
 

                                                                                                                                                                                                                               
  

                                                        პპაატტიივვცცეემმუულლოო  კკოოლლეეგგეებბოო,,  

         საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი, სხვა ასოციაციებსა  
   და დაწესებულებებთან ერთად, 22002222    წწლლიისს  1199--2255  თთეებბეერრვვაალლსს  ატარებს მედიკოსთა ტრადიციულ  

5511--ეე    სსააეერრთთააშშოორრიისსოო  სსკკოოლლაა--კკოონნფფეერრეენნცციიაასს 

””ბბააკკუურრიიაანნიი--22002222”” 
სკოლა-კონფერენციის პპრრეეზზიიდდეენნტტიი,,  მედიცინის  მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი   --  აალლეექქსსაანნდდრრეე    პპააპპიიტტააშშვვიილლიი                                                              
სსააოორრგგაანნიიზზააცციიოო  კკოომმიიტტეეტტიისს  თთაავვმმჯჯდდოომმაარრეე,,  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი                    --  ლლაავვრროოსს    შშეევვაარრდდნნააძძეე                                                                                                                                          
სსააოორრგგაანნიიზზააცციიოო    კკოომმიიტტეეტტიისს    გგეენნეერრაალლუურრიი    დდიირრეექქტტოორრიი, მედიცინის  მეცნიერებათა დოქტორი -    გგიიოორრგგიი    თთვვაალლთთვვააძძეე                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                            
      სკოლა-კონფერენციაზე ჩატარდება დარგობრივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები და ლექცია-სემინარები 
პრაქტიკოსი  ექიმებისა და სტუდენტებისთვის. 
     ასევე დაგეგმილია ტრადიციული ერთობლივი საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმების ორგანიზება 
მსოფლიოში ცნობილ  ექსპერტთა მონაწილეობით. 
     სკოლა-კონფერენციაზე, მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია,  სასურველ თემაზე,  სპეციალური ცალკეული 
სემინარებისა, ტრენინგების და მასტერ-კლასების ჩატარება.  წარმოდგენილი მოხსენებები, ძირითადად, დაფუძნებული 
იქნება “მტკიცებითი მედიცინის” პრინციპებზე. 
     ყველა ოფიციალურად რეგისტრირებული მონაწილე მმიიიიღღეებბსს    სსაათთაანნაადდოო    სსეერრტტიიფფიიკკაატტსს..  
    სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობენ კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ მედიკამენტებს, ახალ სამედიცინო 
ტექნიკას და სამედიცინო  ლიტერატურას. 
მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიიაა  !!    მოხსენებათა სათაურების ელექტრონული ვერსია, 22002222    წწლლიისს  2200    იიაანნვვრრაამმდდეე,,  განაცხადის  სახით 
უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონული ფოსტით შემდეგ  მისამართზე: aammppssmmppggee@@hhoottmmaaiill..ccoomm    
(მომხსენებლის  განაცხადის ფორმა, მონაწილის სარეგისტრაციო ფორმა და სტუდენტის განაცხადის ფორმა იხილეთ 
სკოლა-კონფერენციის ფფეეიისსბბუუკკზზეე  და  საიტზე:  wwwwww..mmeeddccoonnggrreessss..ggee) . 
     სკოლა-კონფერენციის სამეცნიერო-პრაქტიკული სესიები ჩატარდება   ბაკურიანში  დღეისთვის ერთად ერთ  
5-ვარსკლავიან სუპერკომფორტულ სასტუმროში  ““  ბბააკკუურრიიაანნიი  იინნნნ““  55**  ((  wwwwww..bbaakkuurriiaanniiiinnnn..ggee))..   
  სურვილის შემთხვევაში,  განთავსება შესაძლებელია მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით  ასევე სხვა სასტუმროებში.  
     სსკკოოლლაა--კკოონნფფეერრეენნცციიიისს  სსეესსიიეებბიი  გგააიიმმაარრთთეებბაა    66  დდღღიისს  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  შშეემმდდეეგგნნააიირრაადდ : 
საზეიმო გახსნა და გახსნის ლექციები -2200  თთეებბეერრვვაალლსს;;  
2211  თთეებბეერრვვაალლსს  --კლინიკური ენდოკრინოლოგია;პედიატრია,უროლოგია; ერთობრივი საერთაშორისო ფორუმები;  
2222  თთეებბეერრვვაალლსს  - სამედიცინო რადიოლოგია-ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა;  2233  თთეებბეერრვვაალლსს  -- მეანობა-გინეკოლოგიის 
აქტუალური საკითხები; კლინიკური რეპროდუქტოლოგია; 2244  თთეებბეერრვვაალლსს  -- კლინიკური ნევროლოგიის პრობლემები;  
 2255  თთეებბეერრვვაალლსს  -- ქირურგიის აქტუალური საკითხები; შპს „კანის და ვენსნეულებათა ეროვნული ცენტრის სპეციალური 
სესია; სკოლა-კონფერენციის დახურვა.  
      სსკკოოლლაა--კკოონნფფეერრეენნცციიააშშიი  მმოონნააწწიილლეეოობბიისს  ღღიირრეებბუულლეებბიისს    სრული  პაკეტი შერჩეული დღეების რაოდენობის  მიხედვით და 
სსპპეეცციიაალლუურრიი    დდიიდდიი    ფფაასსდდააკკლლეებბიითთ  შეადგენს: 
               8 დღით/7 ღამით  -- ოორრაადდგგიილლიიაანნ     ოთახში   ორი ზრდასრული ადამიანის განთავსებისას თითო  პიროვნებას 
გადასახდელი ექნება   11220000    ლლაარრიი..      

