
 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა /ავადმყოფის კლინიკური 
გამოკვლევა I 

V სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

თამარ გიორგობიანი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

7კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ადამიანის ანატომია III, ფიზიოლოგია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტისთვის პაციენტთან, მის 
ახლობელთან და კოლეგებთან სწორი ურთიერთობის  კლინიკური 
უნარ-ჩვევების და სამედიცინო დოკუმენტაციის სწორად და 
გამართულად წარმოების უნარის გამომუშავება. კერძოდ, 
ავადმყოფთა გამოკითხვის ძირითადი კლინიკური მეთოდების 
ზოგადი ტექნიკის შესწავლა, როგორიცაა: ინსპექცია, პალპაცია, 
პერკუსია, აუსკულტაცია.  
ავადმყოფთან, მისი ოჯახის წევრებთან ურთიერთობისა და 
ანამნეზის შეგროვების ათვისება.  
სასუნთქი და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების დროს 
გამოკვლევის ფიზიკური მეთოდების პრაქტიკულად დაუფლება. 
იმ ძირითადი სიმპტომებისა და სინდრომების შესახებ ცოდნის 
მიცემა, რომლებიც გვხვდება ამ სისტემათა პათოლოგიების დროს. 
სასუნთქი და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ყველაზე 
გავრცელებული დაავადებების სიმპტომებისა და მკურნალობის 
ძირითადი პრინციპების შესახებ ცოდნის მიცემა  

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ნ. ტატიშვილი- შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა, 
თბილისი 1999-2003; 
2. ს. გუგეშაშვილი- შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა. 
თბილისი.1978; 
3. Beitz – კლინიკური გამოკვლევის საფუძვლები. 2007 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ზოგადი ქირურგია I 

V სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ხათუნა კალაძე, 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

4 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ადამიანის ანატომია III 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის გავლის მიზანია, რომ სტუდენტები ფლობდნენ 
ქირურგიული პროფილის ავადმყოფების კლინიკური 
გამოკვლევების თანამედროვე მეთოდებს, ზოგად ქირურგიული 
დაავადებების მკურნალობის ზოგად პრინციპებს. შესწალილი აქვს: 
ანტისეპტიკა, ასეპტიკა, დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდები, 



 

სისხლდენა და მისი შეჩერების მეთოდები, ტრანსფუზიოლოგიის 
საფუძვლები, გაუტკივარება და რეანიმაციის აქტუალური 
საკითხები, ტრავმატოლოგიის ზოგადი საკითხები,ქირურგიული 
დაზიანებები-დახურული დაზიანებები, დამწვრობა, მოყინვა, 
ელექტროტრავმა. შეუძლია ექსტრემალური სიტუაციაში მყოფი 
ავადმყოფისთვის გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ნ. გრიგოლია. ზოგადი ქირურგია. თბილისი, 2005წ. 381 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

კერძო პათოლოგია I 

V სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ეკატერინე საღირაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

7 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი პათოლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანია სტუდენტმა გამოიმუშავოს უნარი ნებისმიერი 
პათოლოგიური პროცესი (კლინიკური ნიშნების 
გათვალისწინებით) განიხილოს ზოგად პათოფიზიოლოგიურ 
ჭრილში და მოახდინოს მისი პათოგენეზური ჯაჭვის აგება. 
აღნიშნული მიდგომა საფუძველს ჩაუყრის  სტუდენტის 
კლინიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას, რათა მომავალში მან 
შეძლოს დაავადების მიმდინარეობის პროგნოზირება, შესაძლო 
გართულებების რისკის შეფასება და მკურნალობის სწორი 
ტაქტიკის შერჩევა.  
ასევე კურსის ამოცანაა სტუდენტში გამომუშავებული იქნას 
შემდეგი უნარ-ჩვევები: სამედიცნო ლიტერატურის დამუშვება და 
ანალიზი, ინფორმაციის მასაში ძირითადი დებულებების 
გამოყოფა, ლოგიკური აზროვნება, მიღებული ცოდნის გამოყენება 
პრაქტიკაში. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

