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III კურსი  

ა,ბ,გ- ჯგუფი 
 

 

 

 

 

 

 

 

III კურსი  

დ, ე, ვ- ჯგუფი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგნის დასახელება საათი თარიღი გამოცდა 

პათ.ანატომია 0900–1300 18,09-31,10 2,11,17 

პათ. ფიზიოლოგია 1400–1800 18,09-31,10 6,11,17 

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა 0900–1300 3,11-18,12 21,12,17 

საგნის დასახელება საათი თარირი გამოცდა 

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა 0900–1300 18,09-31,10 2,11,18 

პათ.ანატომია 0900–1300 3,11-18,12 21,12,18 

პათ. ფიზიოლოგია 1400–1800 3,11-18,12 25,12,18 
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III კურსი  

ზ,თ,ი- ჯგუფი 

 

  ზოგადი ქირურგია          -                          პრ. მ. კილაძე         აკად. ო.ღუდუშაურის სახ. ერვონ. სამედიც. ცენტრი                     ლუბლიანას 18/20 

  კლინიკური უნარჩვევები (საბაზო)          -   ნ. აგლაძე         „მედიქლაბ ჯორჯია“                                                                              ტაშკენტის ქ.22ა 

საგნის დასახელება საათი თარიღი გამოცდა   

ფარმაკოლოგია 0900–1300 18.09-27.10 30.10.17   

რენდგენოლოგი,სამ.რად,სხივდიგნოსტიკა 1400–1800 18.09-27.10 2.11.17   

კვლევის უნარჩვევები2 0900–1300 3.11-24.11 27.11.17   

ზოგადი ქირურგია 1400–1800 6.11-25.12 28.12.17   

კლინიკური უნარჩვევები(საბაზო) 0900–1300 28.11-11.12 13.12.17   

კლინიკური აზროვნების საფუძვლები  შაბათი    

პათიფიზიოლოგია,პატანატომია/სექციის კურსი პრ. თ. ჟორბენაძე;            #1 კლ. საავადმყ.                                                წინანდლის 9                                                       

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა   პრ. ბ. წინამძღვრიშვილი  სს აკ.მ.წინამძღვრიშვილის სახ.კარდიოლოგიის სამკ.კვლ. ინსტ. 

                                                                                                                                                                                                     გუდამაყრის შესახ.2 (სანზონა) 

ფარმაკოლოგია      -                                        დ.კეზელი        მორფოლოგიის ინსტიტ                       ბელიაშვილის 78 

 კლინიკური აზროვნების საფუძვლები-   გ.ლობჟანიძე      მორფოლოგიის ინსტიტ                                                               ბელიაშვილის 78                                                                                      

რენდგენოლოგი,სამ.რად,სხივდიგნოსტიკა  -ფ. თოდუა ;    კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტ. (თოდუას კლინიკა)       თევდორე მღვდლის 13 

კვლევის უნარჩვევები2                                 დ.კეზელი            მორფოლოგიის ინსტიტ                                                               ბელიაშვილის 78 
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IV- კურსი 

 

საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა 

უროლოგია, ნეფროლოგია ა,ბ,გ 18,09-11,10 16,10,17 ქირურგიაI (კლინიკური 

უნარ-ჩვევები) 

დ,ე,ვ 18,09-11,10 16,10,17 

ნევროლოგია ა,ბ,გ 12,10-24,11 27,11,17 მეანობა დ,ე,ვ 12,10-3,11 6,11,17 

პედიატრია ა,ბ,გ 28,11-18,12 21,12,17 ტრავმატოლოგია, 

ორთოპედია 

დ,ე,ვ 7,11-20,11 27,11,17 

პროფესიული დაავადებები ა,ბ,გ 19,12-26,12 28,12,17 სექციის კურსი დ,ე,ვ 21,11-28,11 30,11,17 

ქირურგიაI (კლინიკური  

უნარ-ჩვევები) 

ა,ბ,გ 29,12-29,01 1,02,18 შინაგანი მედიცინა 

1(კლინიკური უნარ-

ჩვევები1) 

დ,ე,ვ 1,12-18,01 22,01,18 

საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა     

მეანობა ზ,თ 18,09-7,10 9,10,17     

სექციის კურსი ზ,თ 10,10-16,10 19,10,17     

შინაგანი მედიცინა 1(კლინიკური უნარჩვევები1) ზ,თ 17,10-29,11 4,12,17     

ფთიზიატრია ზ,თ 30,11-7,12 11,12,17     

უროლოგია,ნეფროლოგია ზ,თ 8,12-9,01 11,01,18     

პროფესიული დაავადებები ზ,თ 12,01-18,01 22,01,18     
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უროლოგია, ნეფროლოგია        პრ.თ. ჩიგოგიძე              ალ.წულუკიძის სახ.უროლოგიის ეროვნ. ცენტრი                                წინანდლის ქ. 9 

 

პედიატრია                                  პრ. რ. ქარსელაძე             რკინიგზის ც. საავადმყოფო პედიატრიის ინსტიტ                               ლუბლიანას ქ.5 

