
 

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 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

კლინიკური უნარ-ჩვევები II 

VII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

აკაკი სეფაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
კლინიკური უნარ-ჩვევები I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

აღნიშნული სასწავლო კურსი სტუდენტებს აძლევს გამოცდილებას 
რეალური პრქატიკული სამუშაოს დასაწყებად კლინიკაში, რათა 
შეძენილი კლინიკური უნარ-ჩვევები გამოიყენონ ნამდვილ 
პაციენტთან. საექთნო და კრიტიკული მედიცინის პროცედურების 
შესწავლით გაიზრდება სტუდენტების ენთუზიაზმი და მოტივაცია, 
რათა აქტიურად დაიწყონ კლინიკური საგნები და როტაციები. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. Lippincott Williams & Wilkins “Nursing Procedures” 5th ed. 
2. Roberts & Hedges’ “Clinical Procedures in Emergency Medicine” 
6th ed. 
3. Perry & Potter “Clinical Nursing Skills & Techniques” 7th ed 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

შინაგანი სნეულებები I 

VII 
სემესტ

რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ნინო ჟვანია 

კრედიტი ECTS -ის 10 კრედიტი 



 

მიხედვით 
სასწავლო კურსის 

შესწავლის 
წინაპირობები 

შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა/             ავადმყოფის 
კლინიკური გამოკვლევა II,  ფარმაკოლოგია II, რადიოლოგია 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

შინაგანი სნეულებების სასწავლო კურსის მიზანია 
სტუდენტს შეასწავლოს: 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. შინაგან დაავადებათა (სასუნთქი, საჭმლის მომნელებელი, 
საშარდე სისტემების, სისხლისა და სისხლმბადი 
ორგანოების,) დიაგნოსტიკის და დიფერენციული 
დიაგნოსტიკის, ძირითადი პრინციპები; 
2. ავადმყოფობის ისტორიის შედგენა; 
3. კლინიკურ-ინსტრუმენტული და ლაბორატორული 
კვლევის მონაცემების შეფასება და მათი შეჯერება 
კლინიკური კვლევის მონაცემებთან; 
4. შინაგან დაავადებათა მკურნალობისა და მართვის 
ძირითადი პრინციპები; 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ფსიქიატრია 

VII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

მანანა ბოკუჩავა 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

4 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 

შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა /ავადმყოფის კლინიკური 
გამოკვლევა II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია, სტუდენტების მიერ ფსიქიკურ 
პაციენტებთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 
გამომუშავება. სტუდენტმა უნდა შეძლოს პაციენტის ფსიქიკური 
სტატუსის განსაზღვრა, ფსიქიკის ცალკეული სფეროების- 
ინტელექტის, ემოციის და ცნობიერების მიხედვით; აგრეთვე 
ფსიქიკური მდგომარეობის სინდრომული შეფასება. სტუდენტმა,  
თეორიული მასალის ათვისების შემდეგ უნდა შეძლოს შესაბამისი 
ლიტერატურის დამუშავება და რეფერატული ნაშრომის დაწერა. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ა.ზურაბაშვილი, ფსიქიატრია, თბილისი, 1984. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ოტორინოლარინგოლოგია VII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ირაკლი ხუნდაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 



 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი ფლობს ღრმა და 
სისტემურ ცოდნას ოტორინოლარინგოლოგიაში. იცის პროგრამით 
გათვალისწინებული დაავადებების ეტიოლოგია, პათოგენეზი, 
კლინიკა და დიაგნოსტიკა, შეუძლია ანამნეზის შეკრება, 
ავადმყოფის გასინჯვა, გამოკვლევების გეგმის შედგენა, ყელ-ყურ-
ცხვირის დაავადებების გარშემო მსჯელობა, ლოგიკური 
დასკვნების გამოტანის მიზნით, სამედიცინო დოკუმენტაციის 
წარმოება, პაციენტისთვის არსებული პრობლემის გარშემო 
განმარტებების და რჩევების მიცემა. ასევე  იცის მკურნალობის 
თანამედროვე პრინციპები. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ოტორინოლარინგოლოგია, თ.თოხაძე. 1995 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ონკოლოგია 

