
 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

შინაგანი სნეულებების დიფერენციალური დიაგნოსტიკა 
XI სემესტ

რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

გია ბერაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

10 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ინფექციური სნეულებები, შინაგანი სნეულებები II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშაოს პაციენტთან 
ურთიერთობის, მისი გამოკითხვის, გასინჯვის, გამოკვლევისა და 
მკურნალობის უნარ-ჩვევები: შეასწავლოს სტუდენტს კლინიკური 
სიმპტომების, ნიშნების, სინდრომების დიფერენციალური შეფასება, 
სწორი დიაგნოზის დასმისა და ადექვატური მკურნალობის 
შერჩევის მიზნით. სტუდენტი უნდა დაეუფლოს: პაციენტის მიერ 
წარმოდგენილი ჩივილების (მაგ. სხვადასხვა ლოკალიზაციის 
ტკივილის, საერთო სისუსტის, სხეულის მასის ცვლილებების, 
ჰაერის უკმარისობის,  გულისრევისა და პირღებინების, 
გულძმარვის, ნაწლავთა მოქმედების დარღვევების, შარდვის 
დარღვევების, სახსრების ტკივილის, ცხელების) და პაციენტის 
გასინჯვით (ინსპექციით, პალპაციით, პერკუსიით და 
აუსკულტაციით) მოპოვებული მონაცემების მიხედვით 
განსაზღვროს საჭირო გამოკვლევების ნუსხა, მოახდინოს 
ლაბორატორიული (კლინიკური, ბიოქიმიური, სეროლოგიური) და 
ინსტრუმენტალური (ინვაზიური და არაინვაზიური) 
გამოკვლევებით მიღებული მონაცემების შეფასება. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ქავთარაძე გ. დიაგნოსტიკური ძიება შინაგან სნეულებათა 
კლინიკაში, თბ. 2009 წ.   
2. ემუხვარი ნ., კასრაძე დ. და თანაავტ.,  შინაგანი 
სნეულებები, I და II ტ. თბ. 2008-2009წწ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

სამედიცინო  პარაზიტოლოგია 

XI სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ნორა კოკაია 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
კერძო მიკრობიოლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სტუდენტს შეასწავლოს სამედიცინო პარაზიტოლოგიის  
საფუძვლები,   პარაზიტულ დაავადებათა კლასიფიკაციის,  
კლინიკური მიმდინარეობის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის 
თანამედროვე პრინციპები. კურსის მიმდინარეობის დროს 
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საქართველოსთვის ისეთი 



 

ენდემური და  პრობლემატური ნოზოლოგიების შესწავლას, 
როგორიცაა:  ვისცერული ლეიშმანიოზი, მალარია, ამებიაზი, ასევე 
გავრცელებული ჰელმინთოზების შესწავლას.   კურსის გავლის 
შემდეგ სტუდენტს უნდა შეეძლოს პარაზიტული 
დაავადებებისთვის დამახასიათებელი  კლინიკური ნიშნების 
დიფერენციაცია,  პაციენტის დროულად გაგზავნა ექიმ-
სპეციალისტთან და შესაბამისად, დაავადების დაგვიანებული 
დიაგნოსტიკისა  და შესაძლო გართულებების პრევენცია 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ადამიანის ადგილობრივი  და შემოტანილი 
ჰელმინთოზები საქართველოში, კრებული XXXIV (რედ. 
ჭუბაბრია, ო. ზენაიშვილი), 2005 წ. 
2. ადამიანის პროტოზოებით (უმარტივესებით) გამოწვეული 
დაავადებები საქართველო-ში, კრებული XXXV (გ. ჭუბაბრია, 
ლ. ზირაქიშვილი, ო. ზენაიშვილი) 2005 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

საზოგადოებრივი ჯან.დაცვა და ჯან.დაცვის მართვა 

XI სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ეკატერინე მირველაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
არ აქვს   

