
 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

შინაგანი სნეულებები II 
IX სემესტ

რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ნინო ჟვანია 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

10 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 

შინაგანი სნეულებები I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

შინაგან სნეულებათა საფუძვლების გაცნობა; გულ-სისხლძარღვთა 
და ენდოკრინული სისტემების, ასევე რევმატულ პათოლოგიათა და 
პროფესიულ დაავადებათა ეტიო-პათოგენეზის, კლინიკური 
ნიშნების გარჩევა, დიაგნოსტიკის, დიფერენციული 
დიაგნოსტიკისა და მართვის თავისებურებები, მაღალი რისკის 
პაციენტების გამოვლენა და პროფილაქტიკა. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ემუხვარი ნ. – შინაგანი სნეულებები. ტ.2. 2009 წ. 
2. ი.დედოვი – ენდოკრინოლოგია. 2010 
3. ნ. ტატიშვილი, გ. სიმონია –(ვ.სააკაძის თანაავტორობით) – 
შინაგანი სნეულებები, თბილისი, ბ. სულაკაურის გამომც., 
1998 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ოფთალმოლოგია 

IX სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

თამარ მოსიძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ფიზიოლოგია II , ზოგადი ქირურგია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

ოფთალმოლოგია წარმოადგენს მედიცინის ერთ-ერთ დარგს, 
რომელიც შეისწავლის მხედველობის ორგანოს ანატომიას, 
ფიზიოლოგიას, დაავადებებს, დაავადებების პროფილაქტიკასა და 
მკურნალობას.                                                                         
გამომდინარე აქედან, წინამდებარე კურსის მიზანია სტუდენტებს 
მისცეს თეორიული ცოდნა თვალისა და თვალბუდის დაავადებების 
შესახებ და გამოუმუშაოს უნარი ავადმყოფს გაუწიოს პირველადი 
სამედიცინო დახმარება.   

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ნ. ბერაძე, ლ. ჩიქოვანი - თვალის სნეულებანი, 1987. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ტრავმატოლოგია 

IX 
სემ 



 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ლუხუმ ჭანტურია 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

5 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

წინამდებარე კურსი განეკუთნება მედიცინის დარგს, რომელიც 
შეისწავლის ადამიანის საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის 
დაავადებებს,  დეფორმაციებსა და ტრავმის შემდგომ დაზიანებებს, 
მათ პროფილაქტიკას, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას. 
კურსის კონკრეტული ამოცანაა: 
• საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის თანდაყოლილი და 
შეძენილი პათოლოგიების შესწავლა; 
• საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებისას 
განსაზღვრა და კონსერვატული და ოპერაციული მკურნალობის 
მეთოდებისა და ეტაპების შესწავლა; 
• საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის პოსტტრავმული 
დეფორმაციების არსებობის აღწერა და პაციენტის სტატუსის 
დადგენა. პოსტოპერაციული რეაბილიტაციის ვადების და 
თანმიმდევრობის დადგენა. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ჯ.გოგუაძე – ტრავმატოლოგია და ორთოპედია, 2002. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

პედიატრია I 

IX სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

თამარ გაიხარაშვილი  

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

6 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 

შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა/ავადმყოფის კლინიკური 
გამოკვლევა II , ინფექციური სნეულებები 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია მოზარდი ორგანიზმის ანატომიურ-
ფიზიოლოგიური თავისებურებების და მტკიცებულებებზე 
დამყარებული პრაქტიკულ-კლინიკური რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით (Clinical Practice Guidlines) ბავშვთა ასაკში 
მიმდინარე ფიზიოლოგიური პროცესების და პათოლოგიური 
მდომარეობების შესწავლა. ბავშვთან და მის მშობელთან 
სპეციფიური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევის გამომუშავება, 
პედიატრიული ეთიკისა და დეონტოლოგიის საფუძვლების 
შესწავლა. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ნ. ხერხეულიძე – ბავშვთა დაავადებების პროპედევტიკა. 
2004 წ. 
2. ნ. მანჯავიძე, გ.მეგრელიშვილი – პედიატრია. 2010 წ. 



