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                                                                               მეცადინეობა 10:00 სთ.           

 
                                                               

 

 

III კურსი 

ა,ბ ჯგუფი 
საგნის დასახელება თარიღი გამოცდა 

   

შინაგანი მედიცინა (პროპედევტიკა) 16.09-24.09 26.09.2019 

ფსიქიატრია 30.09-08.10 15.10.2019 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 3 11.10-22.10 24.10.2019 

ფტიზიატრია 25.10-01.11 04.11.2019 

ფარმაკოლოგია 06.11-19.11 21.11.2019 

სამედიცინო რადიოლოგია 22.11-05.12 09.12.2019 

ქირურგიული სტომატოლოგია 3 10.12-18.12 23.12.2019 

თერაპიული სტომატოლოგია 3 24.12-15.01 20.01.2020 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 3 21.01-29.01 03.02.2020 

 

შინაგანი მედიცინა (პროპედევტიკა)-----წინამძღვრიშვილის სახ კარდიოლოგიის ცენტრი                  გუდამაყრის ქ.2,სანზონა, 
სამედიცინო რადიოლოგია----------------კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტ.  (თოდუას კლინიკა)          თევდორე მღვდლის13       

თერაპიული სტომატოლოგია 4---------(ყიფშიძის 2.სართული 5“როიალ-დენტი“), (თამარაშვილის 19 ა) 
ქირურგიული სტომატოლოგია 4-----     (კანდელაკის 5 "დენტორიუმი"),     
წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი საავადმყოფო.2სართული.ყბა-სახის განყოფილება) 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 4-------(გლდანის მე 6 მკრნ.ტიულენევის 11), (კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი") 
ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 4-----(ინგოროყვას 10) ,(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი")                                  
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ფსიქიატრია   --------------     ნ. ოკრიბელაშვილი            ფსიქიატრ. კლ                                                                              ქავთარაძის  21ა 

ფტიზიატრია  ------------       ნ.ქირია                       ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნ. ცენტრი        მარუაშვილის ქ.50 
ფარმაკოლოგია -----------     პრ. კეზელი                          მორფოლოგიის ინსტ                                                                        ბელიაშვილის 78               

 
 

3  კურსი(4 ჯგუფი) 

პრაქტიკული მეცადინეობა 

 1.თერაპიული სტომატოლოგია 

                                  ა.ჯგუფი-ი.ბარბაქაძე(თამარაშვილის 19 ა) 

                                  ბ ჯგუფი-ნ.მანჯავიძე(ყიფშიძის 2.სართული 5“როიალ-დენტი“) 

                                გ ჯგუფი-თ.სვანიშვილი(„ალბიუსი“ რ.თაბუკაშვილის 27 599299933) 

                               დ  ჯგუფი-ი.ტომარაძე(მორფოლოგიის ინსტიტუტი) 

 2.ორთოპედიული სტომატოლოგია 

                                  ა ჯგუფი-ლ.ხუტაშვილი(გრიბოედოვის 35 „კლასიკ-დენტი“) 

                                 ბ ჯგუფი-შ.ფარულავა(გლდანის 6 მკრნ.ტიულენევის 11) 

                                 გ ჯგუფი-ა.ხუჭუა(ვაჟა-ფშაველს 6 „მიულერდენტი“) 

                                 დჯგუფი-ს.ფუთურიძე(მორფოლოგიის ინსტიტუტი) 

 3.ბავშვთა  თერაპიული სტომატოლოგია 

                                 ა ჯგუფი-თ.ლომიძე(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი") 

                                ბ ჯგუფი-დ.დარჯანია(„ორთოდონტიული ცენტრი“ ლაღიძის 8) 

                              გ ჯგუფი-ნ.ლურსმანაშვილი(599513727) 

                              დ ჯგუფი-დ.დარჯანია(„ორთოდონტიული ცენტრი“ ლაღიძის 8) 

4.ქირურგიული სტომატოლოგია- 

                              ა ჯგუფი-თ.ნემსაძე(კლინიკა „დენსი“) 

                           ბჯგუფი-მ.დეკანოსიძე(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობისმრავალპროფილიანი საავადმყოფო.2 სართული.ყბა-              

სახის განყოფილება) 

                          გჯგუფი-კ.გურგენიძე(კანდელაკის 5 "დენტორიუმი") 

                            დჯგუფი-  გ ჯგუფი-მ.ზურმუხტაშვილი(„დენტექსი“ ლაღიძის 8 599272645) 
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მეცადინეობა 10:00 სთ. 
 