VII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

გია ნემსაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

2 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია II ; რადიოლოგია    

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს სიმსივნეთა 
ეტიოპათოგენეზი, სტატისტიკურ-ანალიზური მეთოდები, 
ექსპერიმენტული ონკოლოგიის, ონკოგენეტიკის, 
ონკოიმუნოლოგიის საფუძვლები. სტუდენტები გაეცნობიან 
სიმსივნეთა კლინიკურ გამოვლინებებსა და მათი ნაადრევი 
დიაგნოსტიკის მეთოდებს, მკურნალობის სახეებსა და 
პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. რ.ღვამიჩავა, მ.შავდია – ონკოლოგია. 2010 
2. ონკოლოგია. კ.ვეფხვაძე. თბილისი. 1975. 
3. ზ. ზარქუა. ოფიციალური მითითებები, დებულებები, 
მეთოდური რეკომენდაციები, დიაგნოსტიკისა და 
მკურნალობის ალგორითმები  ონკოლოგიაში. თბილისი. 
”მერიდიანი”. 2005. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ტუბერკულოზი 

VII 
სემესტ

რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

კახა ვაჭარაძე 

კრედიტი ECTS -ის 4 კრედიტი 



 

მიხედვით 
სასწავლო კურსის 

შესწავლის 
წინაპირობები 

კერძო მიკრობიოლოგია,  რადიოლოგია, შინაგან 
სნეულებათა დიაგნოსტიკა / ავადმყოფის კლინიკური 
გამოკვლევა I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

ფთიზიატრიის სწავლება მიზნად ისახავს ტუბერკულოზისა და 
მისი მართვის შესახებ სტუდენტებისათვის სათანადო ცოდნის 
მიცემას და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. აღნიშნული 
უზრუნველყოფს სხვადასხვა სპეციალობის მომავალი ექიმების 
(ოჯახის ექიმები, ჯანდაცვის მენეჯერები, ექიმი-სპეციალისტები) 
კომპეტენტურობას ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამაში 
ინტეგრირებისათვის და განაპირობებს შემთხვევის სწორ მართვას. 
პროგრამის ამოცანებში შედის სასუნთქი სისტემის და 
ფილტვგარეთა ლოკალიზაციის (პირის ღრუს ლორწოვანის, ც.ნ.ს.-
ის, ძვალ-სახსრის, შარდ-სასქესო, ლიმფური კვანძების) 
ტუბერკულოზის გავრცელების რისკ-ფაქტორების, გამოვლენის, 
დიაგნოსტიკის და მართვის შესახებ სტუდენტის აუცილებელი 
პრაქტიკული ცოდნით აღჭურვა. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. “ტუბერკულოზი” – ჭ. ფურცხვანიძე, ა. გიორგაძე. 1999. 
2. “ტუბერკულოზი - სახელმძღვანელო სამედიცინო 
ინსტიტუტის სტუდენტებისთვის” ქართულენოვანი 
თარგმანი. დედანი:“TUBERCULOSIS A Manuel For Medical 
Students”, WHO 2003. მთარგმნელთა ჯგუფი: ფთიზიატრიის 
და პულმონოლოგიის კათ. გამგე პროფ. ლ. ვაშაკიძე 
(მეცნიერული რედაქტორი); დოც. მ. ნონიკაშვილი; ასისტ. ნ. 
სოლომონია; ექ. ქ. ბარბაქაძე. თარგმანი შესრულდა თ.ს.ს.უ. 
რექტორატის მხარდაჭერით და სამედიცინო მომსახურების 
საერთაშორისო კორპორაციის (MSCI) დაფინანსებით.  
თბილისი 2006. სახელმძღვანელო (ქართულ და 
ინგლისურენოვანი ვარიანტები) 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ენდოკრინოლოგია 

VIII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ნატალია ასათიანი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
შინაგანი სნეულებები I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კლინიკური ენდოკრინოლოგიის საფუძვლების გაცნობა; 
ენდოკრინული სისტემის დაავადებათა ეტიო-პათოგენეზის, 
კლინიკის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პროფილაქტიკის 
საკითხებში გარკვევა. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ი. დედოვი – ენდოკრინოლოგია. 2010 წ.  



