
 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ადამიანის ანატომია III 

III სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

მინდია ბუცხრიკიძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

6 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ადამიანის ანატომია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტმა მიიღოს თეორიული და 
პრაქტიკული ცოდნა: სისხლის მიმოქცევის დიდი და მცირე წრის 
სისხლძარღვების შესახებ, შეისწავლოს ანიმალური ნერვული 
სისტემა ცენტრალური და პერიფრიული ნაწილი, თავის ტვინი და 
მისგან გამომავალი 12 წყვილი ნერვი, ზურგის ტვინი და მისგან 
გამომავალი ნერვები, ნერვული წნულები, საინერვაციო მიდამოები, 
ვეგეტაციური ნერვული სისტემა,  ნერვული სისტემის გამტარი 
გზები. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ზურაბ კაციტაძის ადამიანის ნორმალური ანატომია (2011წ) 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ფიზიოლოგია I   

III სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ირინე ბილანიშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

6 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
კერძო ჰისტოლოგია, ადამიანის ანატომია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანს წარმოადგენს  სტუდენტს მისცეს 
საბაზისო ცოდნა ცოცხალ ორგანიზმებში მიმდინარე 
ფიზიოლოგიური პროცესების შესახებ, რომლის ცოდნაც 
აუცილებელია ცენტრალური ნერვული სისტემის ნეირონული 
კომპლექსების ურთიერთკავშირებისა და მათი 
ურთიერთმოქმედების კანონზომიერებათა, ცენტრალური 
ნერვული სისტემის კოორდინირებული მექანიზმებისა და ასევე 
კუნთოვან სისტემაში მიმდინარე რთული ფიზიოლოგიური 
პროცესების  გაგებისათვის. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ი.კვაჭაძე ‘’ადამიანის ფიზიოლოგია.“ თბილისი. 2010წ. 

 

სასწავლო კურსის ზოგადი ბიოქიმია II  



 

დასახელება 
კურსის 

განმახორციელებლები 
ვახტანგ შარიქაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

4 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ბიოორგანული ქიმია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება გაეცნონ უჯრედში მიმდინარე 
ანაბოლურ და კატაბოლურ, მკაცრად რეგულირებად ქიმიურ 
რეაქციებს, რომლებსაც არეგულირებს უჯრედის რთული 
ფერმენტული სისტემა და სპეციფიკური ბიოლოგიურად აქტიური 
ნივთიერებები. გამომდინარე აქედან კურსის ძირითადი მიზანია 
სტუდენტს მისცეს ცოდნა ცოცხალი სისტემის ფუნქციონირების 
მოლეკულურ საფუძვლებზე 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ბიოქიმია. დ.მიქელაძე, 1992, 2006 წწ.  

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

იმუნოლოგია   

III სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

თამარ ცერცვაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

4 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ჰისტოლოგია, ციტოლოგია,ემბრიოლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს იმუნოლოგიის 
ფუნდამენტური საკითხები- ორგანიზმის თავდაცვითი 
მექანიზმები, როგორც ბუნებრივი ასევე  ადაპტური; ლიმფოიდური 
ორგანოების აგებულება, ლიმფოციტები და მათი დიფერენცირება; 
იმუნოგლობულინების კლასები; ანტიგენის რაობა და მასზე 
იმუნური პასუხის წარმოქმნის მექანიზმები; ლიმფოციტების 
აქტივაციაში მონაწილე მოლეკულები; როგორ ყალიბდება 
იმუნიტეტი ინფექციების მიმართ; როგორია იმუნური სისტემის 
როლი ტრანსპლანტატის უკუგდებაში; სტუდენტები ასევე 
გაეცნობიან დაავადებებს რომლებიც ვითარდება იმუნური 
სისტემის ფუნქციონირების დარღვევისას, მათი დიაგნოსტირებისა 
და მათთან ბრძოლის მეთოდებს. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

იმუნოლოგია, მოკლე კურსი- თ. ჩიქოვანი. ( მეორე გამოცემა, 
2012 წელი)   

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ზოგადი მიკრობიოლოგია 

III 
სემ 



 

კურსის 
განმახორციელებლები 

გიორგი გოგიჩაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

4 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
სამედიცინო ბიოლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სტუდენტი სასწავლო კურსის  გავლის შემდეგ  მიიღებს 
ფუნდამენტალურ ცოდნას სამედიცინო მიკრობიოლოგიის და 
იმუნოლოგიის დარგში. მიღებული ცოდნის გამოყენება მას 
შეეძლება მედიცინის თითქმის ყველა სფეროში მუშაობისას. 
სტუდენტს ეცოდინება სამედიცინო მიკრობიოლოგიის ძირითადი 
საკითხები, მაგ., მიკროორგანიზმების მორფოლოგია, მიკრობთა 
იდენტიფიკაცია, ბაქტერიების და ვირუსების კულტივირების 
პრინციპები, ანტიმიკრობული პრეპარატების მოქმედების 
მექანიზმი, სხვადასხვა სახის ინფექციების მიკრობიოლოგიური 
დიაგნოსტიკის პრინციპები, სამედიცინო ვირუსოლოგია  და სხვა. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