 

IV კურსი 

ა-ჯგუფი 

 
საგნის დასახელება თარიღი გამოცდა 

   

თერაპიული სტომატოლოგია 5 16.09-27.09 30.09.2019 

ქირურგიული სტომატოლოგია 5 +1 შაბათი 01.10-08.10 10.10.2019 

ორთოდონტია 1 11.10-18.10 21.10.2019 

პედიატრია 22.10-29.10 31.10.2019 

შინაგანი მედიცინა 01.11-08.11 11.11.2019 

ორთოპედული სტომატოლოგია (1 შაბათი სწავლა) 5 12.11-23.11 25.11.2019 

ტრავმატოლოგია, ორთოპედია 27.11-03.12 05.12.2019 

ნევროლოგია 06.12-13.12 16.12.2019 

ოფთალმოლოგია 17.12-24.12 26.12.2019 

ქირურგია 27.12-14.01 16.01.2020 

გინეკოლოგია 21.01-28.01 30.01.2020 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 5 31.01-10.02 12.02.2020 

 

 

ნევრლოგია------------------------------------სარაჯიშვილის სახ ნევროლოგიის ინსტ            თევდორე მღვდლის13 

ქირურგია---------------------------------  აკად.  ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნ. სამედიც. ცენტრი           ლუბლიანას 66         

თერაპიული სტომატოლოგია,6--------(ყიფშიძის 2.სართული 5“როიალ-დენტი“), (თამარაშვილის 19 ა),(ინგოროყვას 10). 
ქირურგიული სტომატოლოგია 6------(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის  სახელობის  მრავალპროფილიანი  საავადმყოფო .  

2სართული.ყბა-სახის განყოფილება), (კანდელაკის 5 "დენტორიუმი");  
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ორთოპედიული სტომატოლოგია 6---(გლდანის 6 მკრნ.ტიულენევის 11) ,(იყალთოს7/9), (კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი"),(გრიბოედოვის 35 „კლასიკ-
დენტი“),(ვაჟას 6 "მიულერდენტი")  

ორთოდონტია 2-------------------------(ლაღიძის 8). 
ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 6----(ინგოროყვას 10) ,(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი"). 

გინეკოლოგია ----------------------------   ხომასურიძის რეპროდუქტ.   კლინიკა                                                     თევდორე მღვდლის 13 
პედიატრია  -----------------------------         პრ. რ. ქარსელაძე             რკინიგზის ც. საავადმყოფო პედიატრიის ინსტიტ             ლუბლიანას ქ. 
შინაგანი მედიცინა--------------------           ა. ალადაშვილი                აკად. გ.ჩაფიძის სახ. გადაუდებ.კარდიოლოგიის ერ.ცენტ      ლუბლიანას ქ. 4 
ტრავმატოლოგია, ორთოპედია------         რესპუბლიკური კლინიკური ინფექციური საავადმყოფო(ბოჭორიშვილის კლ)              ყაზბეგის გამზ. 16 
ოფთალმოლოგია -----------------------       ო. ომიაძე                    „ნიუჰოსპიტალი"                                                                                კრწანისის ქ. 

 

 
4   კურსი(2 ჯგუფი) 

პრაქტიკული მეცადინეობა 

 

 1.თერაპიული სტომატოლოგია                            

                              ა ჯგუფი-ნ.მანჯავიძე(ყიფშიძის 2.სართული 5“როიალ-დენტი“) 

                             ბჯგუფი-ი.ბარბაქაძე(თამარაშვილის 19 ა) 

 2.ორთოპედიული სტომატოლოგია 

                                           ა ჯგუფი-ლ.ხუტაშვილი(გრიბოედოვის 35 „კლასიკ-დენტი“) 

                                           ბჯგუფი-ვ. პატეიშვილი(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი")  

3.ბავშვთა  თერაპიული სტომატოლოგია 

                                        ა  ჯგუფი--დ.დარჯანია(ლაღიძის 8) 

                                       ბ ჯგუფი-თ.ლომიძე(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი") 

4.ქირურგიული სტომატოლოგია- 

                      ა ჯგუფი-მ.გოგიბერიძე(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი საავადმყოფო.2სართული.ყბა-სახის განყოფილება) 

                     ბ ჯგუფი-თ.ნემსაძე(კლინიკა „დენსი“) 

 5.ორთოდონტია 

                                        აჯგუფი-ე.გოლოვაჩოვა   ლაღიძის 8) 

                                        ბჯგუფი-ო.დარჯანია (ლაღიძის 8) 
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                                                                                          V კურსი 

                                                                 ა,ბ - ჯგუფი 

მეცადინეობა 10:00 სთ. 

