


პატივცემულო კოლეგებო, 

 

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი, სხვა ასოციაციებსა და 

დაწესებულებებთან ერთად, 2015 წლის 21 თებერვლიდან 1 მარტამდე ატარებს მედიკოსთა ტრადიციულ 

37-ე  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციას ”ბაკურიანი-2015” 
 

საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე - მედ. მეცნ. დოქტორი ალექსანდრე პაპიტაშვილი გენერალური 

დირექტორი - მედ. მეცნ. დოქტორი გიორგი თვალთვაძე 

 

სკოლა-კონფერენციაზე ჩატარდება ლექცია-სემინარები პრაქტიკოსი ექიმებისა და სტუდენტებისთვის, 

დარგობრივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები. 

 

ასევე დაგეგმილია ტრადიციული საერთაშორისო ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმების ორგანიზება 

მსოფლიოში ცნობილ ექსპერტთა მონაწილეობით, მათ შორის: 

 

                  –   მე–16 ქართულ–უკრაინული ფორუმი 

                                           –   მე–16 ქართულ–სომხური კონფერენცია 

                                                                       –   მე–6 ქართულ–ბელორუსული სიმპოზიუმი 

                                                                                                               –   მე– 5 ქართულ–რუსული კონფერენცია 

სკოლა–კონფერენციის მიმართულებები და ძირითადი თემატიკა: 

 ფარმაკოთერაპია                                                                           *  უახლესი ტექნოლოგიები მედიცინაში 

 სამედიცინო ეკოლოგია                                                                * ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა 

 პროფესიული დაავადებები                                                         * ტრანსპლანტოლოგია 

 რეპროდუქტოლოგია, პრენატალური მედიცინა,              *  ინფორმაციული ტექნოლოგიები მედიცინაში  

პერინატოლოგია და მეანობა-გინეკოლიგია                      *   კლინიკური ჰემატოლოგია 

 კარდიოვასკულარული დაავადებები                                      *  კლინიკური ნევროლოგია და სხვა თემები 

 

მოთხოვნის შესაბამისად, სკოლა-კონფერენციაზე  შესაძლებელია   ცალკეული  სემინარებისა  და  ტრენინგების 

ჩატარება სპეციალურ შეკვეთილ თემაზე. 

წარმოდგენილი მოხსენებები, ძირითადად, დაფუძნებული იქნება “მტკიცებითი მედიცინის” პრინციპებზე. 

 

ყველა ოფიციალურად რეგისტრირებული მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფაიკატს. 

 

სკოლა-კონფერენციაში  მონაწილეობენ ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ ახალ სამედიცინო ტექნიკას, 

მედიკამენტებსა და სამედიცინო ლიტერატურას. 

 

მოხსენებათა სათაურების ელექტრონული ვერსია უნდა გამოიგზავნოს მისამართზე: AMPSMPGE@HOTMAIL.COM 

 

მომხსენებლის სარეგისტრაციო ფორმა,  მონაწილის განაცხადის ფორმა  და სტუდენტების განაცხადის ფორმა  

იხილეთ  საიტზე: WWW.MEDCONGRESS.GE 

 

სკოლა-კონფერენციის სესიები ჩატარდება, ძირითადად, ბაკურიანის სასტუმრო “თბილისში“ 

მონაწილეთა განთავსება 9 დღითა და 8 ღამით (სპეციალური ფასდაკლებით) განხორციელდება ბაკურიანის შემდეგ 

სასტუმროებში: 

 

თბილისი                        WWW.INFO-TBILISI.COM/TRAVEL/BAKURIANIHOTELS/TBILISI  

პრემიერ პალასი        WWW.PREMIERPALACE.GE 

ვერე პალასი                 WWW.ELITETRAVEL.GE/GE/HOTELS/BAKURIANI-ACCOMMODATION/HOTEL-VERE-PALACE-BAKURIANI 

ედელვაისი                     WWW.WELCOME.GE/EDELWEISS 

 

სრული პაკეტის ღირებულება   ერთი მონაწილესათვის სასტუმრობში: თბილისი და ედელვაისი - 520 ლარი, 

სტუდენტებისთვის - 490 ლარი; სასტუმროებში: პრემიერ პალასი და ვერე პალასი -590 ლარი. 