ყყუურრაადდღღეებბაა!!    ოოთთაახხეებბიისს  რრააოოდდეენნოობბაა  შშეეზზღღუუდდუულლიიაა  დდაა  შშეევვსსეებბიისსაასს  დდააჯჯაავვშშნნაა  შშეესსააძძლლეებბეელლიი  იიქქნნეებბაა  მმხხოოლლოოდდ    
დდაარრჩჩეენნიილლიი    ოოთთაახხეებბიისს!!        
   

        სტუდენტებისთვის მოქმედებს 7700  ლლაარრიისს  ოდენობის ფასდაკლება  ნებისმიერ მათ მიერ შერჩეულ პაკეტზე. 
 66    წწლლიისს ჩათვლით ბავშვების  სასტუმროში  განთავსება უფასოა (4-დან 6  წლის ჩათვლით - ცალკე საწოლით 
უზრუნველოფის გარეშე). 33  წწლლიისს  ჩათვლით ბავშვებს  სურვლისამებრ უფასოდ უზრუნველყოფენ მცირეგაბარიტიანი 
საწოლით. 
 
 
 
 

MEDICINE  OF THE  NEW 
MILLENNIUM

 

    GSSA MEDICINE  

 
  
  
იინნფფოორრმმააცციიიისსთთვვიისს::      საორგანიზაციო  კომიტეტის მიერ დაქირავებული ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულებისა 
და პირობების შესახებ,  მიმართეთ საორგანიზაციო კომიტეტის  წევრს იირრიინნაა რრუუხხააძძეესს  ტელ. 559933  7733  7733  2200 
   თანხის გადარიცხვისთვის ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:  
          „„სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  ბბაანნკკიი““,,    BBAAGGAAGGEE2222,,    სსაალლაარრეე  აანნგგაარრიიშშიისს  ნნოომმეერრიი::  GGEE2266  BBGG0000  00000000  00334444  33442200  0000  
            მმიიმმღღეებბიი  ––  რრ//კკ  ““სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  პპრრეენნაატტაალლუურრიი  მმეედდიიცციინნიისს  დდაა  პპეერრიინნაატტოოლლოოგგიიიისს  აასსოოცციიააცციიაა””,,    
            სსააიიდდეენნტტიიფფიიკკააცციიოო  კკოოდდიი  ––  220022221155667733  
            იიუურრიიდდიიუულლიი  მმიისსაამმაარრთთიი--  თთბბიილლიისსიი,,  დდმმ..  უუზზნნააძძიისს    ქქ..  5588  
გადარიცხვის  შესახებ    დდააუუყყოონნეებბლლიივვ    შშეეაატტყყოობბიინნეეთთ    წინასწარი  რეგისტრიაციის (დაჯავშნის) სამსახურს !! 
  
