
ღო ნის ძი ე ბა თა სა ორ გა ნი ზა ციო 
კო მი ტე ტი

1. Georgian National Section of EUROSCIENCE;
2. სა ქარ თვე ლოს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და სა ხე ლოვ ნე ბო მეც

ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ა;
3. Internaional Fund the world securty and child;
4. სო ცი ა ლუ რი პე დი ატ რი ის დაც ვის ფონ დი;
5. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტე ტი;
6. გ. ჟვა ნი ას სა ხე ლო ბის პე დი ატ რი უ ლი კლი ნი კა;
7. გეს ტო ზე ბის შვი ლო ბი ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია (OGASH);
8. სა მე დი ცი ნო სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბის ინ ტერ კონ ტი

ნენ ტა ლუ რი აკა დე მია (IAMSS);
9. სა ქარ თვე ლოს ბავ შვთა კარ დი ო ლოგ თა ასო ცი ა ცი ა;
10. სა ქარ თვე ლოს სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბა თა 

აკა დე მი ა;
11. სა ქარ თვე ლოს ექიმ თა ასო ცი ა ცი ა;
12. სა ქარ თვე ლოს პე დი ატ რთა ასო ცი ა ცი ა;
13. თსსუ სტუ დენ ტუ რი თვით მმარ თვე ლო ბა;
14. თსსუ სტუ დენ ტთა სა მეც ნი ე რო საბ ჭო;
15. სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდუ ლი პე დი ატ რთა ლი გა;
16. კო ა ლი ცია და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბა “მოძ რა ო ბა 

აფ ხა ზე თის თვის”.
17. სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს ქალ თა კონ გრე სი;
18. ევ რო პის მე დი კოს სტუ დენ ტთა ასო ცი ა ცია (EMSA 

TBILISI);
19. სა ქარ თვე ლოს პე დი ატ რთა აკა დე მი ა.
20. სა ქარ თვე ლოს სა მე დი ცი ნო სპე ცი ა ლის ტე ბის ასო

ცი ა ცი ა.
21. ექიმ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის ასო ცი ა ცი ა;
22. სა ქარ თვე ლოს ბავ შვთა ქი რურ გთა ასო ცი ა ცი ა;
23. დე და თა და ბავ შვთა ჯან მრთე ლო ბის ცენ ტრი;
24. სა ქარ თვე ლოს სპორ ტის დე პარ ტა მენ ტი.

კონ ფე რენ ცი ის თა ნამ დგომ ნი:
სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქო;
სა ქარ თვე ლოს შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ

რი დაც ვის სა მი ნის ტრო;
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა 

და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის კო მი ტე ტი;
თბი ლი სის მე რი ის შრო მის, ჯან მრთე ლო ბის, სო ცი ა ლუ

რი დაც ვის და გა ნათ ლე ბის სამ სა ხუ რი;
სა ქარ თვე ლოს პე დი ატ რი ის სა მეც ნი ე რო კვლე ვი თი ინ

სტი ტუ ტი;
კავ ში რი “სპორ ტის ჯან მრთე ლო ბის თვის, სპორ ტი დო

პინ გის გა რე შე”;
შპს GIC, შპს “ი ვე რი უ ლი” “შპს NG”.

EUROSCIENCE
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ბავ შვთა უსაფ რთხო ე ბა მეც ნი ე რე ბის გზით 
“Children’s security through science”

სო ცი ა ლუ რი პე დი ატ რია და
 ბავ შვთა ჯან მრთე ლო ბა
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სა ხე ლოვ ნე ბო მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მია
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ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო!

გთხოვთ მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოთ კონ ფე რენ ცი ა ში, რო მე
ლიც გა იხ სნე ბა

2009 წლის 18 დე კემ ბერს 14 სა ათ ზე
თსსუ -ის №3 კორ პუ სი (სა კონ ფე რენ ციო დარ ბა ზი v 

სარ თუ ლი ვა ჟა- ფშა ვე ლას №29)

12.00 - 14.00 სა ა თი
ევ რო მეც ნი ე რე ბის სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი სექ ცი ის 

საბ ჭოს სხდო მა

კონ ფე რენ ცი ის მუ შა ო ბის პროგ რა მა

18 დე კემ ბერს 2009 წე ლი
13.30 - რე გის ტრა ცია 

რეგ ლა მენ ტი:
* ლექ ცი ის თვის  20 წუ თი;
* მოხ სე ნე ბის თვის  10 წუ თი;
* კა მათ ში გა მო სულ თათ ვის 3 წუ თი.

I პლე ნა რუ ლი სხდო მა
* კონ ფე რენ ცი ის გახ სნა 14 სა ათ ზე;
* მი სალ მე ბა ნი;
* სა ქარ თვე ლოს ევ რო მეც ნი ე რე ბის სა ქარ თვე ლოს 

სექ ცი ის სა მოქ მე დო სტრა ტე გია  სექ ცი ის თავ მჯდო მა
რე გ. ჩა ხუ ნაშ ვი ლი;

– სა ქარ თვე ლოს პე დი ატ რთა აკა დე მია  დ. ფრუ ი ძე.