გ. ბურკაძე, გ. ტურაშვილი „ორგანოთა სისტემების 
პათოლოგია“ 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ფარმაკოლოგია I 

V სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ნათელა გოგიტიძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

7 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ფიზიოლოგია I 



 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს შევასწავლოთ  საგნის 
ძირითადი პრინციპები და შევუქმნათ მტკიცე სამეცნიერო 
საფუძვლები ბაზისურ ფარმაკოლოგიაში 
შესაბამისად კურსის ძირითადი მიზანი შემდეგია: 
• წამლების მოქმედების ფუნდემენტური პრინციპების გაგება და იმ 
მექანიზმებში გარკვევა, რითაც განპირობებულია ამა თუ იმ წამლის 
ფარმაკოლოგიური ეფექტი; 
• ფარმაკოკინეტიკის ფუნდამენტური პრინციპების შესწავლა, 
რომელიც მოიცავს აბსორბციას, განაწილებას, მეტაბოლიზმს და 
ელიმინაციას ორგანიზმში; 
• იმ ბიოქიმიურ რეაქციებში გარკვევა, რომელიც თან სდევს 
ორგანიზმში წამლის მეტაბოლიზმს; 
• იმის გაგება თუ რა დევს მოცემული წამლის დოზების რეჟიმის 
გამოთვლაში გარკვეული პაციენტების პოპულაციაში; 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ბ. კაცუნგი, ა.ტრევორი- ბაზისური და კლინიკური 
ფარმაკოლოგია. 2011წ. მე-11გამ. თბილისი; 
2. დ. ხარჩევიკი- ფარმაკოლოგია, თბილისი. 2008წ.; 
3. გ. თურმანაული- სამედიცინო ფარმაკოლოგოია. ტომი1-3. 
თბილისი.2004-2006წ.; 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

სამედიცინო ფსიქოლოგია 

V სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

თეა კანდელაკი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
არ აქვს 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის ძირითადი მიზანია:  1. ფსიქოლოგიური მეთოდებით 
პაციენტის ფსიქოლოგიური თავისებურებების შესწავლა; 2. ექიმის 
პროფესიული მოღვაწეობის ფსიქოლოგიური თავისებურებების 
შესწავლა. კურსის შესწავლისას განსაკუთრებული ყურადღება 
მიექცევა დეონტოლოგიის პრინციპებს, ექიმისა და პაციენტის 
ურთიერთობას მკურნალობის სხვადასხვა ეტაპზე, სამედიცინო 
საიდუმლოს შენახვას, ასევე, ურთირთობებს კოლექტივში. კურსი 
მიზნად ისახავს სტუდენტებში ჰუმანიზმის, საექიმო ეთიკისა და 
ავადმყოფი ადამიანის მკურნალობაში ფართო 
ფსიქოპროფილაქტიკური მიდგომის ჩამოყალიბებას. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ი.იმედაძე – ფსიქოლოგიის საფუძვლები, 2008 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია 

V 
სემ 



 

კურსის 
განმახორციელებლები 

მაია ბურჯანაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ფიზიოლოგია I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

ქცევათმეცნიერების კურსის მოცემული პროგრამით სწავლება 
მიზნად ისახავს გააცნოს სტუდენტს ქცევის ცენტრალური 
მექნიზმების შესწავლის მეცნიერული მიდგომები, აგრეთვე, ქცევის 
მექანიზმების ორგანიზაციისა და ქცევით დარღვევათა 
განვითარების ზოგადი პრინციპები. სტუდენტებისათვის 
გამიზნული სასწავლო კურსი თავისი არსითა და მიზნებით 
საბაზისო და კლინიკური დისციპლინების დამაკავშირებელ 
ფუნქციას ასრულებს. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. თ. ნანეიშვილი -„ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია“, II გამოცემა, 
თბილისი,  „იანუსი“, 2003 წ. 
2. თ. ნანეიშვილი - „ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია“, თბილისი, 
„მეგობარი“,1996 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