 

ნევროლოგია                          პრ. რ. შაქარაშვილი    კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტიტუტი (თოდუას კლინიკა)           თევდორე მღვდლის 13 

 

პროფ. დაავადებები                   დ.ზურაშვილი                 მორფოლოგიის ინსტიტუტი                                                                    ბელიაშვილის 78 

 

ქირურგია                                   პრ. მ. კილაძე                    აკად. ო.ღუდუშაურის სახ. ერვონ. სამედიც. ცენტრი                           ლუბლიანას 18/20 

  

მეანობა                                        ა. ლაბარტყავა                  აკად. ო.ღუდუშაურის სახ. ერვონ. სამედიც. ცენტრი                          ლუბლიანას 18/20 

 

სექციის კურსი                          პრ. თ. გორდელაძე           #1 კლ. საავადმყოფო                                                                                   წინდანდლის 9 

 

შინაგანი მედიცინა                  ა .ალადაშვილი                   აკად. გ.ჩაფიძის სახ. გადაუდებ.კარდიოლოგიის ერ.ცენტ               ლუბლიანას ქ. 4 

 

ფთიზიატრია                           ნ. ქირია                                ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნ. ცენტრი     მარუაშვილის ქ.50      

 

ტრავმატ,ორთოპედია         პრ. ლ. თავბერიძე                აკად. ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნ. სამედიც. ცენტრი                        ლუბლიანას 18/20                                 
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V- კურსი 
 

საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა 

შინაგანი მედიცინა 2 / კლინიკური 

უნარ-ჩვევები 2 

ა,ბ,გ 18,09-11,10 16,10,17 ენდოკრინოლოგია დ,ე,ვ 18,09-27,09 2,10,17 

დერმატოვენეროლოგია ა,ბ,გ 12,10-31,10 2,11,17 ონკოლოგია დ,ე,ვ 28,09-9,10 12,10,17 

ალერგოლოგია, კლინიკური 

იმუნოლოგია 

ა,ბ,გ 3,11-13,11 16,11,17 საოჯახო მედიცინა დ,ე,ვ 10,10-28,10 30,10,17 

ჰემატოლოგია, ტრანსფუზიოლოგია ა,ბ,გ 14,11-29,11 4,12,17 რეაბილიტაცია და 

ფიზიოთერაპია 

დ,ე,ვ 31,10-6,11 9,11,17 

ეპიდემიოლოგია/კვლევის უნარ/ჩვ ა,ბ,გ 30,11-14,12 18,12,17 დერმატოვენეროლოგია დ,ე,ვ 7,11-24,11 27,11,17 

რეაბილიტაცია და ფიზიოთერაპია ა,ბ,გ 15,12-22,12 25,12,17 არჩევითი დ,ე,ვ 28,11-4,12 7,12,18 

ლაბორატორიული მედიცინა დ,ე,ვ 5,12-11,12 14,12,17 

გინეკოლოგია ა,ბ,გ 27,12-19,01 22,01,18 ინფექციური დაავადებები დ,ე,ვ 18,12-25,01 29,01,18 

საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა 

ალერგოლოგია, კლინიკური იმუნოლოგია ზ.თ,ი 18,09-27,09 2,10,17 

ეპიდემიოლოგია/კვლევის უნარ-ჩვევები ზ.თ,ი 28,09-12,10  

ენდოკრინოლოგია ზ.თ,ი 17,10-26,10 30,10,17 

საოჯახო მედიცინა ზ.თ,ი 31,10-16,11 20,11,17 

ონკოლოგია ზ.თ,ი 17,11-29,11 4,12,17 

რეაბილიტაცია და ფიზიოთერაპია ზ.თ,ი 30,11-7,12 11,12,17 

გინეკოლოგია ზ.თ,ი 8,12-26,12 28,12,17 

დერმატოვენეროლოგია ზ.თ,ი 8,01-24,01 29,12,17 
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ინფექციური დაავადებები                პრ. თ. ცერცვაძე                       რესპუბლიკური კლინიკური ინფექციური საავადმყოფო                                   ყაზბეგის გამზ. 16 

ენდოკრინოლოგია პრ.ელ. გიორგაძე                     ენდოკრინოლოგიის ეროვნ. ცენტრი-ელენე გიორგაძის კლინიკა;                    ლუბლიანას2/6 

ონკოლოგია                                          პრ. რ. გაგუა                              ონკოლოგიის სამეცნ. ცენტრი                                                                                   ლისის ტბა                                                                                                                                                                                                                                                         

საოჯახო მედიცინა                     ირ. ქაროსანიძე                         საოჯახო მედიც. ცენტრ                                                                                              ჯავახიშვილის 51 

რეაბილიტაცია და ფიზიოთერ.       თ. ჩილინგარაშვილი               ბალნეოლოგიური საავად                                                                                          გორგასლის ქ. 9 

ლაბორატორიული მედიცინა          ქ. კანდელაკი               სამედიცინო ცენტრი „მრჩეველი"                                                                            ალ. ყაზბეგის გამზ. 9 