გ.გოგიჩაძე. სამედიცინო მიკრობიოლოგია. 2015 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

უცხო ენა III 

III სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ემილია ალავერდოვა 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
უცხო ენა II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სტუდენტმა გაიღრმავოს თეორიული ცოდნა ინგლისური ენის 
გრამატიკაში (active voice, passive voice, conditional sentences, direct 
and indirect speech) აგრეთვე დაეუფლოს პრაქტიკულ საუბარში 
ნასწავლი გრამატიკული და თეორიული მასალის გამოყენების 
უნარ-ჩვევებს. შეეჩვიოს ელემენტარული სამედიცინო 
ტერმინოლოგიის სასაუბრო მიზნით გამოყენებას. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

Professional English in Use: Medicine , Eric H. Glendinning; Ron 
Howard , Cambridge university press, 2012 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

კლინიკური უნარ-ჩვევების საბაზისო კურსი III სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

აკაკი სეფაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 



 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ადამიანის  ანატომია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანია სტუდენტებს საშუალება მისცეს გაიარონ 
პრეკლინიკური პრაქტიკა სხვადასხვა სამედიცინო 
მანიპულაციების შესრულებაში, როგორიცაა: 

• ბაზისური საექთნო და მოზრდილი პაციენტის მოვლის 
კლინიკური უნარ-ჩვევები; 

• სიცოცხლის გადარჩენის ბაზისური ალგორითმი (BLS) - 
პირველადი დახმარების გაწევა პრეკლინიკურ პირობებში 
და გულ-ფილტვის რეანიმაცია; 

• სასიცოცხლო ნიშნებისა და პარამეტრების შეფასება. 
მომავალი ექიმები სწავლობენ თუ როგორ უნდა მოიქცნენ 
კრიტიკულ სიტუაციებში, გამოიყენონ ესა თუ ის სამედიცინო 
ინვენტარი თუ იარაღი და გაუწიონ პაციენტს სრულყოფილი 
სამედიცინო მომსახურება. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. Katrina F. Hurley “OSCE and Clinical Skills Handbook” 
2. Neel Burton “Clinical Skills for OSCEs” 
3. Lippincott Williams & Wilkins “Nursing Procedures” 5th ed. 
4. Roberts & Hedges’ “Clinical Procedures in Emergency Medicine” 
6th ed. 
5. Highlights of the 2010, American Heart Association “Guidelines for 
CPR and ECC”   
6. Sue C. DeLaune, Patricia K. Ladner “Fundamentals of Nursing – 
Standards and Principles” 2nd ed. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ფიზიოლოგია  II 

IV სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ირინე ბილანიშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

7 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ფიზიოლოგია I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს ორგანიზმის  
ცალკეულ ორგანოში მიმდინარე ფიზიოლოგიური პროცესები და 
მათი ურთიერთ- შეთანხმებული მოქმედება. სტუდენტი გაეცნობა 
სისხლის მიმოქცევის სისტემის ფიზიოლოგიის ძირითად 
ასპექტებს, გულისა და სისხლძარღვთა დიდი და მცირე წრეების 
ფუნქციურ მნიშვნელობას, სუნთქვის არსა და მის მნიშვნელობას 
ცოცხალი  ორგანიზმისთვის, საჭმლის მონელების არსა და 
მომნელებელი ტრაქტის სხვადასხვა განყოფილებაში მიმდინარე 
პროცესებს, ფიზიკური და ქიმიური თერმორეგულაციის 
მექანიზმებს,თირკმელების ფუნქციონირების 
კანონზომიერებებს,შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლებსა და მათში 



 

სინთეზირებულ ჰორმონებს,ასევე იმ  პათოლოგიებს,რომლებიც 
ვითარდება სათანადო ჯირკვლის ფუნქციის მოშლის შედეგად. 
კურსის სწავლება სტუდენტს საშუალებას მისცემს გაერკვას 
ორგანოთა სისტემების რეგულაციის ფიზიოლოგიურ 
მექანიზმებში. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ი.კვაჭაძე ‘’ადამიანის ფიზიოლოგია.“ თბილისი. 2010წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ზოგადი პათოლოგია 

IV სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ეკატერინე საღირაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

7 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 

ჰისტოლოგია,ციტოლოგია,ემბრიოლოგია; იმუნოლოგია, 
ზოგადი ბიოქიმია, ფიზიოლოგია I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

პროგრამის მიზანია სტუდენტის მიერ პათოფიზიოლოგიური 
ფუნდამენტური და კლინიკური კვლევის თანამედროვე 
მეთოდების შესახებ საჭირო ცოდნის შეძენა და მისი 
გამოყენების უნარის გამომუშავება.  
კურსის ამოცანაა სტუდენტში გამომუშავებულ იქნას 
შემდეგი უნარ-ჩვევები: სამედიცინო ლიტერატურის 
დამუშვება და ანალიზი, ინფორმაციის მასაში ძირითადი 
დებულებების გამოყოფა, ლოგიკური აზროვნება, მიღებული 
ცოდნის გამოყენება პრაქტიკაში.  