 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ბავშვთა ქირურგია 

IX სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ზვიად ბულისკერია 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტის აღჭურვა 
ისეთი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით, რომელიც მას შესაძლებლობას 
მისცემს სპეციფიურ ბავშვთა ქირურგიულ განყოფილებაში (ან 
სპეციალისტთან) მოთავსებამდე პაციენტს აღმოუჩინოს სათანადო 
კვალიფიციური დახმარება, ჩაუტაროს აუცილებელი კლინიკო-
ლაბორატორიული გამოკვლევები, აღმოუჩინოს პირველადი 
გადაუდებელი დახმარება, მარტივი ამბულატორიული 
მკურნალობა, მისცეს საჭირო მიმართულება შემდგომი 
გამოკვლევისა და სათანადო მკურნალობის ჩატარებისათვის, 
აწარმოოს ამბულატორიული დაკვირვება ჩატარებული 
მკურნალობის შედეგებზე. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ბავშვთა ქირურგია – კუტუბიძე რ., გაჩეჩილაძე თ. – 
სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებელების 
სტუდენტებისათვის, თბილისი, 2003, 2009წწ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

სამედიცინო რეაბილიტაცია 

IX სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

მანონ ლორია 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ნევროლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სტუდენტი გაეცნოს ეტაპური მკურნალობის არსს. ეტაპურ 
მკურნალობაში ფიზიკური რეაბილიტაციის როლს, მის ამოცანებს, 
ფაზებს, საშუალებებს, ფორმებს, დანიშვნის პრინციპებს, მეორად 
პროფილაქტიკას. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

სპორტული მედიცინა და კინეზოთერაპია. რ.სვანიშვილი. 
ვ.კახაბრიშვილი. 2010 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ქირურგია  II X 
სემ 



 

კურსის 
განმახორციელებლები 

დავით ხაზარაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

10 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ქირურგია I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ გადაუდებელი სამედიცინო 
დახმარება და მათ შორის ურგენტული ქირურგია, მედიცინის ერთ-
ერთ ურთულეს დარგს წარმოადგენს,  ექიმის დროული და 
ეფექტური ქმედება მნიშვნელოვნად განაპირობებს  ავადმყოფის 
სიცოცხლის შენარჩუნებას. ურგენტული ქირურგიული 
პათოლოგია ხშირად სავსეა გაუთვალისწინებელი 
მოულოდნელობებით, აქედან გამომდინარე ამ სასწავლო კურსის 
შესწავლის მიზანია მწვავე ქირურგიული  გადაუდებელი 
პათოლოგიების ეტიოლოგიის, პათოგენების, კლინიკური სურათის, 
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პრობლემების  შესწავლა.  

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ნ. გრიგოლია - ქირურგიული დაავადებები 2009წ. 
2. გრიგოლია ნ. კლინიკური ქირურგია. მერიდიანი 2009წ. 
3. კუზინი მ. ქირურგიული დაავადებები. მთაწმინდელი 
2001წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

გინეკოლოგია 

X სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

დიანა ჯინჭარაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

7 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია II, მეანობა 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტმა შეისწავლოს                              
ქალის ორგანიზმში, კერძოდ სასქესო სისტემაში მიმდინარე 
ფიზიოლოგიური პროცესები და პათოლოგიური ძვრები. 
ნორმალური მენსტრუალური ციკლის ნეიროჰუმორული 
რეგულაცია, ციკლის დარღვევის სხვადასხვა ფორმები, კლინიკა, 
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები. 
გააანალიზოს სალექციო კურსით, არსებული გაიდლაინებით და 
პროტოკოლებით მიღებული ცოდნა; ავადმყოფთან ურთიერთობის 
უნარ-ჩვევების გამომუშავება 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. გინეკოლოგია –ლ. ვასილევსკაია 2002/2009. 
2. გინეკოლოგია – მ.ს. გიგინეიშვილი 1976. 