შინაგ. მედიც.2/კლ.უნარ-ჩვევ.2       პრ. ა. ალადაშვილი                 აკად. გ.ჩაფიძის სახ. გადაუდებ.კარდიოლოგიის ერ.ცენტ                      ლუბლიანას ქ.4 

დერმატოვენეროლოგია                   პრ.გ. გალდავა                          რკინიგზის  ცენტრალური კლინიკა                           ლუბლიანას 5 

გინეკოლოგია                                     ა.ხომასურიძე                           ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტ.                      ლუბლიანას 5 

ალერგოლ.კლ. იმუნოლოგია          მ. თოდუა                                  #1 კლ. საავ                                                                                                                     წინანდლის 9 

ჰემატოლოგ,ტრანსფუზიოლ.          მ. აბაშიძე                        ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტ.                      ქავთარაძის 21ა 

ეპიდემიოლოგ/კვლევ.უნარ-ჩვ.      პრ. პ. იმნაძე                             დაავადებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის  ეროვნ.ცენტრი                     მ.ასათიანის ქ.  
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რეპროდუქტოლოგია        პ. ა.ხომასურიძე          ი.ჟორდანიას სახ.ადამიანის რეპროდუქციის ს/კ ინსტიტ.             ლუბლიანას ქ.5              

ბავშვთა ქირურგია        ი. დავითაია          აკად.  ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნ. სამედიც. ცენტრი                     ლუბლიანას 18/20 

ანესთეზიოლოგია,რეანიმატოლოგია         მ. ჩხაიძე         ვ. ჟვანიას კლ ლუბლიანას ქ. 21ა 

ყბა-სახის ქირურგია          მ. გოგიბერიძე          მიხაილოვის საავ                         ლუბლიანას ქ.21ა 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა        ნ. ყაზახაშვილი        ჩაჩავას კლინიკა                            კოსტავას ქ. 38                    

ნეიროქირურგია        ა. ცისკარიძე            პეტრე სარაჯიშვილის სახ.ნევროლოგიის ინსტ                          თევდორე მღვდლის 13;   

ტოქსიკოლოგია        გ.კაციტაძე                    წმ. მიხეილის საავ  ლუბლიანას ქ.21ა 

ფსიქიატრია        ნ. ოკრიბელაშვილ;ი         ფსიქიატრ. კლ                         ქავთარაძის  21ა 

კლინიკური ფარმაკოლოგია       დ.კეზელი            მორფოლოგიის ინსტიტ                         ბელიაშვილის 78 

სასამართლო მედიცინა       თ. გორდელაძე           მორფოლოგიის ინსტიტ                         ბელიაშვილის 78 

ოფთალმოლოგია        ო. ომიაძე         „ნიუჰოსპიტალი"                       კრწანისის ქ. 12           

გადაუდებელი მედიცინა       პრ. ზ. ჩხაიძე            აკად.  ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნ. სამედიც. ცენტრი                         ლუბლიანას 18/20         

ენდოსკოპია       მ. გურგენიძე      პეტრე სარაჯიშვილის სახ.ნევროლოგიის ინსტ                           თევდორე მღვდლის 13 

VI კურსი 
საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა 

რეპროდუქტოლოგია ა,ბ 18,09-27,09 2,10,17 ანესთეზიოლოგია, რეანიმატოლოგია გ,დ,ე 18,09-30,09 2,10,17 

ბავშვთა ქირურგია ა,ბ 28,09-9,10 12,10,17 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა გ,დ,ე 3,10-17,10 19,10,17 

ანესთეზიოლოგია, რეანიმატოლოგია ა,ბ 10,10-25,10 30,10,17 ოფთალმოლოგია გ,დ,ე 20,10-30,10 2,11,17 

ყბა-სახის ქირურგია ა,ბ 26,10-2,11 6,11,17 ბავშვთა ქირურგია გ,დ,ე 31,10-10,11 13,11,17 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ა,ბ 3,11-17,11 20,11,17 გადაუდებელი მედიცინა გ,დ,ე 14,11-28,11 30,11,17 

კლინიკური ტოქსიკოლოგია ა,ბ 21,11-28,11 30,11,17 ფსიქიატრია გ,დ,ე 1,12-12,12 14,12,17 

ნეიროქირურგია ა,ბ 1,12-7,12 11,12,17 სასამართლო მედიცინა გ,დ,ე 15,12-25,12 28,12,17 

არჩევითი საგანი ა,ბ 8,12-15,12 18,12,17 არჩევითი საგანი გ,დ,ე 26,12-9,01 11,01,18 

 

ფსიქიატრია ა,ბ 19,12-29,12 8,01,18 ენდოსკოპია გ,დ,ე 16,01-22,01 25,01,18 

კლინიკური ფარმაკოლოგია ა,ბ 9,01-22,01 25,01,18  
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სპეციალობა „ მედიცინა’’ 
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საზოგად. ჯანდაცვა                       ნ. ყაზახაშვილი            ჩაჩავას კლინიკა                                                                           კოსტავას ქ. 38 


