RonisZiebaTa saorganizacio komiteti
1. Georgian National Section of EUROSCIENCE;
2. საქართველოს ჰუმანიტარული და სახელოვნებო მეცნიერებათა 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 ინტერკონტინენტალური აკადემია (IAMSS);
9. საქართველოს ბავშვთა კარდიოლოგთა ასოციაცია;
10. საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
აკადემია;
11. საქართველოს ექიმთა ასოციაცია;
12. საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ფონდი “SOCO”;
13. საქართველოს მედდათა ასოციაცია;
14. ალიანსის პირველი ნაბიჯები;
15. კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრება “მოძრაობა
აფხაზეთისთვის”.
16. საქართველოს ახალგაზრდული პედიატრთა ლიგა;
17. სრულიად საქართველოს ქალთა კონგრესი;
18. ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია (EMSA
TBILISI);
19. საქართველოს პედიატრთა აკადემია.
20.
საქართველოს
სამედიცინო
სპეციალისტების
ასოციაცია.
21. ექიმთა უფლებების დაცვის ასოციაცია;
22. საქართველოს ბავშვთა ქირურგთა ასოციაცია;
23. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი;
24. საქართველოს სპორტის დეპარტამენტი.
25. საქართველოს პედიატრთა ასოციაცია;
26. თსსუ სტუდენტური თვითმმართველობა;
27. თსსუ სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭო;
konferenciis Tanamdgomni:
საქართველოს საპატრიარქო;
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
საქართველოს პარლამენტის შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის კომიტეტი;
საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა
დეპარტამენტი;
თბილისის მერიის შრომის, ჯანმრთელობის, სოციალური
დაცვის და განათლების სამსახური;
საქართველოს
პედიატრიის
სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი;
კავშირი “სპორტის ჯანმრთელობისთვის, სპორტი
დოპინგის გარეშე”;
შპს GIC, შპს “ივერიული” “შპს NG”.

saqarTvelos humanitaruli da
saxelovnebo mecnierebaTa akademia
Tbilisis saxelmwifo
samedicino universiteti
INTERNATIONAL FUND
THE WORLD SECURITY AND CHILD

saqarTvelos sabunebismetyvelo
mecnierebaTa akademia
Georgian Academy of Natural Sciences

GEORGIAN NATIONAL SECTION
OF EUROSCIENCE
`Canasaxidan bavSvs ufleba aqvs
iyos daculi~
“Children roght must be defendened
since embruo”
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CONGRESSE FROM I. KVACHADZE - 85

3-4 dekemberi, Tbilisi
2010
3-4 December, Tbilisi

Zvirfaso kolegebo!
gTxovT monawileoba miiRoT konferenciaSi,
romelic gaixsneba 2010 wlis 3 dekembers 12
saaTze
Tssu-is #3 korpusi (sakonferencio darbazi)
vaJa-fSavelas q. 29

konferenciis muSaobis programa
11.30 _ registracia

3 dekemberi 2010

I plenaruli sxdoma
konferenciis gaxsna 12 saaTze
1. evromecnierebis saqarTvelos erovnuli seqciis medicinis da sportis departamentis samoqmedo
strategia – medicinis, sportis da ganTlebis erTnairi marTvis aucilobloba jansaRi Taobis aRzrdaSi – prof. g.CaxunaSvili
2. nanomecnierebaTa Tanamedrove qvanturi
midgomebi _ evroxmelTaSuazRvis xelovnebis
da mecnierebaTa akademiis prezidenti prof. p.
kervaliSvili
3. prezentaciebi:
_ saxelmZRvanelo “samedicino genetika” –
m.Wi paSvili, n.maroSkina
anonsi _ “saqarTvelos eqTanTa aliansi”