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

გ. ბურკაძე, გ. ტურაშვილი „ზოგადი პათოლოგია“ 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

კერძო მიკრობიოლოგია 

IV სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

გიორგი გოგიჩაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

6 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი მიკრობიოლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტებს ექნებათ ვირუსოლოგიის 
შესახებ ცოდნა , რაც აუცილებელია მომავალი ექიმისათვის, 
მითუმეტეს ამჟამად, როდესაც ადგილი აქვს განსაკუთრებით 
საშიში ვირუსული ეტიოლოგიის დაავადებების წინა პლანზე 
წამოწევას. აქედან გამომდინარე, კლინიკური ვირუსოლოგიის 



 

გარეშე წარმოუდგენელია საექიმო საქმიანობა. სტუდენტმა უნდა 
იცოდეს ვირუსების აგებულება, მათი მორფოგენეზი, გამრავლების 
სპეციფიკა,  მათი პათოგენობის ფაქტორები, ამა თუ იმ ვირუსული 
დაავადების პათოგენეზი, ამ ტიპის დაავადებების სადიაგნოზო 
მეთოდები, ვირუსების კულტივირების გზები, ანტივირუსული 
თერაპიის საშუალებები და სხვა    

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

გ.გოგიჩაძე. სამედიცინო მიკრობიოლოგია. 2015 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

კერძო ბიოქიმია 

IV სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ვახტანგ შარიქაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

4 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ბიოქიმია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სტუდენტები შეისწავლიან, რომელი მექანიზმები უზრუნველყოფს 
ბიოქიმიური გარდაქმნების ურთიერთკავშირს ცოცხალი სისტემის 
ფუნქციონირებაში. გაეცნობიან ფუნქციური დარღვევებით 
გამოწვეულ დაავადებებს, მათ მოლეკულურ მექანიზმებს და 
წარმოშობის მიზეზებს. 
პროგრამის წარმატებით ათვისება სტუდენტებს დაეხმარება 
სხვადასხვა დაავადებების პათოგენეზური რგოლების გამოყოფაში, 
ფარმაკოლოგიური ინტერვენციის ადექვატურად გამოყენებაში, 
მკურნალობის წარმოებაში. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ბიოქიმია (დ. მიქელაძე), 1992, 2006 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

მედიცინის ისტორია 

IV სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ელისაბედ გიორგაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
არ აქვს 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია მომავალ ექიმთა მსოფლმხედველობის 
და მორალური თვისებების ჩამოყალიბებისთვის მედიცინის 
განვითარების ძირითადი ეტაპების კანონზომიერებების შესწავლა, 
სხვადასხვა ეპოქის და ქვეყნების სამედიცინო აზროვნების 
სისტემების და მედიცინის ისტორიის წყაროების გაცნობა 



 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

რ. შენგელია- მედიცინის ისტორია და ზოგადი თეორია ; 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ფსიქოლოგიის საფუძვლები 

IV სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

თეა კანდელაკი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
არ აქვს 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანია მისცეს სტუდენტს ინფორმაცია ფსიქოლოგიის 
ამოცანების, მიზნების და მისი დარგების შესახებ. სტუდენტი 
შეისწავლის ფსიქიკურ პროცესებს და მათ კანონზომიერებებს; 
შეგრძნებებს, აღქმას, ყურადღებას, მეხსიერებას, შესწავლას, 
აზროვნებას, ენასა და მეტყველებას, ემოციებს, პიროვნებას, ქცევასა 
და მოტივაციას, ადამიანის განვითარებასა და სოციალურ-
ფსიქოლოგიურ კანონზომიერებებს 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ი. ირემაძე  - „ფსიქოლოგიის საფუძვლები „ 2008წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

უცხო ენა IV 

IV სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ემილია ალავერდოვა, 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
უცხო ენა III 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სტუდენტმა გაიღრმავოს თეორიული ცოდნა ინგლისური ენის 
გრამატიკაში (active voice, passive voice, conditional sentences, direct 
and indirect speech) აგრეთვე დაეუფლოს პრაქტიკულ საუბარში 
ნასწავლი გრამატიკული და თეორიული მასალის გამოყენების 
უნარ-ჩვევებს. შეუძლია სამედიცინო თემებზე საუბარი, აზრის 
გამოხატვა და დისკუსია. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

Professional English in Use: Medicine ,  Eric H. Glendinning; Ron 
Howard, Cambridge university press, 2012 

 