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

-სტუდენტებისათვის,  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, სამედიცინო 
სტატისტიკისა და ეპიდემიოლოგიის, ჯანდაცვაში მენეჯმენტის 
საფუძვლების გაცნობა: 
 -ბიოსტატისტიკის როლის გაცნობა ადამიანთა პოპულაციის, 
ადამიანის ბიოლოგიის, სამედიცინო დისციპლინების შესწავლის 
საქმეში; 
- სტუდენტებისთვის იმ წყაროების მოძიების სწავლება, რომლებიც 
იძლევა ინფორმაციას ქვეყანაში ავადობის, ინვალიდობის და 
ჯანმრთელობის სხვა მახასიათებლების შესახებ, ასევე ამ 
ინფორმაციის განზოგადების უნარის გამომუშავება; 
- სტუდენტებისთვის დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის 
სტრუქტურის გაცნობა და მისი პრაქტიკული გამოყენების ზოგადი 
პრინციპების სწავლება; 
- სტუდენტებისათვის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  
ინტერვენციებისა და პროგრამების შესახებ  ბაზისური ცოდნის 
მიწოდება და უნარ ჩვევების გამომუშავება; 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ო.გერზმავა – საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი. 
1998/2008 წ. 

 

სასწავლო კურსის ექიმის მოღვაწეობის სამართლებრივი საფუძვლები XI  



 

დასახელება 
კურსის 

განმახორციელებ
ლები 

ელისაბედ გიორგაძე 

კრედიტი ECTS -
ის მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ბიოეთიკა 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

ამ საგნის შესწავლით სტუდენტმა უნდა აითვისოს ყველა ის 
სამართლებრივი საფუძვლები, რომლებიც აუცილებელია ექიმის 
პროფესიული მოღვაწეობისათვის და საექიმო საქმიანობის 
რეგულირებისათვის. 

რეკომენდირებუ
ლი ლიტერატურა 

1. გ. ჯავაშვილი, გ. კიკნაძე, ა. ბარკალაია – პაციენტი და ექიმი. 
საქართველოსკანონმდებლობაადამიანისუფლებებისშესახებბიომედ
იცინისსფეროში. თბილისი, 2001 წ. 
2. გ. კიკნაძე, გ. ჯავაშვილი – პაციენტი და ექიმი, კანონი და ეთიკა. 
ექიმისპროფესიულისაქმიანობისსამართლებრივისაფუძვლები. 
თბილისი, 2002 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

სამეცნიერო კვლევითი უნარ–ჩვევები I 

XI სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

კონკრეტული კვლევის ავტორი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
კვლევის წარმოების მეთოდოლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის ძირითადი მიზანია სტუდენტებს გამოუმუშაოს - 
გაცნობიერებული, ობიექტური გადაწყვეტილების მიღების უნარი; 
შესასრულებელი სამუშაოს მოსალოდნელი შედეგის განსაზღვრის 
უნარი; სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიების და მისი ანალიზის და 
განზოგადოების უნარი; კვლევის ტაქტიკის შერჩევის უნარი; 
სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო დროის დაგეგმვის უნარი; 
შესრულებული სამუშაოს გაფორმების და ჯგუფური პრეზენტაციის 
უნარი 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

მიეთითება ის ლიტერატურა, რომელსაც სტუდენტი 
დაამუშავებს კონკრეტული კვლევის გარშემო. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ნეიროქირურგია XI 
სემეს 

კურსის ირაკლი ჭელიშვილი 



 

განმახორციელებლები 
კრედიტი ECTS -ის 

მიხედვით 
2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია II, ნევროლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს მისცეს ნეიროქირურგიული 
პათოლოგიის შესახებ ცოდნა, გამოუმუშაოს კომუნიკაციური და 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, შეასწავლოს გადაუდებელი საექიმო 
დახმარების აღმოჩენის ტექნიკა  ქალა-ტვინის და ხერხემალ-
ზურგის ტვინის ტრავმების დროს. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

გ.ჭაჭია – ნეიროქირურგიის მოკლე კურსი, 2007 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

სტომატოლოგია 

XI სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ვლადიმერ მესხიშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
არ აქვს 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტებს კბილების, კბილის 
გარშემო მდებარე ქსოვილების და პირის ღრუს სწორი სანაციის 
მეთოდები, მისი დაცვის აუცილებლობები და პირის ღრუს 
დაავადებების თავიდან აცილებისა და პროფილაქტიკის 
საშუალებები 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

თერაპიული სტომატოლოგია ბოროვსკის რედაქციით. 
1999/2001/2010 წწ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

მცენარეული და ცხოველური შხამებით მწვავე მოწამვლა 

XI სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

გივი კაციტაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
რეანიმატოლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

მწვავე მოწამვლები გადაუდებელი მედიცინის მნიშვნელოვანი 
კომპონენტია. იმის გათვალისწინებით, რომ მწვავე მოწამვლათა 
რისკი მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც, 



 

