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უაღრესად მოხარული ვართ, რომ კვლავ გვეძლევა საშუალება 
მოგიწვიოთ ჩვენს ტრადიციულ თბილისის საერთაშორისო ოფთალმო
ლო გიურ კონფერენციაში TIOC 2022 მონაწილეობის მისაღებად. წელს 
კონფერენცია გაიმართება „საქართველოს ოფთალმოლოგიური ასოციაციის“ 
თანამონაწილეობით. კერძოდ, კონფერენციის პირველ დღეს, 17 დეკემბერს, 
დღის მეორე ნახევარში იგეგმება ასოციაციის ყრილობის და არჩევნების 
ჩატარება. 

ჩვენი ბოლო “სრულფორმატიანი” შეხვედრიდან სამი რთული წელი 
გავიდა. მართალია ამ ხნის განმავლობაში არ გავჩერებულვართ და დიდი 
სირთულეების მიუხედავად რეგულარულად, ყოველწლიურად იმართებოდა 
ჩვენი შეხვედრები, მაგრამ ისინი მაინც განსხვავებული სახით ტარდებოდა.  

უკვე კეთილ ტრადიციად ქცეული კონფერენციათა ციკლი წელს ამ 
სახელით მე13 გაიმართება. განვმეორდებით, მეცამეტედ როგორც თბილისის 
საერთაშორისო ოფთალმოლოგიური კონფერენცია TIOC. თუმცა ჩვენი 
კონფერენციები ჯერ კიდევ 2005 წელს დაიწყო. კონფერენციის საიტზე 
დავამატეთ ფოტოები და პროგრამები დაწყებული 2005 წლიდან. ვფიქრობთ 
თქვენთვის საინტერესო იქნება ამ უკვე ისტორიად ქცეული მასალების ხილვა.

უდავოდ პოზიტიური ფაქტი გახლავთ ისიც, რომ „TIOC” თანდათან უფრო 
ცნობადი ხდება და ინფორმაცია მის შესახებ უკვე მრავალ საერთაშორისო 
სამედიცინო კონფერენციების რესურებს შორის არის მოხსენიებული.

წლევანდელი სიახლე გახლავთ ის, რომ მონაწილეობისთვის აუცილებელი 
იქნება ონლაინ რეგისტრაციის გავლა და სარეგისტრაციო თანხის გადახდა 
(სიმბოლური 1 ლარი. პლასტიკური ბარათით). გთხოვთ რეგისტრაციისათვის 
ეწვიოთ კონფერენციის საიტს https://tioc.ge/ge/registration

პატივცემულო კოლეგებო,

მივესალმებით თქვენს სურვილს კონფერენციაზე წარმოადგინოთ 
სამეც ნიე რო მოხსენება. მოხსენების ელექტრონული ვერსია 
შესრულებული უნდა იყოს Power Pointში ინგლისურ ენაზე. საკუთრივ 
ვერბალური ნაწილი ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ ენებზე, 
ხანგრძლივობა არაუმეტეს 7 წუთისა. კონფერენციაზე წარმოდგენილი 
სამეცნიერო შრომები დაიბეჭ დება. თეზისები წარმოდგენილი უნდა 
იყოს ელექტრონული სახით (Word), არაუმეტეს A4 ფორმატის ორი 
სტანდარტულად აკრეფილი გვერდისა, ქართულინგლისურ, რუსულ
ინგლისურ ან მხოლოდ ინგლისურ ენებზე (ინგლისური სავალდებულოა). 

კონფერენცია ტრადიციულად მულტიპროფილური გახლავთ და 
წარმოდგენილი იქნება როგორც სამეცნიერო მოხსენებები ისე სალექციო 
ნაწილი.

სამეცნიერო საბჭო უფლებას იტოვებს მოახდინოს მოხსენებების 
სელექცია. მოხსენებების მიღების ბოლო ვადა გახლავთ 2022 წლის 15 
ნოემბერი.

კონფერენცია გაიმართება 2022 წლის 17 და 18 დეკემბერს, სასტუმ
რო ქორთიარდ მერიოტის სააქტო დარბაზში (მისამართი: თბილისი, 
თავისუფლების მოედანი 4). დასაწყისი თბილისის დროით დილის 10:00 
საათზე.

კონფერენცია იმართება საქართველოს პედიატრიული ოფთალმო
ლო გიის და სტრაბიზმოლოგიის, საქართველოს ახალგაზრდა ოფთალმო
ლოგ თა საზოგადოების და International Society for Eye and Vision Re
search (ISEVR) ეგიდით.

პატივისცემით,
ზაზა ხოტენაშვილი

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარე

საქართველოს ოფთალმოლოგებისათვის გადასახადი დაწესებული არ არის
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