სასტუმროებში განთავსების (ბავშვების ჩათვლით), მათ შორის, ღონისძიების დაწყებამდე ან მისი დასრულების შემდეგ 

დარჩენის მსურველებმა და საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დაქირავებული ტრანსპორტით მგზავრობის გადახდის 

პირობები იხილეთ საიტზე WWW.MEDCONGRESS.GE 

 

 საბანკო  რეკვიზიტები : ბანკი – „საქართველოს ბანკი“– BAGAGE22, 

სალარე  ანგარიშის ნომერი: GE26 BG00 0000 0344 3420 00 

მიმღები – რ/კ “საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია” ასოციაციის 

საიდენტიფიკაციო კოდი – 202215673 

mailto:ampsmpge@hotmail.com
http://www.medcongress.ge/
http://www.info-tbilisi.com/travel/bakurianihotels/tbilisi
http://www.premierpalace.ge/
http://www.elitetravel.ge/ge/hotels/bakuriani-accommodation/hotel-vere-palace-bakuriani
http://www.welcome.ge/edelweiss
http://www.medcongress.ge/


მონაწილეთა  საყურადღებოდ: სკოლა–კონფერენციის  მონაწილეებმა  და/ან თანმხლებმა პირებმა (ბავშვების 

ჩათვლით),  2014  წლის  10  იანვრამდე,  უნდა  გადაიხადონ სასტუმროს  ჯავშნის ღირებულება  -  100  ლარი   (ყოველ 

მონაწილეზე, თანმხლები პირების/ბავშვების ჩათვლით). ჯავშნისთვის  გადახდილი თანხა ჩაითვლება სრული პაკეტის 

ღირებულებაში. 

 

საორგანიზაციო კომიტეტის სამდივნოს მისამართი: თბილისი, რუსთაველის  გამზ. 48, MTVI AGENCY. 

 

საორგანიზაციო კომიტეტის სამდივნოს ხელმძღვანელი - თეა ჯოხაძე (მობ.: 593 205 731, ტელ.: 299 02 25), 2015 წლის 

10 დეკემბრიდან, 2015 წლის 10 თებერვლამდე – ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს, 16 სთ-დან 19 სთ-მდე. 

 

ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრს, განთავსებისა და სარეგისტრაციო – 

ტექნიკური სამსახურის დირექტორს მიხეილ ხოშტარიას. მობ.: 555 404 731 ან ტელ.: 299 56 65 ყოველდღე (კვირის 

გარდა), 16.00–23.00 სთ. 

 

სკოლა-კონფერენციის დროს დაგეგმილია ყოველდღიური გასართობი ღონისძიებები. 

 

სკოლა-კონფერენციასთან თანამშრომლობის მსურველ კომპანიებსა და ფირმებისთვის დამატებითი ინფორმაცია  

მოცემულია ფირმებისთვის განკუთვნილ სპეციალურ წერილში, სკოლა-კონფერენციის საიტზე: WWW.MEDCONGRESS.GE. 

გთხოვთ, ასევე, რეგულარულად ეწვიოთ ხსენებულ საიტს ყველა სიახლისა და შესაძლო ცვლილებების სანახავად. 

საორგანიზაციო კომიტეტი 

 

ა ნ ო ნ ს ი  

G R E E T I N G  

 

 
 

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი 

ძვირფასო კოლეგებო და მეგობრებო, 

გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა: 

ორსულობის პათოფიზიოლოგიის 47-ე საერთაშორისო (მსოფლიო) კონგრესში, რომელიც გაიმართება ქ.თბილისში, 

2015 წლის 19-21 ნოემბერს, 

დაგეგმილ მასთან ერთად, საქართველოს იან დონალდის სახელობის მე-3 საერთაშორისო სკოლა-სემინარში: 

"უახლესი მიღწევები სამეანო და გინეკოლოგიურ ულტრასონოგრაფიაში", 

და დარგის საერთაშორისო ექსპერტთა მე-3 საერთაშორისო სიმპოზიუმში: "თბილისი - 2015" 

”ახალი მიმართულებები და მიღწევები პრენატალურ და პერინატალურ მედიცინაში”. 
 

კონგრესის ჩატარების ვადების ცვლილების (დაზუსტების) შემთხვევაში, სათანადო ინფორმაცია მოთავსდება 

საიტებზე: 

WWW.PRENATALMEDICINE.GE და  WWW.MEDCONGRESS.GE. 

გმადლობთ  გამოხატული ინტერესისთვის 

http://www.medcongress.ge/
http://www.prenatalmedicine.ge/
http://www.medcongress.ge/