 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ქირურგია I 

VIII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

დავით ხაზარაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

7 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია, სტუდენტებს შეასწავლოს ადამიანის 
ყველაზე ხშირი ქირურგიული დაავადებების სტატისტიკა, 
ეტიოლოგია, პათოგენეზი, კლინიკური მიმდინარეობის 
თავისებურებანი, დიაგნოზის დასმა და დიფერენციული 
დიაგნოსტიკა, ინსტრუმენტული კვლევის უახლესი მეთოდები და 
ქირურგიული მკურნალობის თანამედროვე პრინციპები, 
ოპერაციისწინა და ოპერაციის შემდგომი პერიოდის 
მოსალოდნელი გართულებები. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. გრიგოლია ნ. კლინიკური ქირურგია. მერიდიანი 2009 
2. კუზინი მ. ქირურგიული დაავადებები. მთაწმინდელი 2001 
3. მესხიშვილი რ. სახელმძღვანელო კერძო ქირურგიაში 
პრაქტიკული მეცადინეობებისთვის. 2002; 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

დერმატოვენეროლოგია 

VIII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ლალი მეკოკიშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

5 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
შინაგანი სნეულებები I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსი შეისწავლის კანისა და ლორწოვანის ანატომიასა და 
ფიზიოლოგიას, ჰისტოპათოლოგიის საფუძვლებს, კანის 
ინფექციურ, პარაზიტულ და სქესობრივად გადამდებ დაავადებებს, 
ალერგიულ დაავადებებს, გავრცელებულ დერმატოზებს, კანისა და 
ლორწოვანის კეთილ და ავთვისებიან დაავადებებს. მათი 
დიაგნოსტიკის, დიფერენცირების, მკურნალობის და პრევენციის 
პრინციპებს. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. დ.საყვარელიძე - კანისა და ვენ.დაავადებები. თბილისი, 
2003  
2. ლ.მეკოკიშვილი, საპრეზენტაციო ლექციები დერმატო-
ვენეროლოგიაში Power Point-ის პროგრამაში 
3. Atlas of Skin Diseases – A. Kovneristy, T. Ruzicka - (CD) 



 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ნევროლოგია 

VIII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

ნოდარ კაკაბაძე 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

6 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 

შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა / ავადმყოფის 
კლინიკური გამოკვლევა II 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

ნევროლოგიის კურსის სწავლება მიზნად ისახავს გააცნოს 
სტუდენტს ნევროლოგიური დაავადების თავისებურებები, 
დაეხმაროს მას მაქსიმალურად ეფექტურად აითვისოს 
ნევროლოგიური ავადმყოფის გამოკითხვის (ანამნეზის შეკრება) და 
გასინჯვის მეთოდები, გაეცნოს ავადმყოფთა კვლევის 
პარაკლინიკურ მეთოდებს (სპინალური პუნქცია და თავ-ზურგ-
ტვინის სითხის გამოკვლევა, ელექტროენცეფალოგრაფია, 
ელექტრომიო- და ნეიროგრაფიები, გამოწვეული პოტენციალები, 
კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული 
ტომოგრაფია), სიმპტომების ამოცნობა, ნევროლოგიური 
სინდრომების ტიპიური დიაგნოსტიკის საფუძვლები. შეეძლოს 
მიღებული მონაცემების შეფასება და აღნიშნული კვლევის 
დაგეგმვა-გამოყენება ნევროლოგიური დაავადებების 
დიაგნოსტიკაში. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. ნ. ნინუა, რ.სიგუა, ნერვული სნეულებები, 2001 
2. ი. ვერულაშვილი, ნ. ნინუა “ნერვული სისტემის ტოპიკური 
დიაგნოსტიკა” 2005, თბილისი 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

