დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა

კარდიოქირურგია
________________________________________________________________________________
/ხანგრძლივობა – 5 წ. - 55 თვე/

I ზოგადი დებულებები:
1. პროგრამის მიზანი და ამოცანები:
1.1. შესავალი:
კარდიოქირურგია არის ქირურგიული დისციპლინა, რომელიც ეფუძნება
საბაზისო ცოდნას (ანატომია, ფიზიოლოგია, მეტაბოლიზმი, იმუნოლოგია,
ნუტრიციოლოგია, პათოლოგია, ჭრილობის მართვა, შოკი და რეანიმაცია, ინტენსიური
თერაპია, ონკოლოგია) და აწარმოებს გულისა და გულმკერდის ღრუში არსებული
ორგანოების
დაავადებების
დიაგნოსტიკას,
შეფასებას
და
მკურნალობას.
კარდიოქირურგი აწარმოებს ფართო სპექტრის ქირურგიულ მკურნალობას, რთულ და
კომპლექსურ პროცედურებს, დიდ და მცირე ოპერციებს გულზე და გულმკერდის
ღრუში არსებულ ორგანოებზე.
აღნიშნული ოპერაციებისა და პროცედურების უმრავლესობა საჭიროებს
მაღალგანვითარებული ტექნოლოგიების დახმარებას, როგორიცაა ხელოვნური
სისხლის მიმოქცევა, ინვაზიური მონიტორირება, მინიმალური ინვაზიური აპარატურა.
ქირურგიული ჩარევების, პროცედურების მაშტაბურობის და სირთულის გამო
კარდიოქირურგიული პაციენტების უმრავლესობას ესაჭიროებათ ადექვატური ზრუნვა
ინტენსიური თერაპიის პალატაში, რის გამოც კარდიოქირურგი დახელოვნებული უნდა
იყოს აღნიშნულ პაცინტთა, ამ ასპექტრში, მოვლის საკითხშიც.
კარდიოქირურგები
მჭიდროდ
თანამშრომლობენ
მათ
კოლეგებთან
კარდიოლოგიაში, რესპირატორულ მედიცინაში, ონკოლოგიაში, ანესთეზიოლოგიასა
და ინტენსიურ თერაპიაში. მათ ასევე მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ არასამედიცინო
სპეციალობების მქონე პერსონალთან, როგორიცაა: პერფუზიოლოგიური სამსახური,
ინტენსიური თერაპიის სამსახური და საოპერაციოს არასამედიცინო პერსონალთან.
კარდიოქირურგს უნდა გააჩნდეს სპეციალიზებული ცოდნა და გამოცდილება
რომელიც უკავშირდება დიაგნოსტიკას, პრე-, პერი- და პოსტოპერაციულ (მათ შორის
გართულებების), მართვას.
კარდიოქირურგის კომპეტენცია შემოიფარგლება თეორიული ცოდნითა და
პრაქტიკული უნარ ჩვევებით შემდეგ ძირითად სფეროებში:
1.

კრიტიკული მედიცინა და პოსტოპერაციული მართვა:

•
კარდიოქირურგიული პაციენტების კრიტიკული მდგომარეობის პრე და
პოსტოპერაციული მართვა
2.

ხელოვნური სისხლის მიმოქცევა, მიოკარდიუმის დაცვა და სისხლის მიმოქცევის
მხარდაჭერა:

•
•
•
3.

ხელოვნური სისხლის მიმოქცევით მიმდინარე ოპერაციების მართვა
გულის ქირურგიისას მიოკარდიუმის დაცვის მართვა
სისხლის მიმოქცევის დახმარების საჭიროებისას ოპერაციების მართვა

გულის იშემიური დაავადება:
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•
გულის სიხლძარღვოვანი პათოლოგიების მქონე პაციენტების შეფასება და
მართვა, სასწრაფო და გეგმიური შემთხვებისას. მოიცავს პირველადი და
მეორადი პროცედურების კომპეტენციას, მომუშავე და გაჩერებულ გულზე
ოპერაციების სტრატეგიას, არტერიულ რევასკულარიზაციას
•
მიოკარდიუმის ინფარქტიან პაციენტებში გართულებების
წინასწარ
შეფასებას და საწყის მკურანლობას: მოიცავს მიტრალურ რეგურგიტაციას,
პარკუჭის ანევრიზმას, პარკუჭთშუა ძგიდის დეფექტს და ამ სიტუაციების
ოპერაციულ მართვას.
4.

გულის სარქვლოვანი დაავადება:

•
გულის სარქვლოვანი დაავადებების მქონე პაციენტების შეფასება და
მართვა: მოიცავს ორივე – იზოლირებულ და კომბინირებულ აორტის და
მიტრალური სარქვლის პათოლოგიებს
•
გულის,
კომბინირებული,
სისხლძაღვოვანი
და
სარქვლოვანი
დაავადებების მქონე პაციენტების შეფასება და მართვა – მოიცავს შესაბამისი
სიტუაციების ოპერაციულ მართვას
•
ოპერაციული მართვის სრული კომპეტენცია რთული ჩარევებისას მიტრალური სარქვლის პლასტიკა, აორტული სარქვლის პლასტიკა
5.

აორტო-სისხლძარღვოვანი დაავადება:

•
აღმავალი აორტის მწვავე დისექციის მქონე პაციენტების წიანსწარი
შეფასება და საწყისი მკურანლობა: მოიცავს შესაბამისი სიტუაციების
ოპერაციულ მართვას
•
ოპერაციული მართვის სრული კომპეტენცია კარდიოქირურგიულ
პაციენტებში ინტერნსიური თერაპიის პალატაში
6.

გულის თანდაყოლილი დაავადებები:

•
გულის თანდაყოლილი მანკების მქონე პაციენტების წიანსწარი შეფასება
და საწყისი მკურანლობა: მოიცავს შესაბამისი სიტუაციების პალიატიურ და
საკორექციო ოპერაციებს
7.

გულმკერდის ტრავმა:

•
გულმკერდის დიდი და მცირე ტრავმის მქონე პაციენტების წინასწარი
შეფასება და საწყისი მკურანლობა: მოიცავს შესაბამისი სიტუაციების
ოპერაციულ მართვას
8.

პერიკარდიუმის დაავადებები:

•
პერიკარდიუმის დაავადებების მქონე პაციენტების წიანსწარი შეფასება და
საწყისი მკურანლობა: მოიცავს შესაბამისი სიტუაციების ოპერაციულ მართვას
9.

გულის კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეები:

•
გულის კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეების მქონე
პაციენტების წიანსწარი შეფასება და შესაბამისი სიტუაციების ოპერაციულ
მართვას
პროგრამამ რეზიდენტებს უნდა შეუქმნას შესაძლებლობა კურიკულუმზე
დაფუძნებული
ცოდნისა
და
კლინიკური
უნარ-ჩვევების
სიღრმისეულად
2

შესწავლისათვის, საბაზისო და გამოყენებითი ქირურგიის ათვისებისა და კლინიკური
ჩვევების სრულყოფისათვის.