II პლე ნა რუ ლი სხდო მა 15.00 სა ათ ზე
თავ მჯდო მა რე ე ბი: ი. ცი ციშ ვი ლი, გ. ჩა ხუ ნაშ ვი ლი, 

ავ. კვე ზე რე ლი კო პა ძე, ქ. ნემ სა ძე, ყ. ფა ღა ვა, რ. კუ
ტუ ბი ძე, კ. ჩა ხუ ნაშ ვი ლი,ირ. ფავლენიშვილი.

თა ნა თავ მჯდო მა რე ე ბი: ზ. შა ქა რაშ ვი ლი, დ. ტა ბუ ცა ძე, 
ნ. ჯო ბა ვა.

კუ რა ტო რე ბი: ნ. თო ფუ რი ძე, ნ. ბად რი აშ ვი ლი, ი. კო რინ
თე ლი, ნ. მა რი ნაშ ვი ლი.

ლექ ცი ე ბი და მოხ სე ნე ბე ბი:
1. “მო მა ვა ლი აბორ ტის გა რე შე”  მ. არ ჩვა ძე, კ. ჩა ხუ

ნაშ ვი ლი.
2. “გულ სის ხლძარ ღვთა სის ტე მა და სპორ ტი  “ა პი ვი

ტი სა” და “ი ვე რი უ ლიphyto”ს  სპორ ტუ ლი წვრთნის პრო

ცეს ში ჩარ თვის აუ ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ”  გ. ჩა ხუ ნაშ ვი
ლი, იგ. დო ლი ძე, ნ. ჯო ბა ვა.

3. “ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბა და ასაკ ში კვე ბის პრობ ლე მე
ბი”  დ. ზარ ნა ძე, ი. ზარ ნა ძე.

4. დი ე ტო ლო გი ის სა კითხ ე ბი სათ ვის ად რე უ ლი ასა კის 
ბავ შვებ ში  ყ. ფა ღა ვა.

5. ბუ ლო ზუ რი ეპი დერ მო ლი ზის მარ თვის ოპ ტი მი ზა ცია 
ბავ შვებ ში და ექ სპერ ტუ ლი სის ტე მე ბი  ი. კო რინ თე ლი, მ. 
კო რინ თე ლი, ტ. კი სე ლი ო ვა, ყ. ფა ღა ვა.

6. რეპ რო დუქ ცი უ ლი ასა კის ქა ლებ ში პა პი ლო მა ვი რუ
სუ ლი ინ ფექ ცი ის შე სა ხებ ცოდ ნის დო ნის შე ფა სე ბა სა
ქარ თვე ლო ში  მ. ბუ წაშ ვი ლი, გ. კამ კა მი ძე.

7. მწვა ვე აპენ დი ცი ტის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი ბავ შვებ ში  
მ. გი ორ გო ბი ა ნი.

8. ღია არ ტე რი უ ლი სა დი ნა რის ენ დო ვას კუ ლუ რი კო
რექ ცია  ლ. კაპა ნა ძე.

9. კრე ო ნის რო ლი კის ტო ფიბ რო ზის პა თო გე ნე
ზურ მკურ ნა ლო ბა ში ნ. ბად რი აშ ვი ლი, ნ. თო ფუ რი
ძე, მ. გი ორ გო ბი ა ნი, ზ. შა ქა რაშ ვი ლი, მ. წუ ლა ი ა.

10. ჰე მო რა გი უ ლი სინ დრო მი ნე ო ნა ტა ლურ პე რი ოდ ში 
ა. კვე ზე რე ლი  კო პა ძე, მ. კვე ზე რე ლიკო პა ძე.

11. ენ ცე ფა ლო ცე ლე და არ თროგ რი პო ზის სა კითხ ი სათ
ვის ბავ შვთა ასაკ ში  თ. ღონ ღა ძე, მ. ლე კი აშ ვი ლი.

12. ალიმ ფო ცი ტუ რი აგა მაგ ლო მუ ლი ნე მი ის შემ თხვე ვი
სათ ვის  მ. ჩი ქო ვა ნი.

დის კუ სია
მე-3 პლე ნა რუ ლი სხდო მა 

კონ ფე რენ ცი ის რე ზო ლუ ცი ის მი ღე ბა
მიმ დი ნა რე სა ორ გა ნი ზა ციო სა კითხ ე ბი.

კონ ფე რენ ცი ის და ხურ ვა

კონ ფე რენ ცი ის ინ ტერ ნეტ ვერ სია
www. Sppf. info

email:info @ sppf. info

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
Chairman: I. Tsisishvili, G. Chakhunashvili, A. Kvezereli

Kopadze, 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