 
საგნის დასახელება თარიღი გამოცდა 

ქირურგიული სტომატოლოგია 7 16.09-01.10 03.10.19 

ყბა–სახის მიდამოს პლასტიკური ქირურგია 04.10-11.10 15.10.2019 

თავისა და კისრის მიდამოს ონკოლოგია 16.10-23.10 28.10.2019 

თერაპიული სტომატოლოგია 7+1 შაბათი 29.10-12.11 14.11.2019 

ბავშვთა  თერაპიული სტომატოლოგია 7 15.11-02.12 05.12.2019 

ორთოდონტია 3  +1 შაბათი 06.12-21.12 23.12.2019 

ორთოპედიული სტომატოლოგია      7 24.12-17.01 20.01.2020 

ბავშვთა და მოზარდთა ქირურგიული სტომატოლოგია და ყბა-

სახის ქირურგია 2 

21.01-03.02 06.02.2020 

ანესთეზიოლოგია, რეანიმატოლოგია 04.02-11.02 13.02.2020 

 

ქირურგიული სტომატოლოგია 7  ა ჯგუფი-მ.გოგიბერიძე(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის  

თერაპიული სტომატოლოგია 8----(ყიფშიძის 2.სართული 5“როიალ-დენტი“), (თამარაშვილის 19 ა),(ინგოროყვას 10), (კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი"). 
ორთოპედიული სტომატოლოგია 8-----(გლდანის 6 მკრნ.ტიულენევის 11) ,(იყალთოს7/9), (კანდელაკისქ 5 " (ვ.ბერიძის 9.იტალიის საკონსულოს მოპირდაპირედ.) 

ორთოდონტია 4--------------------------------------------------------------- (ლაღიძის 8);    
ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 8-------(ინგოროყვას 10) ,(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი"),(ლაღიძის 8). 
ბავშვთა და მოზარდთა ქირურგიული სტომატოლოგია და ყბა-სახის ქირურგია 3--(კლინიკა „დენსი“ ყიფშიძის 2 ბ), 
(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანისაავადმყოფო.2 სართული.ყბა-სახის განყოფილება) 

ანესთეზიოლოგია,---------------------------              წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახ.საავადმყ.(ჯოენის კლინიკა)                   ლუბლიანას 21 

ყბა–სახის მიდამოს პლასტიკური ქირურგია         გიორგი მენაბდე  „დენტექსი-95“      ლაღიძის ქ 8 
თავისა და კისრის მიდამოს ონკოლოგია                   კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტ. (თოდუას კლინიკა)           თევდორე მღვდლის13 
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  5  კურსი 
პრაქტიკული მეცადინეობა(4 ჯგუფი) 
 

1.თერაპიული სტომატოლოგია 

                            ა ჯგუფი-ნ.მანჯავიძე(ყიფშიძის 2.სართული 5“როიალ-დენტი“) 

                               ბჯგუფი-ი.ბარბაქაძე(თამარაშვილის 19 ა) 

                                გჯგუფი-რ.ივანიშვილი(ინგოროყვას 10) 

                               დ ჯგუფი-თ.სვანიშვილი(„ალბიუსი“ რ.თაბუკაშვილის 27 599299933) 

2.ორთოპედიული სტომატოლოგია 

                                     ა  ჯგუფი-შ.ფარულავა(გლდანის 6 მკრნ.ტიულენევის 11) 

                                     ბჯგუფი-ლ.ხუტაშვილი(გრიბოედოვის 35 „კლასიკ-დენტი“) 

                                     გ ჯგუფი-ვ.პატეიშვილი(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი")  

                                    დჯგუფი-ს.ფუთურიძე(მორფოლოგიის ინსტიტუტი) 

3.ბავშვთა  თერაპიული  სტომატოლოგია 

                                      ა  ჯგუფი-თ.ლომიძე(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი") 

                                      ბ ჯგუფი-დ.დარჯანია(ლაღიძის 8) 

                                     გ ჯგუფი-რ.ივანიშვილი(ინგოროყვას 10) 

                                 დჯგუფი-თ.ლომიძე(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი") 

4.ქირურგიული სტომატოლოგია 

                ა ჯგუფი-მ.გოგიბერიძე(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი საავადმყოფო.2 სართული.ყბა-სახის განყოფილება) 

              ბჯგუფი-მ.დეკანოსიძე(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობისმრავალპროფილიანი საავადმყოფო.2 სართული.ყბა-სახის განყოფილება) 

             გჯგუფი-მ.ზურმუხტაშვილი(„დენტექსი“ ლაღიძის 8 599272645) 

              დჯგუფი-  ა.მაჭავარიანი(„დენტექსი“ ლაღიძის 8 )  

4.ბავშვთა ქირურგიული სტომატოლოგია 

                ა ჯგუფი-მ.გოგიბერიძე(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანისაავადმყოფო.2 სართული.ყბა-სახის განყოფილება) 

               ბ ჯგუფი-თ.ნემსაძე(კლინიკა „დენსი“) 

                გ,დ ჯგუფი-მ.დეკანოსიძე(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანისაავადმყოფო.2 სართული.ყბა-სახის განყოფილება) 

5.ორთოდონტია 

                 აჯგუფი-ე.გოლოვაჩოვა   (ლაღიძის 8) 

               ბ,გ ჯგუფი-ო.დარჯანია (ლაღიძის 8) 

              დ-თ.ქოიავა(ლაღიძის 8) 

 

 