1.2 მიზანი და ამოცანები:
კარდიოქირურგიაში
სარეზიდენტო
სასწავლო
პროგრამის
მიზანს
წარმოადგენს მოამზადოს კვალიფიცირებული სპეციალისტები, რომელთაც ექნებათ
კლინიკური ცოდნა, ქირურგიული გამოცდილება და პროფესიული უნარი, რათა
დამოუკიდებელად აწარმოონ საექიმო საქმიანობა და კვალიფიცირებულად მართონ
კარდიოქირურგიული პაციენტები საქართველოში.
სპეციალისტის მომზადების პროცესი წარიმართება მდიდარი საგანმანათლებლო
გამოცდილებისა და მრავალპროფილური კლინიკური ბაზების პირობებში.
პროგრამას გააჩნია სამი ძირითადი კომპონენტი: კურიკულუმი, სამეცნიერო
საქმიანობა და პრაქტიკული საქმიანობა, რომლებიც სტრუქტუირებული არიან
იმგვარად, რომ უზრუნველყონ ცოდნის, უნარ ჩვევების, დამოკიდებულებისა და
კლინიკური
განსჯის უნარის ჩამოყალიბება, რაც აუცილებელი
პირობაა
კარდიოქირურგიული პრაქტიკისათვის.
პროგრამის ხელმძღვანელი და ფაკულტეტის წევრები მზად უნდა იყვნენ,
პროგრამის მიზნისა და ამოცანების შესრულებაში რეზიდენტისათვის ნებისმიერი
სახის აკადემიური და პროფესიული დახმარების აღმოჩენისათვის.
პროგრამის ნებისმიერი აკადემიური კომპონენტი შესაბამისობაში უნდა
მოდიოდეს ზემოთ აღწერილ მიზანთან და ამოცანებთან.
პროფესიული მზადების თითოეული ფაზისათვის/საფეხურისათვის პროგრამაში
მოცემულია მზადების მიზანი, ასათვისებელი საკითხებისა და უნარ-ჩვევების ნუსხა,
მზადების ფორმა, ხანგრძლივობა და მეთოდები. ასევე, ზოგადად, შეფასების
კრიტერიუმები და მოსალოდნელი შედეგები, ანუ იმ საკითხთა ჩამონათვალი, რომლის
ათვისება და ცოდნა უნდა დაადასტუროს რეზიდენტმა თითოეული საფეხურის
დასრულების შემდეგ.
მოდულების წარმატებით დასრულების შემდეგ, დამამთავრებელი ეტაპის
რეზიდენტი უნდა ფლობდეს სათანადო ცოდნასა და უნარ ჩვევებს რათა შეეძლოს
კარდიოქირურგიის სრული სპექტრის ფარგლებში პრაქტიკული საქმიანობის
წარმართვა; პროგრამის რეალიზაციის პროცესში ექიმს უნდა
გამოუმუშავდეს
კლინიკური აზროვნება, კლინიკური გადაწყვეტილების მიღებისა და განსჯის უნარი;
ტექნიკური და ოპერაციული ჩვევები; სპეციალობაზე დაფუძნებული ცოდნა და
პროფესიული ჩვევები.
აღნიშნულის შემდეგ, რეზიდენტურის კურსდამთავრებულს უნდა გააჩნდეს
ადეკვატური ოპერაციული გამოცდილება და სათანადო თეორიული ცოდნა რათა
ჩააბაროს სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდა “კარდიოქირურგიის” სპეციალობით.
გარდა
ამისა,
რეზიდენტი
უნდა
აკმაყოფილებდეს
საქართველოს
კარდიოქირურგთა ასოციაციის მიერ დაწესებულ ქირურგიული პრაქტიკის
სახელმძღვანელო პრინციპებსა და მოთხოვნების დონეს.
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2. სპეციალობის აღწერილობა:
კარდიოქირურგი აწარმოებს ფართო სპექტრის ქირურგიულ მკურნალობას,
კარდიოქირურგია არის ქირურგიის ქვედარგი, რომელიც მკურნალობს გულის
თანდაყოლილი და შეძენილი მანკის, გულის იშემიური დაავადების, მაგისტრალურ
სისხლძარღვების, მიოკარდიუმის, რითმის დარღვევის და პერიკარდის სხვადასხვა
სახის დაზიანებების მქონე პაციენტებს.
რთულ და კომპლექსურ პროცედურებს, დიდ და მცირე ოპერციებს გულზე და
გულმკერდის ღრუში არსებულ ორგანოებზე. აღნიშნული ოპერაციებისა და
პროცედურების უმრავლესობა საჭიროებს მაღალგანვითარებული ტექნოლოგიების
დახმარებას, როგორიცაა ხელოვნური სისხლის მიმოქცევა, ინვაზიური მონიტორირება,
მინიმალური ინვაზიური აპარატურა.
ქირურგიული ჩარევების, პროცედურების მაშტაბურობის და სირთულის გამო
კარდიოქირურგიული პაციენტების უმრავლესობას ესაჭიროებათ ადექვატური ზრუნვა
ინტენსიური თერაპიის პალატაში, რის გამოც კარდიოქირურგი დახელოვნებული უნდა
იყოს აღნიშნულ პაცინტთა, ამ ასპექტრში, მოვლის საკითხშიც.
კარდიოქირურგია თავისთავად შედგება ორი ქვედარგისაგან ა/ გულის
თანდაყოლილი მანკების ქირურგიის და ბ/ მოზრდილთა გულის ქირურგიისაგან:
ა)
სპეციალობა გულის თანდაყოლილი მანკების ქირურგია მოიცავს
ფაქტიური ცოდნის, ტექნიკური მომზადების და მსჯელობათა ერთობლიობას,
აუცილებელს გულის თანდაყოლილი მანკების ზუსტი დიაგნოსტიკისა და
ქირურგიული
მკურნალობისათვის.
სპეციალობა
მოითხოვს
ღრმა
ცოდნას
ფიზიოლოგიაში, სხივურ დიაგნოსტიკაში, ორგანოთა ფუნქციონირების განმსაზღვრელ
კვლევებში, ნახევრად-ინვაზიურ და ინვაზიურ კვლევებში, პრეოპერაციულ შეფასებაში,
ოპერაციის შემდგომ მკურნალობაში, კრიტიკულ მედიცინაში, ექსტრაკორპორალურ
მემბრანულ ოქსიგენაციაში (ეკმო), მექანიკურ ასისტირებად სისტემებში და მანკების
კორექციის, პალიატიურ და ტრანსპლასნტაციის ქირურგიულ ტექნიკაში. ძირითადი
მახასიათებელი
არის
ინტრადისციპლინარული
მიდგომა
ბავშვთა
ინტერვენციონალური
კარდიოლოგიის
წარმომადგენელთან
და
კარდიოანესთეზიოლოგთან ერთად. სპეციალობის სპექტრი მოიცავს ყველა ასაკობრივ
ჯგუფს დაბადებიდან მოზრდილობამდე.
ბ)
სპეციალობა მოზრდილთა გულის ქირურგია მოიცავს ფაქტიური ცოდნის,
ტექნიკური მომზადების და მსჯელობათა ერთობლიობას, აუცილებელს გულის
იშემიური დაავადების; სარქვლოვანი პათოლოგიის; აორტის, პერიკარდის და გულის
კუნთის სხვადასხვა სახის დაზიანებების; რითმის დარღვევების ზუსტ დიაგნოსტიკასა
და ქირურგიული მკურნალობაში. სპეციალობა მოითხოვს ღრმა ცოდნას
ფიზიოლოგიაში, სხივურ დიაგნოსტიკაში, ორგანოთა ფუნქციონირების განმსაზღვრელ
კვლევებში, ნახევრად-ინვაზიურ და ინვაზიურ კვლევებში, პრეოპერაციულ შეფასებაში,
ოპერაციის შემდგომ მკურნალობაში, კრიტიკულ მედიცინაში, მექანიკურ ასისტირებად
სიტემებში და პათოლოგიის კორექციის და ტრანსპლასნტაციის ქირურგიულ
ტექნიკაში. ძირითადი მახასიათებელი არის ინტრადისციპლინარული მიდგომა
ინტერვენციონალური
კარდიოლოგიის
წარმომადგენელთან
და
კარდიოანესთეზიოლოგთან ერთად.
კარდიოქირურგები
მჭიდროდ
თანამშრომლობენ
მათ
კოლეგებთან
კარდიოლოგიაში, რესპირატორულ მედიცინაში, ონკოლოგიაში, ანესთეზიოლოგიასა
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და ინტენსიური თერაპიაში. მათ ასევე მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ არასამედიცინო
სპეციალობების მქონე პერსონალთან, როგორიცაა: პერფუზიოლოგიური სამსახური,
ინტენსიური თერაპიის სამსახური და საოპერაციოს არასამედიცინო პერსონალთან.
კარდიოქირურგი შესაძლოა აწარმოებდეს ოპერაციების მთელ სპექტრს
კარდიოქირურგიაში, მაგრამ შესაძლოა ფოკუსირებული იყოს სპეციალობის
კონკრეტულ არეალზე, როგორიცაა:
 აორტის ქირურგია
 გულ-ფილტვის ტრანსპლანტაცია
 გულის თანდაყოლილი მანკების ქირურგია ბავშვებში
 გულის თანდაყოლილი მანკების ქირურგია მოზრდილებში და სხვა
“კარდიოქირურგია” – წარმოადგენს ქირურგიულ სპეციალობას, რომელიც
ფოკუსირებულია გულმკერდის ღრუს ორგანოთა (გულის და მაგისტრალური
სისხლძარღვების) ქირურგიულ მკურნალობაზე.
I.
კარდიოქირურგი გარკვეული უნდა იყოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის
საკანონმდებლო – სტრუქტურულ საფუძვლებში
II.
უნდა იცავდეს საექიმო ეთიკის და დეონტოლოგიის პრინციპებს
III.
სრულყოფილად იცოდეს კარდიოქირურგიული სამსახურის ორგანიზაციული
სტრუქტურა
IV.
უნდა იცოდეს კარდიოლოგიური დაავადებების გავრცელების ინდექსი ქვეყანაში
- მთლიანად და რეგიონებში
V.
უნდა ატარებდეს პროფილაქტიკურ სკრინინგს კარდიოლოგიურ სამსახურთან
ერთად
VI.
აქტიურ მონაწილეობას უნდა იღებდეს დარგის ასოციაციის (კავშირის)
მუშაობაში
VII. სრულყოფილად უნდა ფლობდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ მანიპულაციებს,
ოპერაციებს, მკურნალობის მეთოდებს:
1. პაციენტის

მდგომარეობის

შესაფასებლად

და

დიაგნოზის

დასასმელად

არაინვაზიური და ინვაზიური გამოკვლევათა ნუსხიდან გამოკვლევის გეგმის
დასახვას
2. გამოკვლევათა პასუხების /მინიმუმ ეკგ, რენტგენოგრაფია, კომპიუტერული
ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული კვლევა, რადიონუკლიდური კვლევა,
დოპლერ

ექოკარდიოსკოპია,

გულის

კამერების

და

მაგისტრალურ

სისხლძარღვთა კათეტერიზაცია და ანგიოკარდიოგრაფია, გარეგანი სუნთქვის
კვლევა, ელექტროფიზიოლოგიური კვლევა / ინტერპრეტაციას
3. რეანიმაციული ღონისძიებების დაწყებას და წარმართვას
4. არტერიის/ების/ და ვენის/ების/ პუნქციის და სექციის ტექნიკას
5. პერიკარდიოცენტეზის ტექნიკას
6. პლევრის ღრუს პუნქციის ტექნიკას
7. ლაპარატომიის ტექნიკას
8. პერიტონეალური დიალიზის კათეტერის ჩადგმის ტექნიკას
9. ბალონური კონტრაპულსაციის კათეტერის ჩადგმის ტექნიკას და მის მართვას
10. ასისტირებადი მოწყობილობის ჩანერგვის ტექნიკას
11. ეკმო ზე პაციენტის გადაყვანის ტექნიკას და მის მართვას
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12. სხმ ზე პაციენტის გადაყვანის ტექნიკას და მის მართვას
13. ტრაქეოსტომიის ტექნიკას სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში
14. გულმკერდის

და

შუასაყრის

ორგანოებთან

მიდგომის

კლასიკური,

მცირეინვაზიური და კოსმეტიკური განაკვეთების და ქსოვილების აღდგენის
ქირურგიულ ტექნიკას
15. გულის თანდაყოლილი მანკების პალიატიურ ოპერაციებს
16. გულის თანდაყოლილ მანკების საკორექციო ოპერაციებს
17. გულის გადანერგვის ტექნიკას
18. გულის სარქვლების დაზიანებების საკორექციო პროცედურებსა და ოპერაციებს
19. მაგისტრალურ სისხლძარღვთა დაზიანებების საკორექციო პროცედურებსა და
ოპერაციებს
20. აორტო-კორონარული
არტერიების

/

შუნტირებას

ვენების

აღების

და

ამ

ტექნიკას,

პროცედურისათვის
აგრეთვე

სხმ

–ის

საჭირო
გარეშე

რევასკულარიზაციის შესრულების ტექნიკას
21. რითმის დარღვევის ქირურგიას
22. პერიკარდის ქირურგიას
23. გულის სიმსივნეების ქირურგიას

VIII.