ინფექციური სნეულებანი 

VIII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

მაია კანაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

6 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 

შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა /    ავადმყოფის 
კლინიკური გამოკვლევა II  

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სწავლების მიზანია სტუდენტი დაეუფლოს ინფექციური 
პათოლოგიის ზოგად კანონზომიერებებს და კონკრეტული 
ნოზოლოგიების ეტიოლოგიის, ეპიდემიოლოგიის, კლინიკური 
გამოვლინების, დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და პროფილაქტიკის 
პრინციპებს, გაეცნოს და აითვისოს ინფექციური პროფილის 
სტაციონარული ავადმყოფის ისტორიის წარმოება, გაეცნოს 
ლაბორატორიული კვლევის, მათ შორის: ბაქტერიოლოგიურ, 



 

სეროლოგიურ, იმუნოფერმენტულ და იმუნოგენეტიკურ 
სადიაგნოსტიკო მეთოდებს. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

ბოცვაძე ე., ინფექციურიდაავადებები, თბილისი, 2000 წ. 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

რეანიმატოლოგია 

VIII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

დავით აბულაშვილი 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ზოგადი ქირურგია II, შინაგანი სნეულებები I 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სტუდენტმა უნდა შეისწავლოს კრიტიკული მედიცინის 
საფუძვლები და შეძლოს დროულად აღმოუჩინოს დახმარება  
პაციენტს   გადაუდებელი მდგომარეობების დროს. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

1. “ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია”. შ.მაჭავარიანი, 
`განათლება”, თბილისი, 1985 წ. 
2. “გადაუდებელი თერაპია”. გივი კაციტაძე, თბილისი, 2002 წ 

 

სასწავლო კურსის 
დასახელება 

სპორტის მედიცინა 

VIII სემესტ
რ
ი 

კურსის 
განმახორციელებლები 

მანონ ლორია 

კრედიტი ECTS -ის 
მიხედვით 

3 კრედიტი 

სასწავლო კურსის 
შესწავლის 

წინაპირობები 
ადამიანის ანატომია III, ფიზიოლოგია II    

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანია სტუდენტი გაეცნოს სამკურნალო ფიზკულტურის 
(მკურნალობის სხვა მეთოდებისგან განმასხვავებელი ნიშნები) და 
სპორტული მედიცინის ზოგად საფუძვლებს; შეისწავლოს 
ფიზიკური განვითარების დადგენა ანთროპომეტრული 
მონაცემების მიხედვით; სპორტსმენების და ფიზიკური 
ვარჯიშებით დაკავებული პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
დადგენა; კომპლექსური საექიმო გასინჯვების ორგანიზაცია და 
მეთოდიკა; ფუნქციური სინჯებისა და ტესტების კლასიფიკაცია; 
საექიმო დაკვირვება ტრენირებისა და შეჯიბრების პროცესზე; 
საექიმო კონტროლის თავისებურებები საშუალო და ხანდაზმული 
ასაკის იმ პირებზე, რომლებიც დაკავებული არიან 
ფიზკულტურითა და სპორტით; სანიტარული ზედამხედველობის 
წარმოება - სპორტულ მოედნებზე, დარბაზებზე, სპორტული 
შეჯიბრებების დროს, და მათი ვარგისიანობის დამადასტურებელი 



 

დოკუმენტის შედგენა; სპორტსმენის ჯანმრთელობისა და ფსიქო-
ფიზიკური განვითარების დადგენა სპორტის სახეობების 
გათვალისწინებით. 

რეკომენდირებული 
ლიტერატურა 

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

 