 

სასწავლო კურსის ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა X  



 

დასახელება 
კურსის 

განმახორციელებლები 
ეკატერინე მირველაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
არ აქვს 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

• სტუდენტებისთვის ეპიდემიოლოგიური კვლევების გაცნობა;  
• დაკვირვებადი და ექსპერიმენტული კვლევების დიზაინის 
შესწავლა;   
• სხვადასხვა დიზაინის კვლევების დიფერენცირება; 
• სინჯის ზომისა და პარამეტრების შერჩევაში ორიენტირება; 
• კვლევის დაგეგმვა და იმპლემენტაცია; 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ა.ციბაძე, ლ.ხუციშვილი – ინფორმაციის თეორიისა და 
მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდები მედიცინაში – 2007  

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

სასამართლო მედიცინა 

X სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ირაკლი თოიძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ადამიანის ანატომია III, კერძო პათოლოგია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის დასრულების  შემდეგ სტუდენტმა უნდა შეძლოს 
დახმარება გაუწიოს სამართალდამცავი ორგანოების 
წარმომადგენლებს სამედიცინო და ბიოლოგიური საკითხების 
გადაწყვეტაში, რომლებიც მათ წამოეჭრებათ გამოძიების ან 
სასამართლო პროცესის მსვლელობის დროს. სტუდენტმა უნდა 
იცოდეს სიკვდილის ფაქტის დადგენა. გვამის, ცოცხალი პირის და 
ბიოლოგიური ნივთიერმამტკიცებელი მასალების ექსპერტიზის 
ჩატარების წესი. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. თ. გორდელაძე – სასამართლო მედიცინა, თბილისი, 
2001/2008წ. 
2. თ.გორდელაძე – სასამართლო მედიცინა (ტესტები). 2010წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

კლინიკური ჰემატოლოგია 

X სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

მაგდანა ბეთანელი 

კრედიტი ECTS -ის 3 კრედიტი 



 

მიხედვით 
სასწავლო კურსის 

შესწავლის 
წინაპირობები 

კერძო ჰისტოლოგია, კერძო პათოლოგია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანს წარმოადგენს კლინიკური ჰემატოლოგიის და 
ტრანსფუზიოლოგიის ძირითადი საკითხების, ჰემატოლოგიური 
დარღვევების (დაავადებების და სინდრომების) დიაგნოსტიკის, 
კლინიკური მიმდინარეობის, მკურნალობის და პრევენციის, 
სისხლის კომპონენტური თერაპიის პრინციპების სწავლება იმ 
მოცულობით, რაც ესაჭიროება ზოგადჰემატოლოგიური 
კლინიკური აზროვნებისა  და უნარ-ჩვევების  ჩამოყალიბებას 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ნ.ტატიშვილი, გ.სიმონია „შინაგანი სნეულებები“. 
თბილისი, 1998 
2. მ.შეყლაშვილი და თანაავტ. „ლეიკოზები და ავთვისებიანი 
ლიმფომები“. თბილისი, 1996 
3. კვეზერელი-კოპაძე და თანაავტ. „ანემიები ბავშვთა ასაკში“. 
2003 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

კლინიკური უნარ-ჩვევები III 

X სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

დიანა ჯინჭარაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

4 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
კლინიკური უნარ-ჩვევები II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია კლინიკაში მუშაობით, ავადმყოფთან 
უშუალო კონტაქტის გზით სტუდენტს გამოუმუშაოს პაციენტთან, 
მისი ოჯახის წევრებთან ან სხვა ახლობლებთან კომუნიკაციის 
უნარი, პაციენტისთვის ინფორმაციის  კორექტულად მიწოდების  
უნარი, კოლეგებთან კლინიკური შემთხვევის შესახებ საუბარი, 
პაციენტის და მისი დაავადების გარშემო მსჯელობის, ლოგიკური 
დასკვნების  გამოტანის და სწორი გადაწყვეტილების მიღების 
უნარი, სამედიცინო დოკუმენტაციის  სწორად წარმოების უნარი, 
გუნდური მუშაობის გამოცდილება, სუბორდინაციის პრინციპის 
დაცვის უნარი. სტუდენტს ჩამოუყალიბოს კლინიკური უნარ-
ჩვევები.  

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ნ.ემუხვარი, დ.კასრაძე - შინაგანი სნეულებები, I-II ტომი,  - 
2008-2009 წ. 
2. მ.კუზინი - ქირურგიული დაავადებები - 2001 წ. 
3. მ.ს.გიგინეიშვილი, მ.მ.გიგინეიშვილი - მეანობა -  2003 წ. 
4. ლ.ვასილევსკაია - გინეკოლოგია - 2002 წ. 

 