კარდიოქირურგი ვალდებულია, კალენდარული წლის განმავლობაში
შეასრულოს ოპერაციებისა და პროცედურების ის მინიმალური რაოდენობა,
რასაც განსზღვრავს შესაბამისი დარგობრივი ასოციაცია აღნიშნულ
სპეციალობაში დისკვალიფიკაციის გამორიცხვისთვის
IX.
კარდიოქირურგისათვის აუცილებელია უწყვეტ სამედიცინო განათლების
სისტემაში მონაწილეობა საექიმო მოღვაწეობის ბოლომდე
X.
კარდიოქირურგი ვალდებულია პაციენტის მკურნალობის პროცესში ჩართულ
სპეციალისტებთან / კარდიოლოგი, ანესთეზიოლოგი, პერფუზიოლოგი,
კარდიოინტენსივისტი,
ნეონატოლოგი,
თერაპევტი/
წარმართოს
ყოველდღიური მჭიდრო პროფესიონალური ურთიერთობები
XI.
კარდიოქირურგი ვალდებულია წარმართოს საგანმანათლებლო სახის მუშაობა
პაციენტის მშობლებთან, პაციენტთან, პაციენტის მკურნალობის პროცესში
ჩართულ სპეციალისტებთან საგანმანათლებლო ლიტერატურის შემუშავების
და პროფესიონალური კონფერენცია-სემინარების გზით
XII.
კარდიოქირურგი
მოვალეა
აწარმოოს
სამედიცინო
დოკუმენტაცია
დამტკიცებული ფორმის მიხედვით
XIII.
კარდიოქირურგი ვალდებულია აწარმოოს სამეცნიერო მუშაობა მის კლინიკაში
მიმდინარე
სამკურნალო
პროცესის
რეგულარული
სტატისტიკური
დამუშავების გზით
XIV.
კარდიოქირურგი პასუხისმგებელია დამოუკიდებელი სამედიცინო საქმიანობის
დროს მიღებულ გადაწყვეტილებებზე
კარდიოქირურგმა უნდა იცოდეს:
 კარდიოქირურგიული საქმიანობის იურიდიული ასპექტები;
 პროფესიული პასუხისმგებლობის ასპექტები, მალპრაქტიკა;
 კარდიოქირურგიული პრაქტიკის ბიოეთიკური საკითხები;
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 სიკვდილის კონსტატაცია და მასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული
ღონისძიებები;
 ორგანოთა დონაციის პრინციპები;
 პაციენტთა უსაფრთხოების პრინციპები;
 კარდიოქირურგიული მკურნალობის ხარისხი და მისი კონტროლის პრონციპები;
 კარდიოქირურგიული სამუშაო გარემოს უსაფრთხოება, პროფესიული მავნეობის
საკითხები;
 კარდიოქირურგიული დახმარების არსი, მისი ორგანიზაცია და მენეჯმენტი ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდების სამივე დონეზე (პირველადი, მეორადი და
მესამეული);
 კრიტიკულ შემთხვევათა კლინიკური მართვა; კარდიოქირურგიის ეკონომიკური
ასპექტები;
 ზოგადი სამედიცინო მენეჯმენტი (კრიზისული სიტუაციების მართვა, დროის
მენეჯმენტი, ჯგუფური მუშაობის პრინციპები);
 კარდიოქირურგიული ავადმყოფის ინფორმირებული თანხმობა;
 რისკის შეფასება და სკალირების სისტემები ქირურგიულ პრაქტიკაში,
ქირურგიული გადაწყვეტილების მიღება;
 მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი პრაქტიკის ინტერპრეტაცია;
 ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ახალი სამკურნალო საშუალებების
კრიტიკული ანალიზი;
 კოლეგებთან,
პაციენტებთან,
მათ
ნათესავებთან
და
კანონიერ
წარმომადგენლებთან ურთიერთობის ასპექტები;
 ვერბალური, წერილობითი და ელექტრონული კომუნიკაციები;
 კონფლიქტების გადაწყვეტა და მენეჯმენტი;
 საკითხისა და შემთხვევისადმი მულტიდისციპლინური მიდგომის პრინციპები;
 მონაცემთა
შეგროვება,
სკრინინგული
პროგრამები,
სტატისტიკა
და
საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქირურგიაში;
 კლინიკური აუდიტი და სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესები;
 მკურნალობის უწყვეტობისა და პაციენტთა გადაცემის პრინციპები;
 სამეცნიერო პრინციპები კარდიოქირურგიაში, კლინიკური კვლევების დიზაინი
და ანალიზი;
 ოპერაციის ფსიქოლოგიური ეფექტები და მძიმე დანაკარგები, რეაბილიტაცია;
კარდიოქირურგს უნდა შეეძლოს:
 ქირურგიულ მდგომარეობათა მართვა, საბაზისო და კლინიკურ ცოდნაზე
დაფუძნებული გამოცდილების გამოყენებით;
 უჩვენოს შესაბამისი უნარ-ჩვევები იმ ქირურგიული ტექნიკის გამოყენებით,
რომელსაც უნდა ფლობდეს კვალიფიციური კარდიოქირურგი;
 აჩვენოს კრიტიკული აზროვნების უნარი ქირურგიული გადაწყვეტილებების
მიღებისას, განსაკუთრებით, როდესაც ავადმყოფი იმყოფება სიცოცხლისათვის
საშიშ მდგომარეობაში;
 წარმართოს ეთიკური, იურიდიულად დასაბუთებული განსჯა, რაც შეეფერება
მაღალი კვალიფიკაციის ექიმ სპეციალისტს;
 ეფექტურად ითანამშრომლოს კოლეგებთან და სხვა სპეციალობის ექიმებთან;
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 ასწავლოს და გაუზიაროს შეძენილი ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება
კოლეგებს, უმცროს რეზიდენტებს, სტუდენტებს და ჯანდაცვის სფეროს სხვა
მუშაკებს;
 მიაწოდოს პაციენტს და მისი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს მათი
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი საჭირო რეკომენდაციები;
 აჩვენოს მზადყოფნა უწყვეტი პროფესიული განათლებისათვის, რაც ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი მომენტია ქირურგის კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლებისა და
სრულყოფისათვის;
 აჩვენოს სამეცნიერო კვლევების, ნაშრომების ადეკვატური აღქმისა და
ინტერპრეტაციის უნარი, ამავდროულად თვითონაც შეეძლოს სამეცნიერო
კვლევის წარმართვა ან მასში აქტიური მონაწილეობა;
 განავითაროს ლიდერობისა და ადმინისტრაციული უნარები;
 პატივი სცეს პაციენტის და მათი ოჯახის საჭიროებებს, აღმოუჩინოს და
წარმართოს ქირურგიული დახმარება მათი საჭიროებიდან გამომდინარე.
არსებითი შესაძლებლობები, რომელიც უნდა გააჩნდეს რეზიდენტურის
კურსდამთავრებულს მდგომარეობს აკადემიურ და მოქმედების შესაძლებლობებში და
უნარებში, რასაც თან უნდა ერთვოდეს ფიზიკური, კოგნიციური და ქცევითი
თავისებურებების ჩამოყალიბება და განვითარება. ეს უკანასკნელი მოიცავს შემდეგ
კომპონენტებს: ინტელექტური შესაძლებლობებს (კონცეპტუალური, ინტეგრაციული
და ხარისხობრივი შესაძლებლობები, რომლებიც აუცილებელია დიაგნოზის დასმისა
და კლინიკური პრობლემების გადაჭრისათვის); ექიმის მოქმედების ქცევით და
სოციალურ ასპექტებს, კომუნიკაციურ უნარ-ჩვევებს, მოტორულ თავისუფლებას და
სენსორული სფეროს სპეციფიკურ განვითარებას. ზემოთ ჩამოთვლილი ჩვევები უნდა
განავითაროს თითოეულმა რეზიდენტმა კარდიოქირურგმა, რათა ადეკვატური
საშუალება მიეცეს შეძენილი პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების
გამოყენებისათვის.

