"თბილისი - 2019"
საქართველოს მეან-გინეკოლგთა მე-2 და
იან დონალდის სახელობის საუნივერსიტეტთაშორისო სკოლის
მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
2019 წლის 23-24 ნოემბერი
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციული შენობის სამეცნიერო საბჭოების სხდომათა დარბაზი
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ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო,
გვაქვს პატივი მოგიწვიოთ
საქართველოს მეან - გინეკოლგთა მე-2 და იან დონალდის სახელობის საუნივერსიტეტთაშორისო
სკოლის მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე.
აღნიშნული კონფერენცია თავისი მნიშვნელობით და მოწვეულ მომხსენებლებით გამორჩეულია.
ჩატარდება მსოფლიოში ცნობილი და საყოველთაოდ აღიარებული სპეციალისტების ლექციები სამეანო და
გინეკოლოგიურ ულტრასონოგრაფიის უახლეს მიღწევებზე.
კონფერენცია განსაკუთრებულად საინტერესო იქნება მეანებისათვის, რომლებიც მუშაობენ პირველადი
ჯანდაცვის რგოლში. მათთვის განხილული იქნება დოპლეროგრაფიის გამოყენება ნაყოფის განვითარების
ადრეული და გვიანი შეფერხების დროს, თანამედროვე შეხედულება დაუნ - სინდრომის და პრეეკლამფსიის
ადრეულ სკრინინგზე, მოლეკულური გენეტიკის პერსპექტივები მეანობაში, HELLP სინდრომის თანამედროვე
დიაგნოსტიკა და მართვა, მიღწევები მრავალნაყოფიანი ორსულობის დიაგნისტიკასა და მართვაში,
დოპლეროგრაფიის გამოყენება კლინიკურ პრაქტიკაში.
გინეკოლოგებს და რეპროდუქტოლოგებს კი დაინტერესებს ქალის მენჯის ფსკერის დისფუნქციის
დიაგნოსტიკა და მართვის თანამედროვე მიდგომები - მენჯის ორგანოების პროლაფსი, მისი თანამედროვე
მკურნალობის კონსერვატული და ოპერაციული მეთოდები, მათ შორის ლაპარასკოპიული მკურნალობა.
მოხარული ვიქნებით თქვენთან შეხვედრით.
პატივისცემით,

კონფერენციის საპატიო პრეზიდენტი,პროფ. თენგიზ ასათიანი, FRCOG
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ,პროფ. ალექსანდრე პაპიტაშვილი
კონფერნციის ჩატარების დრო და ადგილი - 2019 წლის 23-24 ნოემბერი , თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული შენობის 1 სართული, სამეცნიერო საბჭოების სხდომათა დარბაზი,
დასაწყისი 23 ნოემბერს -15:00 სთ-ზე და 24 ნოემბერს-10:00 სთ-ზე.

ორგანიზატორები:
- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტი
- საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია
- იან დონალდის სახელობის საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სკოლა ულტრასონოგრაფიაში
- საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია
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ყველა ოფიციალურად დარეგისტრირებული მონაწილე მიიღებს სათანადო სერტიფიკატს და მას მიენიჭება შესაბამისი
კრედიტ-ქულები.

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული და ინგლისური (უზრუნველყოფილი იქნება სინქრონული თარგმნა ინგლსურიდან
ქართულად).
სარეგისტრაციო თანხა შეადგენს 85 ლარს, რომელშიც შედის: კონფერენციის ნაკრები,სერტიფიკატი.კოფე-ბრეიკები,ლანჩი.
თანხა უნდა იყოს გადახდილი საბანკო გადარიცხვის გზით შემდეგი რეკვიზიტების გამოყენებით:
„საქართველოს ბანკი“, BAGAGE22,
სალარე ანგარიშის ნომერი: GE69BG0000000546144100 GEL
მიმღები – რ/კ “საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია”,
საიდენტიფიკაციო კოდი – 202215673
წინასწარი რეგისტრაციის შესახებ ვრცელი ინფორმაცია და დამატებითი ცნობები იხილეთ ვებ-გვერდებზე:

www.medcongress.ge

www.goga.org.ge

წინასწარი რეგისტრაცია შესაძლებელია 2019 წლის 18 ნოებრამდე. ადგილზე - 2019 წლის 23 და 24 ნოემბერს 09.00 სთ-დან.