II plenaruli sxdoma
profesor i.kvaWaZisadmi miZRvnili saiubileo Sexvedra _ 13.00
profesor i.kvaWaZisadmi miZRvnili samecniero konferencia – 15.00
evromecnierebis saqarTvelos erovnuli seqciis sabWos sxdoma 16.30-17.00

furSeti

III plenaruli sxdoma
konferenciis muSaobis ganxilva
konferenciis rezoluciis miReba
mimdinare saorganizacio sakiTxebo
konferenciis daxurva

4 dekemberi 2010

kaladburTel sportmenTa
ufaso gasinjvebi
wereTlis q.#10/5 14.00-18.00

konferencia _ socialuri
pediatria da bavSvTa
janmrTeloba 15.00-17.00
sportmenebSi vitaminebiT,
mineralebit da aminomJavebiT
gamdidrebuli sakvebi
produqtis (“iveriuli-fitos”)
gamoyenebis aucilebeloba.
Tavmjdomareebi: profesorebi i.ciciSvili,
g.CaxunaSvili, r.svaniSvili, av.kvezreli-kopaZe,
i.doliZe, y.faRava, r.kutubiZe

leqciebi da moxsenebebi
sportsmen bavSvTa da mozardTa gul-sisxlZarRvTa sistemis Tanamedrove marTva – prof.g.CaxunaSvili med. doqtori n.jobava
“beotomografia” sportmenebSi – prof. i. doliZe
proeqti “53” jansaRi skolis qomagani – winaswari Sedegebis analizi _ d. CaxuaSvili,
g.Samugia, q. Coquri, g. kaSia.
kvebis problemebi – bavSvTa sportSi –
prof.d.zarnaZe, i.zarnaZe
aminomJavebiT da vitaminebiT gandidrebuli
energetikuli sasmelis “iveriuli fitos” efeqturoba sportmenebSi – n. TofuriZe, n.jobava,
g.CaxunaSvili, z.SaqaraSvili, k. CaxunaSvili,
n.badriaSvili, i.kalandia, g.cxvediaSvili, z.fxalaZe.
gul-sisxlZarRvTa
sistemis
funqciuri
mdgomareobebis maCvenebelebi sportmenTa fizikuri datvirTvis fonze iveriuli fitos
gamoyenebiT – n.cincaZe, s.Rlonti, m.TofuriZe, m.
Ciqovani, T.gogilaSvili, n.SariqaZe.
sisxlis jgufebi, sakvebi da parazituli
daavadebebi _ d. cxomeliZe.
konferenciis internet-versia
www. sppf.info
E-mail:info@sppf.info

DEAR COLLEAGUES!
We are invaiting you to take part in the conference which will be held in
01. 06.2010 at 1400
TSMU. block 3 ONFERENS HALL
Vazha-Pshavela av. 29.
12 00 - 1400

CONFERENCE TIME TABLE
13 30 registration
Regulation
* Lecture - 20 minutes.
* Report - 10 minutes.
* Discussions - 3 minutes.

3 DECEMBER
THE FIRST PLENARY MEETING:
* Opening of conference 14.00.
* Greetings.
* Activity strategy of Euroscience Georgian Section - the chairman of section G. Chakhunashvili.
Georgian pediatric academy - D. Pruidze.
Modern quantic approaches of nano science president of euromediterrianean art and sciences
academy prof. Paata Kervalishvili
PRESENTATION
“Manual medical genetics ” - M.Chipashvili,
N.Maroshkina
Notice - Georgian hospital nurse alliance

THE SECOND MEETING
1. Congress from prof. I. Kvachadze - 85.
2. Congresse - “Production of essential amino
acid rich natural energetic beverage “Iveriuli-Pyto”
and its effectiveneness in sportcmen.”
3. Meeting of Euroscience Georgian National
Section.

LECTURES AND REPORTS:
Discussions

THE THIRD PLENARY MEETING:
* acseption of conference resolution.
* current organizational points.
* conference completion.

4 DECEMBER
Free medical checks for basketball players
Tereteli st. N 105, 1400-1800