3. პროფესიული მზადების სტრუქტურა:
რეზიდენტთან მუშაობის სქემა დაყოფილია მზადების თეორიულ და
პრაქტიკულ ნაწილებად. თეორიული და პრაქტიკული სწავლება მიმდინარეობს
პარალელურად.
თეორიულ მზადება:
ქირურგს უნდა გააჩნდეს ზოგადსამედიცინო და ზოგად-ბიოლოგიური
გენერიული ცოდნა, რომელიც მან უნდა გამოიყენოს კლინიკურ პრაქტიკაში; ქირურგმა
უნდა წარმართოს თვისობრივი კლინიკური პროცესი და უნდა აითვისოს ძირითადი
ტექნიკური/ოპერაციული
ჩვევები.
უპირველეს
ყოვლისა
ქირურგისათვის
აუცილებელია დიპლომამდელი განათლების ეტაპზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება
და სხვა ჭრილში განხილვა. რეზიდენტის პროგრამაში მონაწილეობა ითვალისწინებს
შემდეგ საბაზისო მეცნიერებებში თეორიულ მზადებას:
 გამოყენებითი ქირურგიული ანატომია
 გამოყენებითი ფიზიოლოგია
 კლინიკური ბიოქიმია
 პათოლოგია
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 კლინიკური მიკრობიოლოგია
 კლინიკური ფარმაკოლოგია
ქირურგის მომზადების დროს მას აუცილებლად უნდა მიეცეს ცოდნა ჯანდაცვის
ეკონომიკის, სამეცნიერო-კვლევითი მეთოდოლოგიების, ეთიკური და იურიდიული
საკითხების სფეროებში. მზადების პერიოდში ქირურგი უნდა ეწეოდეს სამეცნიერო
აქტივობას, ამზადებდეს სამეცნიერო პუბლიკაციებს და ამით იმზადებდეს საფუძველს
შემდგომი კლინიკური საქმიანობის წარმატებულად განხორციელებისათვის.
პრაქტიკული საქმიანობა:
მოდულებში უშუალოდ ქირურგიული სწავლება უნდა მოიცავდეს შემდეგ
კომპონენტებს:
პრეოპერაციული მართვა:
 ფიზიკური გამოკვლევები;
 სამუშაო დიაგნოზი და მისი განვითარების ეტაპები;
 ანესთეზიისა და ოპერაციის ადეკვატურობის (ჩვენების) განსაზღვრა;
 ელექტროკარდიოგრაფია და მისი ინტერპრეტაცია;
 სასუნთქი, გულ-სისხლძარღვთა, თირკმლის და ენდოკრინული სისტემის
შესაფასებელი ტესტები (გამოკვლევები);
 თანმხლები მდგომარეობების მართვა (მაგ.: დიაბეტი, რესპირაციული
დაავადებები, კარდიოვასკულური დაავადებები, მალნუტრიცია, ანემია,
სიყვითლე, კოაგულაციური დარღვევები, იმუნოსუპრესიული ან სხვა
სახის მკურნალობის ფონი, ფსიქიატრიული დაავადებები და სხვ.);
 პრემედიკაცია და სედაცია;
 თრომბოემბოლიური დაავადების პროფილაქტიკა.
ინტრაოპერაციული მართვა:
 ანესთეზიის პრინციპები;
 ანესთეზიის პირობებში მყოფი ავადმყოფის მოვლა და მონიტორინგი;
 ანესთეზიის პერიოდში ნერვებისა ან სხვა დაზიანებების პრევენცია.
პოსტოპერაციული მართვა:
 ტკივილის კონტროლი;
 რესპირაციული დარღვევების ამოცნობა და კორექცია;
 წყალ-მარილოვანი ბალანსის შეფასება და შენარჩუნება;
 ჰემოტრანსფუზია:
ჩვენებები,
რისკები,
გართულებები,
პლაზმის
შემცვლელები;
 ინტრავენური მიდგომები;
 პოსტ-ოპერაციული მონიტორინგი;
 ნუტრიციული მხარდაჭერა: ჩვენება, ტექნიკა, სრული პარენტერული კვება;
 ორგანოთა სისტემების უკმარისობა პოსტოპერაციულ პერიოდში და მისი
მართვა;
 პოსტ-ოპერაციული გართულებები;
 გართულებათა პრევენცია, ამოცნობა და მართვა.
ქირურგიული ინფექცია და მისი პრევენცია:
 ქირურგიულად “მნიშვნელოვანი” მიკროორგანიზმები;
 ორგანიზმის ინფექციაზე რეაგირების პათოფიზიოლოგია;
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სეპტიური შოკი;
ქირურგიული ინფექციის წყაროები, პრევენცია და კონტროლი;
ასეპტიკისა და ანტისეპტიკის პრინციპები;
ასეპტიკის ტექნიკა;
სტერილიზაცია;
ანტიბიოტიკოპროფილაქტიკა და ინფექციათა მკურნალობა;
ჰეპატიტითა
და
აივ-ინფიცირებულ
პაციენტთა
ქირურგიული
მკურნალობა, სპეციფიკური სიფრთხილის ზომები.
პროგრამა
ითვალისწინებს
კვალიფიკაციის
მაძიებლის
მიერ
კვირის
განმავლობაში მინიმუმ 41 საათიან დაყოვნების პერიოდს საავადმყოფოს გარემოში.
პროგრამის ხანგრძლივობა 5 წელია. პროგრამის მიმდინარეობის დროს,
კვალიფიკაციის მაძიებელს სხვადასხვა ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე
სწავლების შეწყვეტა არ შეუძლია ერთ წელზე მეტი პერიოდის ხანგრძლივობით.
კარდიოქირუგიის სასწავლო პროგრამა იყოფა 4 ეტაპად: საწყისი ეტაპი ანუ
ზოგადი ქირურგიის რეზიდენტურის მოდული (საერთოა ყველა ქირურგიიული
სპეციალობებისთვის, ხანგრძლივობა 11 თვე), შუალედური I და II ეტაპები
(ხანგრძლივობა შესაბამისად 11 და 11 თვე) და საბოლოო ეტაპი (ხანგრძლივობა 22 თვე).
სწავლების საწყისი ეტაპი:
მოდულის მიზანია, რეზიდენტს გააცნოს ზოგადქირურგიული კლინიკის
ძირითადი კომპონენტები. რეზიდენტმა უნდა აითვისოს პერი-, ინტრა- და
პრეოპერაციული მართვის საკითხები. იგი უნდა გაეცნოს ასევე ქირურგიული
ინფექციისა და კლინიკური მიკრობიოლოგიის თავისებურებებს, ქირურგიული და
ნოზოკომიური ინფექციის პრევენციის გზებს. პრაქტიკულ ნაწილში რეზიდენტმა უნდა
დაიწყოს მცირე ქირურგიული მანიპულაციების შესრულება. მათ შორის უნდა
დაეუფლოს ჭრილობის პირველად ქირურგიულ დამუშავებას, დამუშავების სპეციფიკას
მიდამოების მიხედვით. პოსტოპერაციული ინტენსიური თერაპიის პალატაში
რეზიდენტი უნდა დაეუფლოს ქირურგიული ავადმყოფის შეფასების უნარებს,
ყურადღება უნდა გამახვილდეს ჰემოდინამიკურ და ჰომეოსტაზურ მაჩვენებლებზე და
მათი დარღვევის კორექციის გზებზე. რეზიდენტი 11 თვის შემდეგ უნდა ასრულებდეს
ზოგადი ქირურგიის ტიპურ მანიპილაციებს.
სწავლების შუალედური I ეტაპი:
რეზიდენტს შესაბამისი პროგრამის შესრულების ფარგლებში მოეთხოვება
სალექციო მასალის მომზადება და ბავშვთა და/ან მოზრდილთა კარდიოინტენსიური
თერაპიის ექიმთან ერთად კარდიოინტენსიური თერაპიის პალატაში კვირაში 2
მორიგეობა.
სწავლების შუალედური II ეტაპი:
რეზიდენტს შესაბამისი პროგრამის შესრულების ფარგლებში მოეთხოვება
მონაწილეობა მიიღოს კვირაში არანაკლებ ორ კარდიოქირურგიულ ოპერაციაში (96
ასისტენცია წლის განმავლობაში) და ბავშვთა და/ან მოზრდილთა კარდიოინტენსიური
თერაპიის ექიმთან ერთად კარდიოინტენსიური თერაპიის პალატაში იმორიგეოს
კვირაში 2 ჯერ. პრაქტიკული მზადების ხანგრძლივობა მოიცავს ასისტენციაში
დახარჯულ
საათებს.
ვალდებულია
მონაწილეობა
მიიღოს
სასწრაფო
კარდიოქირურგიულ ოპერაციებში.
სწავლების საბოლოო ეტაპი:
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რეზიდენტს შესაბამისი პროგრამის შესრულების ფარგლებში მოეთხოვება
მონაწილეობა მიიღოს კვირაში არანაკლებ 3 (144 ასისტენცია წლის განმავლობაში)
კარდიოქირურგიულ ოპერაციაში. ბავშვთა და/ან მოზრდილთა კარდიოინტენსიური
თერაპიის ექიმთან ერთად იმორიგეოს კვირაში 2 ჯერ. ვალდებულია მონაწილეობა
მიიღოს სასწრაფო კარდიოქირურგიულ ოპერაციებში.
სწავლების სხვა და სხვა ეტაპზე სასწავლო პროგრამა განსაზღვრავს: მოთხოვნებს
კარდიოქირურგისადმი, სპეციალობის ფარგლებში ცალკეულ თემებს და კომპეტენციას
ამ სპეციალობის თითოეულ კომპონენტში.
პროგრამის აღნიშნული ვადები, დეფინიცია და დაყოფა განპირობებულია იმით,
რომ მოხდეს მისი სრულყოფილი ადაპტაცია საქართველოში არსებულ რეალობასთან
და
შესაბამისობაში
მოვიდეს
სარეზიდენტო
პროგრამების
საერთაშორისო
გამოცდილებასთან.
პროგრამის წარმატებით დამთავრების შემდეგ სტაჟიორი კარდიოქირურგი
შეძლებს წარმოაჩინოს თავისი კომპეტენცია კარდიოქირურგიული სპეციალობის ყველა
ასპექტში (ოპერაციულ ჩარევებშიც).
მომზადების პერიოდში რესურსების სიმცირის, პროგრამის უწყვეტობისა და
მიმდინარეობის ხარისხის უზრუნველყოფისათვის შესაძლო რისკ-ფაქტორების
გათვალისწინებით, თუ კვლაიფიკაციის მაძიებელი ვერ შეასრულებს პროგრამით
გათვალისწინებულ მინიმალურად მოთხოვნებს, პროგრმის ხელმძღვანელი და/ან
პროგრამის ფაკულტეტი განიხილავს საკითხს პროგრამის ხანგრძლიობის გაზრდასთან
დაკავშირებით.
თითოეული პროცედურაში მსმენელის კომპეტენციისა და უფლება-მოვალების
განსაზღვრისათვის სასწავლო პროგრმაში გამოყენებულია 4 ბალიანი შკალა
(განსაზღვრება მოტანილია ქვემოთ):
1.
უფლებამოსილია დააკვირდეს
2.
უფლებამოსილია განახორციელოს მხოლოდ პროფესიონალის დახმარებით
3.
უფლებამოსილია განახორციელოს სრულად, მაგრამ შესაძლოა დასჭირდეს
პროფესიონალის დხმარება
4.
უფლებამოსილია
განახორციელოს
სრულად
დამოუკიდებლად,
პროფესიონალის დახამარების გარეშე (მოიცავს გართულებების მართვასაც)
კარდიოქირურგიის პროგრამის კურსდამთავრებულმა რეზიდენტმა უნდა
შეძლოს:
 ქირურგიულ მდგომარეობათა მართვა, საბაზისო და კლინიკურ ცოდნაზე
დაფუძნებული გამოცდილების გამოყენებით;
 უჩვენოს
შესაბამისი
უნარ-ჩვევები
იმ
ქირურგიული
ტექნიკის
გამოყენებით, რომელსაც უნდა ფლობდეს კვალიფიციური ქირურგი;
 აჩვენოს
კრიტიკული
აზროვნების
უნარი
ქირურგიული
გადაწყვეტილებების მიღებისას, განსაკუთრებით, როდესაც ავადმყოფი
იმყოფება სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში;
 წარმართოს ეთიკური, იურიდიულად დასაბუთებული განსჯა, რაც
შეეფერება მაღალი კვალიფიკაციის ექიმ სპეციალისტს;
 ეფექტურად ითანამშრომლოს კოლეგებთან და სხვა სპეციალობის
ექიმებთან;
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ასწავლოს და გაუზიაროს შეძენილი ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება
კოლეგებს, უმცროს რეზიდენტებს, სტუდენტებს და ჯანდაცვის სფეროს
სხვა მუშაკებს;
 მიაწოდოს პაციენტს და მისი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს მათი
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი საჭირო რეკომენდაციები;
 აჩვენოს მზადყოფნა უწყვეტი პროფესიული განათლებისათვის, რაც ერთერთი მნიშვნელოვანი მომენტია ქირურგის კვალიფიკაციის მუდმივი
ამაღლებისა და სრულყოფისათვის;
 აჩვენოს სამეცნიერო კვლევების, ნაშრომების ადეკვატური აღქმისა და
ინტერპრეტაციის უნარი, ამავდროულად თვითონაც შეეძლოს სამეცნიერო
კვლევის წარმართვა ან მასში აქტიური მონაწილეობა;
 განავითაროს ლიდერობისა და ადმინისტრაციული უნარები;
 პატივი სცეს პაციენტის და მათი ოჯახის საჭიროებებს, აღმოუჩინოს და
წარმართოს ქირურგიული დახმარება მათი საჭიროებიდან გამომდინარე.
კონფერენციები:
საგანმანათლებლო კონფერენციები ადეკვატური უნდა იყოს, როგორც ხარისხით,
ისე სიხშირით. ამ შეხვედრებზე რეზიდენტებმა უნდა შეძლონ არა მარტო კლინიკური
ქირურგიული შემთხვევების განხილვა, არამედ, ქირურგიის ბოლო მიღწევების
გაცნობა. კონფერენციების განრიგი წინასწარ უნდა იყოს დამტკიცებული და ცნობილი,
რათა რეზიდენტებმა შეძლონ მათზე რეგულარული დასწრება. პროგრამის
მიმდინარეობისას შესაძლებელია შემდეგი ტიპის კონფერენციების მოწყობა:
1. სიკვდილობისა და გართულებული შემთხვევების ყოველკვირეული გარჩევა,
მათ შორის შემთხვევათა რადიოლოგიური და პათოლოგანატომიური
შესაბამისობის გაცნობა ქირურგიული კლინიკისა და სექციის შედეგების
შეპირისპირება;
2. კონფერენციების სტრუქტურული სერიების ციკლი რათა დაიფაროს
პროგრამით გათვალისწინებული კლინიკური და საბაზისო საკითხები.
3. რეგულარულად მოწყობილი კლინიკური სასწავლო კონფერენციები,
მაგალითად: კლინიკური გარჩევები და მრგვალი მაგიდები სხვადასხვა
მოწვეულ პროფესიონალთა მონაწილეობით.
ქირურგიული ცოდნის ცენტრალური ნაწილი ჯამდება სწორედ ზემოთ
აღნიშნულ ყოველკვირეულ საბაზისო კონფერენციებზე, რომლებიც ინტერაქტიულია
და დიდაქტიკურ ხასიათს ატარებს. ქირურგიული მრგვალი მაგიდები და ავადობასიკვდილობის კონფერენციები წარმოადგენენ ფორუმს, სადაც რეზიდენტმა უნდა
აჩვენოს ფუნდამენტური ცოდნა; რეზიდენტს საშუალება ეძლევა გადახედოს საბაზისო
ქირურგიულ
საფუძვლებს,
აქტიური
მონაწილეობა
მიიღოს
შემთხვევათა
პრეზენტაციებში და გაარჩიოს და დაამუშაოს თანამედროვე ლიტერატურა.
კონფერენციებზე, უფროსი რეზიდენტები ასრულებენ წარმმართავ როლს და ხელს
უწყობენ, მათი უმცროსი კოლეგების განათლებას.
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა:
სამეცნიერო-კვლევითი
მუშაობის
კომპონენტი
მიჩნეულია
პროგრამის
ინტეგრალურ ნაწილად და მისი წარმართვა სასურველია პროგრამის მონაწილე ყველა
რეზიდენტისათვის. პროგრამის ხელმძღვანელი იძლევა მეთოდურ მითითებებს და
რეკომენდაციებს ამ სფეროში, ასევე საჭიროების შემთხვევაში დახმარებას უწევს
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რეზიდენტებს პროექტის დაგეგმვის და განვითარების საკითხებში, აწვდის
ინფორმაციას ძირითად რესურსებზე, ეხმარება დონორებთან ურთიერთობაში.
რეზიდენტი უნდა ესწრებოდეს ეროვნულ პროფესიულ ფორუმებსა და
ღონისძიებებს ქირურგიის საკითხებზე, ასევე შეძლებისდაგვარად მონაწილეობას
ღებულობდეს საერთაშორისო პროფესიულ და სამეცნიერო ფორუმებში. რეზიდენტები,
რომლებიც ჩართულნი არიან სამეცნიერო საქმიანობაში, ვალდებულნი არიან საკუთარი
კვლევის შედეგების შესახებ მოხსენებით წარსდგნენ პროგრამისა და ფართო
ქირურგიული საზოგადოების წინაშე.
რეზიდენტმა პროგრამის მიმდინარეობისას სასურველია გამოაქვეყნოს სულ
მცირე ორი სამეცნიერო პუბლიკაცია ჟურნალში, ასევე, მინიმუმ ერთხელ მაინც
მოახსენოს სამეცნიერო კვლევების შედეგები ეროვნულ/რეგიონალ/საერთაშორისო
პროფესიულ ფორუმს. პროგრამის ხელმძღვანელი თავის მხრივ ვალდებულია
მოახდინოს რეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი სამეცნიერო პროექტის შეფასება,
რომლის დროსაც ყურადღება უნდა მიექცეს სტატიის ფორმატს, თეზისის შინაარსს,
ზოგად სტრუქტურას, ორიგინალურობას, საერთო დასკვნებსა და რეკომენდაციებს.
ქვემოთ მოყვანილია სქემა, რომელიც იძლევა ზოგად მითითებებს, თუ რა
მოცულობითა და ფორმით უნდა გამოიმუშავოს რეზიდენტმა სამეცნიერო საქმიანობის
უნარ-ჩვევები, ხუთწლიანი პროგრამის განმავლობაში, თითოეული მოდულის
მიხედვით. (ცხრილი #1)
(ცხრილი #1)
სამედიცინო
ინფორმაციის
დამუშავების ტიპი