მმოონნააწწიილლეეთთაა  სსააყყუურრაადდღღეებბოოდდ:: სკოლა–კონფერენციის მონაწილეებმა და/ან თანმხლებმა პირებმა (6 წლის ზევით ასაკის 
ბავშვების ჩათვლით), 22002222    წწლლიისს    2255    იიაანნვვრრაამმდდეე,, უნდა გადაიხადონ მათ მიერ შერჩეული სასტუმროს ოთახის დდააჯჯაავვშშნნიისს  
ღღიირრეებბუულლეებბაა  --  550000  ლლაარრიი (ყოველ მონაწილეზე, თანმხლები პირების ჩათვლით).    
ჯჯაავვშშნნიისს    ღღიირრეებბუულლეებბიისს    გგაადდაახხდდაამმდდეე,,  სსაასსტტუუმმრროოსს    ნნოომმეერრიი    აარრ    იითთვვლლეებბაა    დდააჯჯაავვშშნნიილლაადდ  !!              
  

        22002222  წწლლიისს  2255  იიაანნვვრრიიდდაანნ,, სასტუმროს ნომრების (ოთახების) დაჯავშნა აღარ  იწარმოებს, და  ამ შემთხვევაში 
საორგანიზაციო კომიტეტი სასტუმროში „„ბბააკკუურრიიაანნიი  იინნნნ““  55**  განთავსების  გარანტიას  არ იძლევა.   
ჯჯაავვშშნნიისსთთვვიისს    გგაადდაახხდდიილლიი    თთაანნხხაა    ჩჩააიითთვვლლეებბაა    სსრრუულლიი    პპააკკეეტტიისს    ღღიირრეებბუულლეებბააშშიი..  
 

     სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობის თანხა (ნებისმიერი სრული პაკეტი) და ტრანსპორტის ღირებულება (თუ 
საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ შემოთავაზებული ავტობუსით იმგზავრებთ) გადახდილი უნდა იყოს არაუგვიანეს   
22002222    წწლლიისს    55  ((ხხუუთთიი))    თთეებბეერრვვლლიისსაა..  
 

განხორციელებული რეგისტრაციის შემდეგ, მონაწილის მიზეზით  პაკეტის გადახდის  გაუქმების შემთხვევაში 
სასტუმროს ოთახში  განთავსებისათვის   გგაადდაახხდდიილლიი    თთაანნხხიისს      დდააბბრრუუნნეებბაა    მმოოხხდდეებბაა    ((სსააწწეევვრროო  --  სსაარრეეგგიისსტტრრააცციიოო      
გგაადდაასსაახხაადდიისს    გგაამმოოკკლლეებბიითთ))  სსაასსტტუუმმრროოსს    მმიიეერრ    დდააწწეესსეებბუულლიი    სსააჯჯაარრიიმმოო    ტტაარრიიფფიისს      მმიიხხეედდვვიითთ..  

-- 22002222  წწლლიისს  55  თთეებბეერრვვლლაამმდდეე მას სრულად დაუბრუნდება გადახდილი თანხა.   
-- 22002222  წწლლიისს    0055--დდაანნ  1100  თთეებბეერრვვლლაამმდდეე        მას  დაუბრუნდება   პაკეტის ღირებულების  70 %.   
-- 22002222  წწლლიისს  1100--დდაანნ  1155  თთეებბეერრვვლლაამმდდეე   მას დაუბრუნდება   პაკეტის ღირებულების        50 %.  
-- 22002222  წწლლიისს  1155--დდაანნ  1188  თთეებბეერრვვლლაამმდდეე  მას დაუბრუნდება   პაკეტის ღირებულების         30 %.  
-- 22002222  წწლლიისს  1188  თთეებბეერრვვლლიიდდაანნ  მას აღარ დაუბრუნდება გადახდილი   პაკეტის თანხა-      00  %%.. 
 