კლინიკური უნარ-ჩვევები I 

V სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

აკაკი სეფაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
კლინიკური უნარ-ჩვევების ბაზისური კურსი 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კლინიკური უნარ-ჩვევები 1 წარმოადგენს „კლინიკური უნარ-
ჩვევების ბაზისური კურსის“ გაგრძელებას და მოიცავს 
განსხვავებულ და მცირედ გართულებულ ბაზისურ კლინიკურ 
პროცედურებს. მანიპულაციების სირთულე იზრდება 
სტუდენტების ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ზრდასთან ერთად. 
კურსის მიზანია ასწავლოს სტუდენტებს, თუ როგორ უნდა 
გაუმკლავდნენ კლინიკურ და პრე-კლინიკურ ეტაპზე წარმოქმნილ 
კრიტიკულ სირთულეებს 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. Lippincott Williams & Wilkins “Nursing Procedures” 5th ed. 
2. Roberts & Hedges’ “Clinical Procedures in Emergency Medicine” 
6th ed. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა /ავადმყოფის კლინიკური 
გამოკვლევა II 

VI 
სემეს 

კურსის თამარ გიორგობიანი 



 

განმახორციელებლები 
კრედიტი ECTS -ის 

მიხედვით 
7 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის გავლის მიზანია , რომ სტუდენტს ქონდეს ღრმა და 
სისტემური ცოდნა საჭმლის მომნელებელი, შარდგამომყოფი, 
ენდოკრინული სისტემების, სისხლის დაავადებებისა და მწვავე 
ალერგიების დროს ავადმყოფის გამოკვლევის ძირითადი 
მეთოდების შესახებ. შეისწავლის უშუალოდ ავადმყოფთან, მისი 
ოჯახის წევრებთან ურთიერთობის, ანამნეზის შეგროვების 
ტექნიკას.  

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ნ. ტატიშვილი - შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა ; 
თბილისი , 1999 -2003წ; 
2. ს. გუგეშაშვილი - შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა. 
თბილისი. 1978წ; 
3. Beitz - კლინიკური გამოკვლევის საფუძვლები . 2007წ; 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ზოგადი ქირურგია II 

VI სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ხათუნა კალაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

4 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია, მისცეს სტუდენტს ღრმა ცოდნა 
ქირურგიის ძირითადი საფუძვლების შესახებ, გააცნოს 
სტუდენტებს და შეასწავლოს ის უმნიშვნელოვანესი მედიკო-
ბიოლოგიური პრობლემები, რომელთა წინაშეც დგას თანამედროვე 
მედიცინა და მათ შორის, ზოგადი ქირურგია. სტუდენტებმა უნდა 
შეისწავლონ შემდეგი საკითხები: ჭრილობები, პირველადი 
დახმარება სხვადასხვა სახის ჭრილობების დროს; ჭრილობის 
ინფექცია და მისი მკურნალობის პრინციპები; ქირურგიული 
ინფექცია, მისი კლასიფიკაცია და მასთან ბრძოლის ძირითადი 
პრინციპები. სისტემური ანთებითი პასუხის სინდრომის და 
პოლიორგანული დისფუნქციის სინდრომის თავისებურებანი; 
ბაქტერიემია და სეფსისი; სპეციფიკური ინფექციები და 
ქირურგიული პარაზიტოლოგია. აღნიშნული საგანმანათლებლო 
პროგრამა მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის 
კლინიკური ონკლოგიის, ტრანსპლანტოლოგიის და პლასტიკურ-
რეკონსტრუქციული ქირურგიის საფუძლები, მტევნის ქირურგიის 
საფუძვლები;  თანდაყოლილი ანომალიები და განვითარების 



 

მანკები. 
რეკომენდირებული 

ლიტერატურა 
1. ნ. გრიგოლია. ზოგადი ქირურგია. თბილისი, 2005წ.  
2. რ. მესხიშვილი. ზოგადი ქირურგია, თბილისი, 2002წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

კერძო პათოლოგია II 

VI სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ეკატერინე საღირაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

7 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
კერძო პათოლოგია I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