კვლევითი პროექტი

ალტერნატიული
პრეზენტაციის სახე

I

ლიტერატურის ძიება

სტატიების მოპოვება და მტკიცებულების
დონის შეფასება

არ მიიღება
მხედველობაში

II

ლიტერატურის
მიმოხილვა

ლიტერატურული წყაროების ძიება და
კვლევითი მიმართულების შერჩევა

პოსტერი
(სიმპოზიუმი)

III

IV

შემთხვევის აღწერა

ორიგინალური
კვლევითი პროექტი

 ორიგინალური პროექტი
 მონაცემთა შეგროვება
 ორიგინალური განხორციელებადი
კვლევა
 მონაცემთა შეგროვება
 მიმოხილვა
 ანგარიშის მიმზადება პროგრამის
დირექტორისათვის
 ორიგინალური კვლევის შედეგებზე
მოხსენების პროექტის მომზადება
 ორიგინალური კვლევის შედეგებზე
სტატიის მომზადების დასრულება
 პროგრამის დირექტორის მიერ საბოლოო
შეფასება

პოსტერი
(სიმპოზიუმი)

შესაძლებელია
წარდგენილ იქნას
პოსტერთა სესიაზე,
თუმცა ასევე საჭიროა
ორიგინალური
სტატიის
მომზადებაც

თეორიული მზადება:
(პროგრამული საკითხების დამუშავება; კონფერენციის, საზოგადოების სხდომის, სემინარის
მოხსენების თემა; ლიტერატურის მიმოხილვა; დამუშავებული რეფერატები)
#
თემის დასახელება
სად იყო წარდგენილი თემა
შესრულების თარიღი
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მოდულზე პასუხისმგებელი პირი: ________________________________________
პრაქტიკული მუშაობა:
#

დაწესებულების დასახელება
პაციენტის გსმ

ისტორიის #
თარიღი

პროცედურა, კურაცია, მანიპულაცია,
ოპერაცია

მორიგეობა სტაციონარში:
#

ავადმყოფის გსმ
სამკურნალო მანიპულაცია

კლინიკა, განყოფილება,თარიღი

ასევე, ცხრილის სახით, ქვემოთ მოყვანილია
განაწილება კალენდარული წლის განმავლობაში:

მოდულების
დასახელება

მოდულების

„კარდიოქირურგიის” რეზიდენტურის პროგრამის
ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით (I წლის პროგრამა)
I
თვე

1.1.