განუწყვეტლივ მატულობს აუცილებელია მწვავე მოწამვლათა 
სიმპტომატოლოგიის, დიაგნოსტიკური კრიტერიუმებისა და 
გადაუდებელი მკურნალობის ცოდნა, რასაც წინამდებარე კურსი 
ემსახურება.                                                                                                             
კურსის შესწავლის აუცილებლობას განაპირობებს ის გარემოებაც, 
რომ საქართველოში ბოლო პერიოდში გახშირდა როგორც 
მცენარეული (სოკო), ასევე ცხოველური (გველის შხამით) შხამებით 
მოწამვლა 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

გ.კაციტაძე – გადაუდებელი ტოქსიკოლოგია, 2009/2011. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

უროლოგია 

XI სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ზურაბ რაინაული 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სტუდენტმა უნდა შეისწავლოს უროლოგიის ზოგადი   
(სიმპტომატიკა, დიაგნოსტიკა და სხვა) და კერძო საკითხები - 
ანომალია, ტრავმები, ანთებითი დაავადებები, სიმსივნეები, მწვავე 
და ქრონიკული უკმარისობა (თირკმელების), უცხო სხეულები, 
შარდსასქესო ორგანოების ფისტულები, სათესლე ჯირკვლის აპკის 
და სათესლე ბაგირაკის წყალმანკი, სექსოპათოლოგიის საკითხები. 
დიაგნოსტიკის თანამედროვე  მეთოდები (კომპიუტერული 
რენტგენოტომოგრაფია. უროლოგიურ ავადმყოფთა მოზრდილთა 
და ბავშვთა ასაკში.) 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. კლინიკური უროლოგია (ვ. ბაბუხადია), გამომცემლობა 
“განათლება”1977წ. 
2. უროლოგია (ვ. ბაბუხადია), სახელმძღვანელო სამედიცინო 
ინსტიტუტეს სტუდენტებისათვის.  გამომცემლობა 
“განათლება”. თბილისი-1985 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

პრევენციული მედიცინა 

XI სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ლელა სტურუა 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

5 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
არ აქვს 



 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

შეასწავლოს სტუდენტებს პრევენციული მედიცინის საფუძვლები, 
რათა მათ ჰქონდეთ სათანადო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, 
მოსახლეობაში დაავადებათა პრევენციის ჩასატარებლად. 
განსხვავებით კლინიკური საგნებისაგან, პრევენციული მედიცინა 
არის პოპულაციური დისციპლინა, იგი ორიენტაციას აკეთებს არა 
ცალკეულ ინდივიდზე, არამედ ემსახურება მთლიანად 
პოპულაციის ჯანმრთელობის დაცვის საქმეს და ორიენტაციას 
მთელ მოსახლეობაზე ახდენს. ამდენად საგნის სწავლების ერთ-
ერთი მიზანია გამოუმუშავოს სტუდენტებს პოპულაციური           
აზროვნების უნარ-ჩვევები, შეასწავლოს კვების პოლიტიკა, 
ცხოვრების ჯანსაღი წესი და სწორი კვება 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine: With STUDENT 
CONSULT Online Access, 3e. - James F. Jekel, David L. Katz, Dorothea 
Wild, Joann G. Elmore. Saunders; 3 edition, May 7, 2007   

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

კლინიკური ტოქსიკოლოგია და გადაუდებელი თერაპია 

XII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

გივი კაციტაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

5 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
შინაგანი სნეულებები II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს აქვს მისთვის 
აუცილებელი ცოდნა გადაუდებელ მდგომარეობათა კლინიკის, 
პათოგენეზის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის შესახებ. აგრეთვე 
სხვადასვა ნივთიერებებით მოწამვლის კლინიკური 
მანიფესტაციისა და ანტიდოტებით მკურნალობის შესახებ, იცის 
მოწამლული პაციენტის ზოგადი მკურნალობის პრინციპები. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. გ. კაციტაძე "გადაუდებელი თერაპია". 2002წ. 
2. გ. კაციტაძე "გადაუდებელი ტოქსიკოლოგია”. 2009/2011 წწ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

საოჯახო მედიცინის საფუძვლები 

XII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ირინა ქაროსანიძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

4 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
შინაგანი სნეულებანი II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანი არის საოჯახო მედიცინის საფუძვლების, 
მისი არსის და მთავარი პრინციპების შესწავლა და ათვისება. ეს 



 