    დამატებითი ინფორმაცია სკოლა-კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ((მმოონნააწწიილლეეეებბიისსაა  დდაა  თთაანნმმხხლლეებბიი  პპიირრეებბიისს  
სსხხვვაადდაასსხხვვაა    ვვაადდიითთ    სსაასსტტუუმმრროოშშიი  გგაანნთთაავვსსეებბაა    დდაა  პპააკკეეტტიისს  ღღიირრეებბუულლეებბაა, საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დაქირავებული 
ტრანსპორტით მგზავრობა, სხვა სასტუმროებში განთავსება, მათი დაჯავშნა, ღირებულება  და სხვა ნებისმიერი დეტალი) 
შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ფფეეიისსბბუუკკზზეე  ,,ან  მიმართოთ    წწიინნაასსწწაარრიი    რრეეგგიისსტტრრააცციიიისს    სსაამმსსაახხუურრიისს,,  MMTTVVii  AAggeennccyy--სს    სსაამმდდიივვნნოოსს::  
საორგანიზაციო კომიტეტის    საინფორმაციო-სარეგისტრაციო  სამსახურის დირექტორი,    
MMTTVVii  AAggeennccyy-ს  ხელმძღვანელი   მმიიხხეეიილლ    ხხოოშშტტაარრიიაა      მობ.:  555555  440044  773311;     ყოველდღე  15.00 – 24.00 სთ.                                                                                                       
ელ.ფოსტა: 1199mmiihhoo4411@@ggmmaaiill..ccoomm 
სკოლა-კონფერენციის ფფეეიისსბბუუკკიისს  გვერდებია:      
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//pprrooffiillee..pphhpp??iidd==110000000044998888885555660022              
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//MMiikkhhoo11994411        
          სსკკოოლლაა--კკოონნფფეერრეენნცციიიისს    დდრროოსს  მმოოქქმმეედდეებბსს  ყყვვეელლაა  კკოოვვიიდდ--რრეეგგუულლააცციიაა..    
დდააგგეეგგმმიილლიიაა  გგაამმოოფფეენნეებბიისს,,  შშეემმოოქქმმეედდეებბიითთიი  სსააღღაამმოოეებბიისს  დდაა  ყყოოვვეელლდდღღიიუურრიი  სსააიინნტტეერრეესსოო  დდაა  გგაასსაარრთთოობბიი    ღღოონნიისსძძიიეებბეებბიისს    
მმოოწწყყოობბაა..  
     სკოლა-კონფერენციასთან თანამშრომლობით  დაინტერესებულ  კკოომმპპაანნიიეებბსსაა    დდაა    ფფიირრმმეებბიისსთთვვიისს  დამატებითი 
ინფორმაცია მოცემულია სკოლა-კონფერენციის ფფეეიისსბბუუკკზზეე და  საიტზე  wwwwww..mmeeddccoonnggrreessss..ggee        მათთვის  განკუთვნილ 
სპეციალურ  წერილში. 
   გთხოვთ დროულად დარეგისტრირდეთ და გადაიხადოთ სასტუმროს ჯავშანი, ასევე ხშირად და რეგულარულად 
ეწვიოთ ხსენებულ საიტს და ფეისბუკის ჩვენს გვერდებს, ყველა სიახლისა და შესაძლო ცვლილებების დროულად 
გასაცნობად. 
                                                                                                                                                                                  სსააოორრგგაანნიიზზააცციიოო  კკოომმიიტტეეტტიი  



                                  აახხაალლიი    აათთაასსწწლლეეუულლიისს    მმეედდიიცციინნაა    
kkoovviidd--1199  ddiiaaggnnoossttiikkiiss  ddaa  mmkkuurrnnaalloobbiiss    uuaaxxlleessii    

mmeeTTooddeebbii  ddaa  tteeqqnnoollooggiieebbii  
  

  

 

  

სსააქქაარრთთვვეელლოოსს    მმეეცცნნიიეერრთთაა    დდაა    სსპპეეცციიაალლიისსტტთთაა    აასსოოცციიააცციიიისს    მმეედდიიცციინნიისს    დდეეპპაარრტტაამმეენნტტიი  
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            ბბააკკუურრიიაანნიი  
            სსაასსტტუუმმრროო  „„ბბააკკუურრიიაანნიი  იინნნნ””    55**      

  

 
  
                                

  

                  მმეედდიიკკოოსსთთაა  
5511--ეე    სსააეერრთთააშშოორრიისსოო  
სსკკოოლლაა--კკოონნფფეერრეენნცციიაა  
                  1199--2255    თთეებბეერრვვაალლიი    
  

                                            
  

 
 

   MEDICINE OF THE NEW 
MILLENIUM 

 

GGSSSSAA  MMEEDDIICCIINNEE  
EDICINE  

ianvari Tebervali marti

aprili maisi ivnisi

ivlisi agvisto seqtemberi

oqtomberi noemberi dekemberi