შესასწავლი

II
თვე

III
თვე

IV
თვე

V
თვე

VI
თვე

VII
თვე

VIII
თვე

IX
თვე

X
თვე

XI
თვე

ზოგადი ქირურგია

მოდულების
დასახელება

„კარდიოქირურგიის” რეზიდენტურის პროგრამის
ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით (II წლის პროგრამა)
I
თვე

II
თვე

III
თვე

IV
თვე

V
თვე

VI
თვე

VII
თვე

VIII
თვე

IX
თვე

X
თვე

XI
თვე

2.1. კრიტიკული
მედიცინა და
პოსტოპერაციული
მართვა
2.2. სისხლის
ხელოვნური მიმოქცევა
(ს.ხ.მ.)
2.3. მიოკარდიუმის
დაცვა
2.4. სისხლის
14

მიმოქცევის მხარდაჭერა
2.5. გულის იშემიური
დაავადება
2.6. გულის
სარქვლოვანი დაავადება
2.7. აორტოსისხლძარღვოვანი
დაავადება
2.8. გულმკერდის
ქირურგიული
პაციენტების ზოგადი
მართვა
2.9. პერიკარდიუმის
დაზიანებები
2.10. გულის
თანდაყოლილი
დაავადებები

მოდულების
დასახელება

„კარდიოქირურგიის” რეზიდენტურის პროგრამის
ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით (III წლის პროგრამა)
I
თვე

II
თვე

III
თვე

IV
თვე

V
თვე

VI
თვე

VII
თვე

VIII
თვე

IX
თვე

X
თვე

XI
თვე

3.1. კრიტიკული
მედიცინა და
პოსტოპერაციული
მართვა
3.2. სისხლის
ხელოვნური მიმოქცევა
(ს.ხ.მ.)
3.3. მიოკარდიუმის
დაცვა
3.4. სისხლის
მიმოქცევის მხარდაჭერა
3.5. გულის იშემიური
დაავადება
3.6. გულის
სარქვლოვანი დაავადება
3.7. აორტოსისხლძარღვოვანი
15

დაავადება
3.8. გულმკერდის
ქირურგიული
პაციენტების ზოგადი
მართვა
3.9. პერიკარდიუმის
დაზიანებები
3.10. გულის
თანდაყოლილი
დაავადებები
მოდულების
დასახელება

„კარდიოქირურგიის” რეზიდენტურის პროგრამის
ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით (IV წლის პროგრამა)
I
თვე

II
თვე

III
თვე

IV
თვე

V
თვე

VI
თვე

VII
თვე

VIII
თვე

IX
თვე

X
თვე

XI
თვე

4.1. კრიტიკული
მედიცინა და
პოსტოპერაციული
მართვა
4.2. სისხლის
ხელოვნური მიმოქცევა
(ს.ხ.მ.)
4.3. მიოკარდიუმის
დაცვა
4.4. სისხლის
მიმოქცევის მხარდაჭერა
4.5. გულის იშემიური
დაავადება
4.6. გულის
სარქვლოვანი დაავადება
მოდულების
დასახელება

„კარდიოქირურგიის” რეზიდენტურის პროგრამის
ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით (V წლის პროგრამა)
I
თვე

II
თვე

III
თვე

IV
თვე

V
თვე

VI
თვე

VII
თვე

VIII
თვე

IX
თვე

X
თვე

XI
თვე

4.7. აორტოსისხლძარღვოვანი
დაავადება
4.8. გულმკერდის
ქირურგიული
პაციენტების ზოგადი
მართვა
4.9. პერიკარდიუმის
დაზიანებები
4.10. გულის
16

თანდაყოლილი
დაავადებები

4. აკადემიური პერსონალი, კვალიფიკაცია და საგანმანათლებლო რესურსები:
კარდიოქირურგიული სარეზიდენტო სასწავლო პროგრამა კონცენტრირებული
უნდა იყოს ფართო რეგიონულ და სასწავლო ჰოსპიტალებში, სადაც ადვილად
ხელმისაწვდომია ყველა საჭირო სამედიცინო და ტექნიკური საშუალებები. თითოეულ
განყოფილებაში უნდა იყოს საშუალოდ 4 ან მეტი კონსულტანტი ქირურგი,
რომელთაგან თითოეული მათგანი წელიწადში დაახლოებით 50
- ზე მეტ
დამოუკიდებლად ოპერაციას და/ან ასისტენციას უნდა ასრულებდეს.
5. ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები:
1. რეზიდენტურის
საუნივერსიტეტო

პროგრამის
კლინიკებსა

განხორციელება
და

სამედიცინო

მიმდინარეობს
დაწესებულებებში,

რომელთაც მიღებული აქვთ აკრედიტაცია კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.
2.

რეზიდენტურის კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი მოწმობა.

3. რეზიდენტურის პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელნი
არიან

-

რეზიდენტურის

პროგრამის

ხელმძღვანელი,

პროგრამის

დირექტორატი, მოდულზე პასუხისმგებელი პირები, რეზიდენტები.
4.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ა.

ადგენს მისაღები გამოცდის პროგრამას და მონაწილეობს
რეზიდენტურაში მიღების პროცესში;
ბ.
კოორდინაციას უწევს სპეციალობის აღწერილობის საფუძველზე
შედგენილ დიპლომის შემდგომი პროფესიული მზადების
(რეზიდენტურის) აკრედიტებულ პროგრამის განხორციელებას;
გ.
ადგენს რეზიდენტის ინდივიდუალურ გეგმა-გრაფიკს სამედიცინო
დაწესებულების და მოდულზე პასუხისმგებელი პირების
მითითებით და განსაზღვრავს რამდენ რეზიდენტს შეიძლება
ზედამხედველობდეს ერთი მოდულზე პასუხისმგებელი პირი.
დ.
კონტროლს უწევს რეზიდენტის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს
მოცულობასა და ჩასატარებელი მანიპულაციების რაოდენობას
წინასწარ დადგენილი ინდივიდუალური გრაფიკის მიხედვით.
ე.
ყოველწლიური შეფასების შედეგების გათვალისწინებით აძლევს
რეზიდენტს რეკომენდაციას პროგრამის გაგრძელების შესახებ.
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ვ.

5.

რეზიდენტის საქმიანობის არადამაკმოყოფილებლი წლიური
შეფასებისას წარადგენს დასაბუთებულ მოხსენებით ბარათს
გარიცხვის შესახებ.
ზ.
რეზიდენტურის კურსის წარმატებული დასრულების შემდეგ
ატარებს რეზიდენტის შემაჯამებელ ატესტაციას და აძლევს
რეკომენდაციას შესაბამისი მოწმობის გაცემის შესახებ.
თ.
პროგრამის ხელმძღვანელი ზედამხედველობას უწევს და აფასებს
მოდულზე პასუხისმგებელი პირების საქმიანობას.
პროგრამის დირექტორატის წევრები:
ა.
ბ.

6.

მონაწილეობენ რეზიდენტების შერჩევის პროცესში;
პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად ყოველწლიურად აფასებენ
რეზიდენტების მუშაობას დადგენილი წესის მიხედვით;
გ.
პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად შეიმუშავებენ რეზიდენტის
ატესტაციის ფორმატს;
დ.
მონაწილეობენ რეზიდენტის შემაჯამებელი ატესტაციის პროცესში;
ე.
საჭიროების შემთხვევაში, კონსულტაციას უწევენ პროგრამის
ხელმძღვანელს რეზიდენტურის პროგრამასთან დაკავშირებულ
ნებისმიერ საკითხებზე.
მოდულზე პასუხისმგებელი პირები:
ა.
ბ.

7.

წარმართავს სამედიცინო დაწესებულებაში რეზიდენტის მუშაობას;
თავისი
საქმიანობის
განსაზღვრულ
დროს
უთმობს
რეზიდენტებთან პედაგოგიურ მუშაობას;
გ.
თითოეული მოდულის დასრულების შემდეგ წარუდგენს ანგარიშს
პროგრამის ხელმძღვანელს, რეზიდენტის მიერ გაწეული სამუშაოს
შესახებ დადგენილი წესის მიხედვით;
დ.
რეზიდენტის დღიურში ხელმოწერით ადასტურებს რეზიდენტის
მიერ შესრულებულ სამუშაოს.
რეზიდენტი:
ა.

ბ.

გ.
დ.