არის ცოდნა იმ პრობლემების და პრინციპების შესახებ, რომელსაც 
ოჯახის ექიმი პრაქტიკული საქმიანობის დროს ხვდება. სასწავლო 
კურსის ფუნდამენტური საკითხების გარდა განსაკუთრებული 
ყურადღება ენიჭება პრაქტიკული ჩვევების დაუფლებას – 
ძირითადად, ავადმყოფის ბინაზე გასინჯვას და სათანადო 
პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარების საკითხებს 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

საოჯახო მედიცინა – ი.ქაროსანიძე, თ.გაბუნია, 
ვ.დობორჯგინიძე. 2001 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

პედიატრია II 

XII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

თამარ გაიხარაშვილი , მანანა თოდუა 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
პედიატრია I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სტუდენტებს მისცეს ცოდნა ბავშვებში გულ-სისხლძარღვთა, 
სასუნთქი, საჭმლის მომნელებელი სისტემების და  
შემაერთებელი ქსოვილის დიფუზური დაზიანებით მიმდინარე, 
ასევე მწვავე ინფექციური დაავადებების  შესახებ. გამოუმუშაოს 
სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების, ბავშვთან და მის 
მშობელთან სპეციფიური კომუნიკაციის და პრაქტიკული უნარ-
ჩვევები. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ლ.ქერქაძე – პედიატრია. 1995 წ. 
2. ე.ბოცვაძე – ინფექციური სნეულებები. 2000 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ქირურგია III 

XII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ხათუნა კალაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

6 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ქირურგია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია, სტუდენტებმა აითვისონ ქირურგიული 
დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე 
მეთოდები, შეისწავლონ მცირე ინვაზიური ქირურგიის 
საფუძვლები, გამოიმუშაონ ავადმყოფთან დამოუკიდებელი 
მუშაობის უნარ-ჩვევები, განსაზღვრონ ტაქტიკური და ტექნიკური 
შეცდომებისა და ინტრა- და პოსტოპერაციული გართულებების 
თავიდან აცილების გზები. სტუდენტი ძირფესვიანად უნდა 



 

გაეცნოს ძირითად ქირურგიულ დაავადებებს და პათოლოგიურ 
მდგომარეობებს, მან უნდა შეისწავლოს მათი ეტიოლოგია, 
პათოგენეზი, დიაგნოსტიკა, დიფერენციული დიაგნოტიკისა და 
მკურნალობის პრინციპები. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. გრიგოლია ნ. კლინიკური ქირურგია. მერიდიანი 2009 
2. კუზინი მ. ქირურგიული დაავადებები. მთაწმინდელი 2001 
3. ნ. გრიგოლია. ზოგადი ქირურგია. თბილისი, 2005წ. 381 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

მეანობა-გინეკოლოგია 

XII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

დიანა ჯინჭარაძე, ამირან ქორიძე, ნანა ცინცაბაძე,ილია 
მუხაძე, მაია დოლიძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

5 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
მეანობა, გინეკოლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება უშუალოდ 
პაციენტებთან მუშაობის პროცესში. ქალის სასქესო სფეროში 
მიმდინარე ცვლილებების, განაყოფიერების, ორსულობის, 
მშობიარობის და ლოგინობის ხანის ფიზიოლოგიისა და 
პათოლოგიის, ოპერაციული მეანობის შესახებ თანამედროვე 
გაიდლაინების და პროტოკოლების შესაბამისი თეორიული ცოდნის 
გაღრმავება. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. მეანობა – ბ. ბოდიაჟინა, ვ.სეროვი. 2002. 
2. მეანობა – მ.ს.გიგინეიშვილი, მ.მ.გიგინეიშვილი. 2003. 
3. გინეკოლოგია –ლ.ვასილევსკაია 2002/2009. 
4. გინეკოლოგია – მ.ს.გიგინეიშვილი 1976 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

სამეცნიერო-კვლევითი უნარ–ჩვევები II 

XII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

მიეთითება კონკრეტული კვლევის ავტორი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
სამეცნიერო კვლევითი უნარ–ჩვევები I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტთა ჯგუფმა, რომელსაც 
შესრულებული აქვს კვლევის თეორიული ნაწილი (კვლევის 
მიზნისა და ამოცანების ჩამოყალიბება, სამეცნიერო ლიტერატურის 
ძიება, კვლევის მასალისა და მეთოდიკის შერჩევა), აწარმოოს 
უშუალოდ  დაგეგმილი სამეცნიერო კვლევა.  