პროგრამის მიზანია სტუდენტმა გამოიმუშავოს უნარი ნებისმიერი 
პათოლოგიური პროცესი (კლინიკური ნიშნების 
გათვალისწინებით) განიხილოს ზოგად პათოფიზიოლოგიურ 
ჭრილში და მოახდინოს მისი პათოგენეზური ჯაჭვის აგება. 
აღნიშნული მიდგომა საფუძველს ჩაუყრის  სტუდენტის 
კლინიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას, რათა მომავალში მან 
შეძლოს დაავადების მიმდინარეობის პროგნოზირება, შესაძლო 
გართულებების რისკის შეფასება და მკურნალობის სწორი 
ტაქტიკის შერჩევა.  
აღნიშნული კურსის გავლა სტუდენტს სერიოზულ დახმარებას 
გაუწევს არამარტო წმინდა კლინიკური დისციპლინების სწავლების 
მთელ პერიოდში, არამედ ინდივიდუალურ პროფესიულ 
საქმიანობაში. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

გ. ბურკაძე, გ. ტურაშვილი „ორგანოთა სისტემების 
პათოლოგია“. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ფარმაკოლოგია II 

VI სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ნათელა გოგიტიძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

7 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ფარმაკოლოგია I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის ძირითადი მიზანია სტუდენტებს გააცნოს     
მნიშვნელოვანი წამლების ჯგუფების მოქმედების მექანიზმი, 
ეფექტურობა და დანიშნულება, ამ კლინიკურად მნიშვნელოვანი 
წამლების გამოყენება, მათ შორის ისეთი წამლებისა, რომლებიც 
მოქმედებენ  პერიფერიული და ცენტრალური ნერვული სისტემის , 
გულსისხლძარღვთა, გამომყოფ , სასუნთქ და მომნელებელ 



 

ფუნქციებზე,  განმარტებული იქნება კონკრეტული წამლების მავნე 
თვისებები და ტოქსიკური მოქმედების კლინიკური და 
ლაბორატორული გამოვლინებები. ასევე სტუდენტებს ეცოდინებათ 
გარემოებები, როდესაც ამა თუ იმ წამლის გამოყენება 
წინააღმდეგნაჩვენებია მოცემულ პაციენტში ტოქსიკური ეფექტების 
გამოვლინების  მაღალი რისკის გამო.    

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ბ. კაცუნგი, ა. ტრევორი- ბაზისური და კლინიკური 
ფარმაკოლოგია , რედ. ლანგე 2011,მე-11გამ. თბილისი; 
2. დ.ხარკევიჩი - ფარმაკოლოგია. თბილისი. 2008წ; 
3. გ. თურმანაული - სამედიცინო ფარმაკოლოგი, ტომი 1-3. 
თბილისი. 2004-2006 წ; 
 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

რადიოლოგია 

VI სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ირაკლი ავაზაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

5 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ადამიანის ანატომია III 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სწავლების მიზანია გააცნოს სტუდენტს სამედიცინო 
რადიოლოგიაში გამოყენებული დიაგნოსტიკური და თერაპიული 
მეთოდები; ფიზიკური საფუძვლები, რომლებსაც ემყარება ეს 
მეთოდები, აგრეთვე მათი შესაძლებლობები სხვადასხვა 
პათოლოგიის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. “სამედიცინო რადიოლოგია” – კ. გიორგაძე, თბილისი. 
განათლება, 1986. 
2. რენტგენოლოგია. ი.ავაზაშვილი. თბილისი, 2000 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

მეანობა 

VII სემესტ
რ

ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

დიანა ჯინჭარაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

6 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ფიზიოლოგია II, ზოგადი ქირურგია I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს ქალის 
ორგანიზმში ორსულობის დროს მიმდინარე ცვლილებები. 
განაყოფიერების, ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის ხანის 
ფიზიოლოგია და პათოლოგია, ოპერაციული მეანობა. 



 

გამოუმუშაოს ორსული ქალის გასინჯვის, მასთან და მისი ოჯახის 
წევრებთან კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. მეანობა – ბ. ბოდიაჟინა, ვ.სეროვი. 2002. 
2. მეანობა – მ.ს.გიგინეიშვილი, მ.მ.გიგინეიშვილი. 2003 

 

 