რეზიდენტი შეიძლება გარიცხული იქნას რეზიდენტურიდან ერთი
თვის განმავლობაში გამოუცხადებლობის ან პროგრამის ვერ
დაძლევის შემთხვევაში. გადაწყვეტილებას რეზიდენტის გარიცხვის
შესახებ იღებს პროგრამის ხელმძღვანელი;
რეზიდენტს
უფლება
აქვს
პროგრამის
დაუბრკოლებელი
დაძლევისათვის მოითხოვოს შესაბამისი სამუშაო პირობებით
უზრუნველყოფა (კვალიფიციური ხელმძღვანელი, თანამედროვე
ტიპის
კლინიკური
და
საინფორმაციო/საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები, სამუშაო ოთახი);
რეზიდენტი
ვალდებულია
შეასრულოს
რეზიდენტურის
პროგრამით განსაზღვრული კურიკულუმი;
რეზიდენტი ვალდებულია პროგრამით განსაზღვრული და
შესრულებული საქმიანობა დააფიქსიროს პერსონალურ დღიურში;
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ე.

ვ.

რეზიდენტი ვალდებულია ყოველი წლის ბოლოს წარუდგინოს
პროგრამის ხელმძღვანელს გაწეული მუშაობის ანგარიში და
გაიაროს ეტაპობრივი და დამასრულებელი ატესტაცია დადგენილი
წესით;
რეზიდენტი ვალდებულია დაიცვას სამედიცინო დაწესებულების
შინაგანაწესი
და
შეასრულოს
დაწესებულების
განრიგით
განსაზღვრული საქმიანობა.

7. პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება:
თითოეული რეზიდენტი ასრულებს გარკვეულ საქმიანობას. თეორიული
პროგრამის შესრულება და მრავლობითი მოდულები/როტაციები გამიზნულია
იმისათვის, რომ რეზიდენტმა შესძლოს ავადმყოფთა ფართო სპექტრის განსხვავებული
შემთხვევების ნახვა, შესწავლა და მართვა; მიიღოს საგანმანათლებლო გამოცდილება,
რომელიც გათვალისწინებულია წინამდებარე სარეზიდენტო პროგრამით.
ამ პროცესის დროს რეზიდენტებზე ზედამხედველობა ხორციელდება ამ მიზნით
სპეციალურად დანიშნული ექიმების (მოდულზე პასუხისმგებელი პირები) მიერ.
თითოეულ რეზიდენტზე ზედამხედველობისა და მისი საქმიანობის მონიტორინგი
ხორციელდება წერილობითი ანგარიშის სახით. საჭიროა გაკონტროლდეს რეზიდენტის
მიერ მისი ინდივიდური გეგმის შესრულება, რეზიდენტის წასვლა-მოსვლის განრიგი,
სხვა ვალდებულებანი, რომლებიც პროგრამით არის გათვალისწინებული.
ზედამხედველობა
რეზიდენტისაგან
მოითხოვს
განსხვავებულ
დამოკიდებულებას, ქირურგიული სპეციალიზაციის სხვადასხვა ეტაპზე. აღნიშნული
გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ პროფესიული მზადების დამასრულებელი წლის
რეზიდენტს, კომპეტენციასთან ერთად, პროპორციულად ეზრდება პასუხისმგებლობა
და მოვალეობები, მათ შორის ავადმყოფთა მკურნალობასა და მოვლასთან
დაკავშირებით.
რეზიდენტის ზედამხედველ ექიმს- (მოდულზე პასუხისმგებელ პირებს) გააჩნია,
როგორც იურიდიული, ისე ეთიკური პასუხისმგებლობა ინდივიდური პაციენტის
მკურნალობასა და მოვლაზე, ამავე დროს მისი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირის
საქმიანობაზე და განათლებაზე. ამასთან, პროფესიული მზადების დამასრულებელი
წლის რეზიდენტს, აღნიშნული ზედამხედველობა უფრო ნაკლები ხარისხით
ესაჭიროება, ვიდრე სწავლების საწყის საფეხურზე მყოფ პირებს. მითითებების ჯაჭვი
ითვალისწინებს ეტაპობრივი პასუხისმგებლობის ზრდას. უფლებამოსილების
გადაცემის საზღვრები, კონკრეტულ შემთხვევაში განისაზღვრება ზედამხედველი
ექიმის მიერ, გამომდინარე რეზიდენტის აკადემიური მომზადებისა და ტექნიკური
მზაობის ასპექტებიდან. ამგვარი მიდგომა უნდა გამომდინარეობდეს პროგრამის
(ხელმძღვანელისა
და
მოდულზე
პასუხისმგებელი
პირების)
ხანგრძლივი
დაკვირვებიდან, რომელიც პასუხისმგებელნი არიან რეზიდენტის მიერ ქირურგიული
უნარ-ჩვევების ათვისებაზე და ხარისხზე. ამ პასუხისმგებლობის შესრულებისათვის,
მომზადების პროგრამა უნდა მოიცავდეს ზედამხედველობის განხორციელების შემდეგ
პრინციპებს:
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1.

რეზიდენტზე ზედამხედველობის ფორმები შესაძლებელია განისაზღვროს
კლინიკის შინაგანაწესით, პოლიტიკით ან სხვა რაიმე პროცედურული
ნორმით;

2.

სათანადო ზედამხედველობა ხელს არ უნდა უშლიდეს პროგრესულ და
შედარებით

უფრო

რეზიდენტთან

დამოუკიდებელ

დაკავშირებით;

გადაწყვეტილებათა

ამგვარად,

მიღებას

ზედამხედველობის

ტიპი

შესაძლებელია ვარირებდეს კლინიკური სიტუაციებისა და რეზიდენტის
მომზადების ეტაპისა და დონის შესაბამისად. მიუხედავად ამისა,
პროგრამის ხელმძღვანელი და მოდულზე პასუხისმგებელი პირები
ნებისმიერ დროს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი რჩევის მიცემის, დახმარების
ან კონსულტაციური მხარდაჭერისათვის.

8.

სწავლების შეფასების მეთოდები

კარდიოქირურგიის რეზიდენტები პროგრამაში მონაწილეობისას უნდა
აკმაყოფილებდნენ დადგენილ აკადემიურ კრიტერიუმებს. წლიდან წლამდე,
რეზიდენტთა აკადემიური კომპეტენციისა და კლინიკური უნარ ჩვევების პროგრესის
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება ხორციელდება რეზიდენტთა შეფასების
სისტემის საშუალებით.
რეზიდენტთა საბაზისო და კლინიკური ცოდნის, კლინიკური უნარ ჩვევების,
ზოგად სამედიცინო ასპექტებისა და სხვა კომპონენტების შეფასების ამსახველი
ინფორმაცია
საბოლოო
ჯამში
თავს
იყრის
რეზიდენტურის
პროგრამის
ხელმძღვანელთან. რეზიდენტთა განვითარების და მოქმედების პროგრესის
მონიტორინგი ეტაპობრივად ხორციელდება თითოეული მოდულის დასრულების
შემდეგ.
რეზიდენტის შეფასება შესაძლებელია მოხდეს გამოცდის ტიპით მოწყობილი
გამოკითხვით:
ზეპირი,
ტესტური,
წერილობითი და
ჩვევებზე
უშუალო
ზედამხედველობის სახით.
მოდულის დასრულების შემდეგ შეფასების ანგარიში გადაეგზავნება პროგრამის
ხელმძღვანელთან განსახილველად და ხელმოწერისათვის. რეზიდენტთა შეფასების
პოლიტიკა მნიშვნელოვანია ასევე პროგრამის პრომოციის, სრულყოფის, გამოსწორების
და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების თვალსაზრისით.
9.

პროგრამის ხანგრძლივობა:

კარდიოქირურგიაში პროგრამით სწავლის ხანგრძლიობა განსაზღვრულია 55
თვით.
რეზიდენტთან მუშაობის სქემა დაყოფილია მზადების თეორიულ და
პრაქტიკულ ნაწილებად. თეორიული და პრაქტიკული სწავლება მიმდინარეობს
პარალელურად.
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პროგრამა
ითვალისწინებს
კვალიფიკაციის
მაძიებლის
მიერ
კვირის
განმავლობაში მინიმუმ 41 საათიან დაყოვნების პერიოდს საავადმყოფოს გარემოში.
სარეზიდენტო
პროგრამა
კარდიოქირურგიაში
მიზანმიმართულია
კარდიოქირურგიაში რეზიდენტის თეორიული და პრაქტიკული მზადებისათვის.
პროგრამის ხანგრძლიvობა 5 წელია. პროგრამის მიმდინარეობის დროს,
კვალიფიკაციის მაძიებელს სხვადასხვა ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე
სწავლების შეწყვეტა არ შეუძლია ერთ წელზე მეტი პერიოდის ხანგრძლიობით.
კარდიოქირუგიის სასწავლო პროგრამა იყოფა 4 ეტაპად: საწყისი ეტაპი ანუ
ზოგადი ქირურგიის რეზიდენტურის მოდული (საერთოა ყველა ქირურგიიული
სპეცილობებისთვის, ხანგრძლიობა 11 თვე), შუალედური I და II ეტაპები (ხანგრძლიობა
შესაბამისად 11 და 11 თვე) და საბოლოო ეტაპი (ხანგრძლიობა 22 თვე).