რეკომენდირებული მიეთითება ის ლიტერატურა, რომელსაც სტუდენტი 



 

ლიტერატურა დაამუშავებს კონკრეტული კვლევის გარშემო. 
 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ეკგ დიაგნოსტიკა 

XII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ხათუნა ჯალაბაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 

შინ. სნეულებათა დიაგნოსტიკა /ავადმყოფის კლინიკური 
გამოკვლევა II  

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტს ელექტრო-კარდიოგრამის 
ინტერპრეტაციის საფუძვლები, კერძოდ კი, როგორია ნორმალური 
ეკგ, რას წარმოადგენს გულის გამტარებელი სისტემა, როგორ ხდება 
ეკგ-ის გადაღება, რას წარმოადგენს ეკგ-ის სხვადასხვა განხრები, 
როგორია ნორმალური QRS კომპლექსი, როგორ იზომება 
ინტერვალები, როგორ ისაზღვრება გულის ელექტრული ღერძი, 
როგორ იზომება გულისცემის სიხშირე, QRS კომპლექსის 
უმთავრესი დარღვევები, გულის ისეთი დაავადებების ეკგ-ნიშნები, 
როგორებიცაა პარკუჭოვანი ჰიპერტროფია, იშემია, არითმიების 
სხვადასხვა სახეები და ა.შ. 
მიღებული ცოდნა მათ დაეხმარება ყოველდღიურ საექიმო 
საქმიანობის განხორციელებაში, ვინაიდან ელექტროკარდიოგრაფია 
მრავალი დაავადების დიაგნოსტიკისა და, შესაბამისად, მათი 
მართვის, ძირითადი საშუალებაა. სტუდენტები შეისწავლიან 
ელექტროკარდიოგრაფიის მნიშვნელობას და შეიძენენ მისი 
კლინკურ საქმიანობაში გამოყენების უნარს.   

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1.Rapid interpretation of EKG’s –Dale Dubin, MD. 6th edition. 
2. The ECG Made Easy. John R. Hamton.  Churchill Livinstone 
Elsevier, 7thedition. 
3. Fundamentals of ECG –Vipin Gupta, N.R. Rau . Arya pubblishing 
Company. 2013 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

პროფესიული პათოლოგია 

XII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ეკა ქურდაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
შინაგანი სნეულებები II          

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

საწარმოო მავნე ფაქტორების მოქმედებით განვითარებული 
დაავადებებისა და ინტოქსიკაციების პათოგენეზის, 



 

პათომორფოლოგიის, კლინიკის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, 
პრევენციის, სამედიცინო დეონტოლოგიის და საექიმო 
ექსპერტიზის საფუძვლების შესწავლა. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ემუხვარი ნ. – შინაგანი სნეულებები. ტ.2. 2009 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

არაინფექციური დაავადებების პრევენცია და კონცეფცია 

XII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ნანა ფილია 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
შინაგანი სნეულებანი II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

შეასწავლოს სტუდენტებს არაინფექციურ დაავადებებთან 
დაკავშირებული პრობლემები და თავიდან  აცილების სტრატეგია, 
რათა მათ ჰქონდეთ სათანადო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა 
მოსახლეობაში არაინფექციურ დაავადებათა პროფილაქტიკის 
ჩასატარებლად, რაც გულისხმობს ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
დამკვიდრებასა და ჯანმრთელობისათვის ხელსაყრელი გარემოს 
შექმნას. ამდენად საგნის სწავლების ერთ-ერთი მიზანია 
გამოუმუშავოს სტუდენტებს პოპულაციური აზროვნების უნარ–
ჩვევები. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ნ. ვეფხვაძე. პრევენციული მედიცინა 2009 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

სისხლძარღვთა ქირურგია 

XII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

თეიმურაზ კოპაძე, კახა ქუნთელია 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს სისხლძარღვთა 
უხშირესი დაავადებების ეტიოპათოგენეზი, კლინიკა, 
გართულებები,  გამოკვლევის მეთოდები და მკურნალობის 
ძირითადი პრინციპები; გამოუმუშაოს ავადმყოფთან 
ურთიერთობის, ასევე პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

სისხლძარღვთა დაავადებების სკრინინგი, დიაგნოსტიკა, 
პრევენცია და მკურნალობა. კლასიფიკაციები. (ნ. ფარღალავა; 
კ. მარკოიშვილი) 2002წ. 



 

 


