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27-ე საერთაშორისო სტამბოლის სამედიცინო ანალიზის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, სარეაბილიტაციო 
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ადგილი, სადაც სამედიცინო ინდუსტრიის 
პროფესიონალები ევრაზიის რეგიონიდან 

ხვდებიან ერთმანეთს

800 კომპანია 
და კომპანიის 

წარმომადგენლები

27.203 
ადგილობრივი 

ვიზიტორი
104 ვიზიტორი 

ქვეყანა
6.654 

საერთაშორისო 
ვიზიტორი

44 მონაწილე 
ქვეყანა

ვიზიტორთა 
საერთო 

რაოდენობა 33.857

მონაწილეთა და ვიზიტორთა პროფილები

THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGE EXCHANGES OF TURKEY, 
IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 5174.

საავადმყოფოს მშენებლობა და სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯმენტი

ვინ სტუმრობს?
ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, დილერები და დისტრიბუტორები, კერძო საავადმყოფოს 
მფლობელები და დირექტორები, აფთიაქები, საჯარო და კერძო საავადმყოფოების შესყიდვების მენეჯერები, 
სამკურნალო ცენტრების დირექტორები, კლინიკები და სამედიცინო მონიტორინგის ცენტრები, საავადმყოფოს 
საინვესტიციო და სამშენებლო კომპანიების მენეჯერები

ვინ სტუმრობს?
დისტრიბუტორები, ბითუმად მოვაჭრეები, ფარმაცევტები, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, 
კვლევისა და განვითარების სპეციალისტები, აკადემიკოსები და მეცნიერები

ურეცეპტო პროდუქცია (გამოფენის ახალი სექცია 2018 წლიდან)

ვინ სტუმრობს?
ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და უფროსი აღმასრულებლები, საჯარო საავადმყოფოს 
მენეჯერები, კერძო საავადმყოფოს მფლობელები და მენეჯერები, საჯარო და კერძო საავადმყოფოების 
შესყიდვების მენეჯერები, სამკურნალო ცენტრების მენეჯერები, კლინიკები და სამედიცინო მონიტორინგის 
ცენტრები, ექიმები, ფიზიოთერაპევტები, რადიოლოგები, ოჯახის ექიმები, ნეიროქირურგები, ნევროლოგები, 
ორთოპედები, გინეკოლოგები, ექთნები, დისტრიბუტორები

ელექტრო სამედიცინო აღჭურვილობა, სამედიცინო და ლაბორატორიული ტექნიკა

ვინ სტუმრობს?
ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, დილერები და დისტრიბუტორები, კერძო საავადმყოფოს 
მფლობელები და დირექტორები, აფთიაქები, საჯარო და კერძო საავადმყოფოების შესყიდვების მენეჯერები, 
სამკურნალო ცენტრების დირექტორები, კლინიკები და სამედიცინო მონიტორინგის ცენტრები

სახარჯი მასალები და ფართო მოხმარების საქონელი

ორთოპედია - ფიზიოთერაპია - რეაბილიტაცია

ვინ სტუმრობს?
უნივერსიტეტების აკადემიკოსები და ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული დეპარტამენტების 
ხელმძღვანელები, კერძო საავადმყოფოების დირექტორები და შესყიდვების მენეჯერები, სარეაბილიტაციო 
ცენტრები, დილერები და დისტრიბუტორები, ორთოპედები, პედიატრები და ფიზიოთერაპევტები, 
ფარმაცევტები, გერიატრები, მუნიციპალიტეტების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრების 
დირექტორები, პროთეზის ტექნიკოსები, ორთოპედიული ასოციაციები     


