakarashvili.
Supervisors: N. Badriashvili, N. Topuridze, I. Korinteli,
N. Marinashvili.

LECTURES AND REPORTS:
Discussions
THE THIRD PLENARY MEETING:
* acseption of conference resolution.
* current organizational points.
* conference completion.
www. Sppf/ info
email: info @ sppf. info

