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RonisZiebaTa saorganizacio komiteti
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 ინტერკონ -
ტინენტალური 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”.
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`Canasaxidan bavSvs ufleba aqvs 
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“Children roght must be defendened
since embruo”

saqarTvelos humanitaruli  da 
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CONGRESSE FROM I. KVACHADZE - 85



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 de kem be ri 2010

I plenaruli sxdoma
kon fe ren ci is gax s na 12 sa aT ze

1. ev ro mec ni e re bis sa qar T ve los erov nu li se q ci -

is me di ci nis da spor tis de par ta men tis sa moq me do

stra te gia – me di ci nis, spo r tis da ga n T le bis er T -

na i ri mar T vis auci  lob lo ba ja n sa Ri Ta o bis aR z -

r da Si – prof. g.Ca xu naS vi li

2. nanomecnierebaTa Tanamedrove qvanturi

midgomebi _ evroxmelTaSuazRvis xelovneb is

da mecnierebaTa akademiis prezidenti prof. p.

kervaliSvili

3. pre zen ta ci e bi:
_ sa xel m ZR va ne lo “sa me di ci no ge ne ti ka” –

m.Wi paS vi li, n.ma roS ki na

anonsi _ “sa qar T ve los eq Tan Ta ali an si”

II ple na ru li sxdo ma
pro fe sor i.kva Wa Zi sad mi miZR v ni li sa i u bi -

leo Sex ved ra _ 13.00

pro fe sor i.kva Wa Zi sad mi miZR v ni li sa mec ni e -

ro kon fe ren cia – 15.00

ev ro mec ni e re bis sa qar T ve los erov nu li seq -

ci is sab Wos sxdo ma 16.30-17.00

fur Se ti

III ple na ru li sxdo ma
kon fe ren ci is mu Sa o bis gan xil va

kon fe ren ci is re zo lu ci is mi Re ba

mim di na re sa or ga ni za cio sa kiTxe bo

kon fe ren ci is da xur va

4 de kem be ri 2010

ka lad bur Tel spor t men Ta
ufa so ga sin j ve bi

we reT lis q.#10/5 14.00-18.00

kon fe ren cia _ so ci a lu ri
pe di at ria da bav  S v Ta
jan m r Te lo ba 15.00-17.00

spor t me neb Si vi ta mi ne biT, 
mi ne ra le bit da ami nom Ja ve biT

gam did re bu li sak ve bi
pro duq tis (“ive ri u li-fi tos”) 

ga mo ye ne bis auc i  le be lo ba.

Tav m j do ma re e bi: pro fe so re bi i.ci ciS vi li,

g.Ca xu naS vi li, r.sva niS vi li, av.kvez re li-ko pa Ze,

i.do li Ze, y.fa Ra va, r.ku tu bi Ze

leq ci e bi da mox se ne be bi
spor t s men bav S v Ta da mo zar d Ta gul-sis x l -

Zar R v Ta sis te mis Ta na med ro ve mar T va – prof.g.Ca -

xu naS vi li med. doq to ri n.jo ba va

“be o to mog ra fia” spor t me neb Si – prof. i. do -

li Ze

pro eq ti “53” jan sa Ri sko lis qo ma ga ni – wi -

nas wa ri Se de ge bis ana li zi _ d. Ca xu aS vi li,

g.Sa mu gia, q. Coquri, g. kaSia.

kve bis prob le me bi – bav S v Ta spor t Si –

prof.d.zar na Ze, i.zar na Ze

ami nom Ja ve biT da vi ta mi ne biT gan did re bu li

ener ge ti ku li sas me lis “ive ri u li fi tos” efeq -

tu ro ba spor t me neb Si – n. To  fu ri Ze, n.jo ba va,

g.Ca xu naS vi li, z.Sa qa raS vi li, k. Ca xu naS vi li,

n.bad ri aS vi li, i.ka lan dia, g.cxve  di aS vi li, z.fxa -

la Ze.

gul-sis x l Zar R v Ta sis te mis fun q ci u ri

mdgo ma re o be bis maC ve ne be le bi spor t men Ta fi zi -

ku ri dat vir T vis fon ze iveriuli fitos

gamoyenebiT – n.cin ca Ze, s.Rlon ti, m.To fu ri Ze, m.

Ci qo va ni, T.go gi laS vi li, n.Sa ri qa Ze.

sisxlis jgufebi, sakvebi da parazituli

daavadebebi _ d. cxomeliZe.

kon fe ren ci is in ter net-ver sia

www. sppf.info
E-ma il:in fo@sppf.in fo

DEAR COLLEAGUES!
We are invaiting you to take part in the confer-

ence 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 Sec-

tion - 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