რეზიდენტურის პროგრამა “კარდიოქირურგია” - 55 თვე
პროგრამის ზოგადი ნაწილი
პროფესიული მზადების I წელი
მოდ.# მოდულის დასახელება
1.1.
ზოგადი ქირურგია
პროგრამის შუალედური ნაწილი I ეტაპი
პროფესიული მზადების II წელი
2.1.
კრიტიკული მედიცინა და პოსტოპერაციული მართვა
2.2.
სისხლის ხელოვნური მიმოქცევა (ს.ხ.მ.)
2.3.
მიოკარდიუმის დაცვა
2.4.
სისხლის მიმოქცევის მხარდაჭერა
2.5.
გულის იშემიური დაავადება
2.6.
გულის სარქვლოვანი დაავადება
2.7.
აორტო-სისხლძარღვოვანი დაავადება
2.8.
გულმკერდის ქირურგიული პაციენტების ზოგადი
მართვა
2.9.
პერიკარდიუმის დაზიანებები
2.10.
გულის თანდაყოლილი დაავადებები
პროგრამის შუალედური ნაწილი II ეტაპი
პროფესიული მზადების III წელი
3.1.
კრიტიკული მედიცინა და პოსტოპერაციული მართვა
3.2.
სისხლის ხელოვნური მიმოქცევა (ს.ხ.მ.)
3.3.
მიოკარდიუმის დაცვა
3.4.
სისხლის მიმოქცევის მხარდაჭერა
3.5.
გულის იშემიური დაავადება
3.6.
გულის სარქვლოვანი დაავადება
3.7
აორტო-სისხლძარღვოვანი დაავადება
3.8..
გულმკერდის ქირურგიული პაციენტების ზოგადი
მართვა
3.9.
პერიკარდიუმის დაზიანებები
3.10.
გულის თანდაყოლილი დაავადებები
პროგრამის სპეციფიკური ნაწილი

ხანგრძლივობა
11 თვე

1
1
1
1
1
1
1

თვე
თვე
თვე
თვე
თვე
თვე
თვე

1 თვე
1 თვე
2 თვე

1
1
1
1
1
1
1

თვე
თვე
თვე
თვე
თვე
თვე
თვე

1 თვე
1 თვე
2 თვე
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პროფესიული მზადების IV წელი
4.1.
კრიტიკული მედიცინა და პოსტოპერაციული მართვა
4.2.
სისხლის ხელოვნური მიმოქცევა (ს.ხ.მ.)
4.3.
მიოკარდიუმის დაცვა
4.4.
სისხლის მიმოქცევის მხარდაჭერა
4.5.
გულის იშემიური დაავადება
4.6
გულის სარქვლოვანი დაავადება
პროფესიული მზადების V წელი
5.1.
აორტო-სისხლძარღვოვანი დაავადება
გულმკერდის ქირურგიული პაციენტების ზოგადი
5.2.
მართვა
5.3.
პერიკარდიუმის დაზიანებები
5.4.
გულის თანდაყოლილი დაავადებები

10.

1
1
1
1
3
4

თვე
თვე
თვე
თვე
თვე
თვე

4 თვე
1 თვე
1 თვე
5 თვე

პროგრამის განახლების პერიოდულობა:

პროგრამის განახლების პერიოდულობას წელიწადში ერთხელ განიხილავს
შესაბამისი დარგობრივი ასოციაცია და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანს შესაბამის
ცვილებებს.

II. პროგრამის ზოგადი ნაწილი
პროფესიული მზადების I წლის მოდულები - „სწავლების საწყისი ეტაპი“
მოდული 1.1.
1.
მოდულის დასახელება, ხანგრძლივობა: ზოგადი ქირურგია - 11 თვე
2.

მოდულის მიზანი:

საორიენტაციო პროგრამის შემდგომ რეზიდენტს გააცნოს ზოგადქირურგიული
კლინიკის ძირითადი კომპონენტები. რეზიდენტმა უნდა აითვისოს პერი-, ინტრა- და
პრეოპერაციული მართვის საკითხები. იგი უნდა გაეცნოს ასევე ქირურგიული
ინფექციისა და კლინიკური მიკრობიოლოგიის თავისებურებებს, ქირურგიული და
ნოზოკომიური ინფექციის პრევენციის გზებს. პრაქტიკულ ნაწილში რეზიდენტმა უნდა
დაიწყოს მცირე ქირურგიული მანიპულაციების შესრულება. მათ შორის უნდა
დაეუფლოს ჭრილობის პირველად ქირურგიულ დამუშავებას, დამუშავების სპეციფიკას
მიდამოების მიხედვით. პოსტოპერაციული ინტენსიური თერაპიის პალატაში
რეზიდენტი უნდა დაეუფლოს ქირურგიული ავადმყოფის შეფასების უნარებს,
ყურადღება უნდა გამახვილდეს ჰემოდინამიკურ და ჰომეოსტაზურ მაჩვენებლებზე და
მათი დარღვევის კორექციის გზებზე. რეზიდენტი, რამდენიმე თვის შემდეგ უნდა
ასრულებდეს პოლიკლინიკური ქირურგიის ტიპიურ მანიპილაციებს. მოდულის
ბოლოს, რეზიდენტი ეუფლება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ქირურგიულ
კომპონენტებს, მათ შორის ტრაქეოტომიის, ტრაქეის ინტუბაციის ტექნიკას და
თეორიულ საფუძვლებს.
3.
ლიტერატურის ნუსხა:
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1.

გრიგოლია ნ. ქირურგიული სნეულებები. თბილისი.2000.

2.

კუზინი მ. ქირურგიული სნეულებები. მოსკოვი. 2004. (თარგმანი).

3.

ლ.კიკალიშვილი, ე.ყიფიანი, დ. კორძაია. ტოპოგრაფიული და კლინიკური
ანატომია. თბილისი. 2005.

4.

Schwartz; Shires; Spence,r Principles of Surgery. Eigth Edition. 2004.

5.

Bailey and Love's Short Practice of Surgery (A Hodder Arnold Publication). by Norman S
Williams (Author), Christopher J.K. Bulstrode (Author), P Ronan O'Connell (Author) ,
25th edition, 2006

6.

Sarrel B.E., Carabasi R.A.. Surgery. National Medical Series for Independent Study. 1995.

7.

Silverberg S.C..Principles and Practice of Surgical Pathology.

8.

Speciality Review in General Surgery. The National Center for Advanced Medical
Education. 2001.

9.

Way L.W. Surgical Diagnosis and Treatment. 1994.

10. Way L.W., Doherty G.M.. Current Surgical Diagnosis and Treatment. 2004.
11. Kant X.. Scientific Basic for the Selection of Surgical Needles and Sutures. 1999.
12. Кузин М.И. Хирургические болезни, Москва, 2003.
13. http://www.medtrng.com/tutorials_and_simulators_part_8.htn (clinical surgery, surgical
videos).

14. www.surgical-tutur.org.uk
15. http://www.surgicalcourses.org.uk./
16. www.dundee.ac.uk./surgicalskills/index.htm
17. http://www.update-software.com/publications/cochrane/
18. http://www.ncepod.org.uk/
19. http://www.intumed.com/

4.

შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობა და მოდულის შეფასების მეთოდები.
(მოცემულია ცხრილი # 1.1.-ის სახით).

(ცხრილი # 1.1)
Teoriuli kursi

profesiuli unar-Cvevebi

Sesasrulebeli

Sefasebis
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manipulaciis
raodenoba
zogadi qirurgiuli Cvevebi:
usafrTxo qirurgiis pricipebi
 qirurgis momzadeba
operaciisTvis
 xelis dabanis, damuSavebisa
da xelTaTmnis Cacmis
principebi
 qirurgebisa da
avadmyofebisaTvis
imunizaciis protokolebi
adgilobrivi anesTeziis daniSvna
 saanesTezio preparatis
SerCeva
qirurgiuli Wrilobebi
 qirurgiuli Wrilobebis
klasifikacia
 Wrilobis marTvis
principebi
 Wrilobis Sexorcebis
paTofiziologia
 nawiburebi da
kontraqturebi
 kanisa da kanqveSa qsovilis
gakveTa:
o langeris xazebi
o instrumentis arCeva
o usafrTxo praqtika
 kanisa da kanqveSa qsovilis
daxurva
o Wrilobis yrud
gakervis Cvenebebi
o sakeravi Zafisa da
nemsis arCeva
 kvanZis dadeba
o nakerisa da
ligaturis dasadebi
masala da maTi
SerCeva
o qirurgiuli
nakerebisa da
ligaturebisTvis
kvanZebis usafrTxo
gamoyeneba
 hemostazi
o qirurgiuli teqnika
o diaTermiis
principebi
instrumentebis
SerCeva
biofsiis teqnika
aspiraciuli citologiuri
masalis aRebis CaTvliT
drenaJis gamoyeneba
o Cveneba

qirurgis momzadeba
operaciisTvis
 efeqturi da saimedo
xelis dabanva,
xelTaTmanis Cacma da
steriluri xalaTis
Cacma
4 adgilobrivi anesTeziis
teqnika, saanesTezio agentis
swori da usafrTxo
gamoyeneba
4 kanisa da kanqveSa
qsovilis gakveTa:
 skalpelis, diaTermiis
da makratlis
gamoyeneba
4 kanisa da kanqveSa
qsovilis daxurva
 Wrilobis kideebis
zusti da dauWimavi
Sepirispireba
4 kvanZis dadeba:
 erTi xeliT
 ori xeliT
 instrumentiT
 zedapiruli
 Rrma
3

4

3

o





3

hemostazi:
 sisxlmdeni
sisxlZarRvis
(zedapiruli)
kontroli
 diaTermia
 ligireba nakeriT
 kvanZovani ligireba
 klipireba
 transfiqsiuri nakeri
qsovilis retraqcia:
 qirurgiuli pinceti
 Wrilobis
retraqtoris
moTavseba
drenaJis gamoyeneba:
 Cadgma
 fiqsacia
 amoReba
qsovilis damuSaveba:
 instrumentebis
saTanado gamoyeneba
da qsovilebTan faqizi
mopyroba
 biofsiis teqnika

30

10

20

20

100

meTodebi
modulis
mimdinareobis
dros,
lokaluri
xelmZRvaneli,
ufrosi
rezidenti da
zedamxedveli
eqimi afaseben
rezidentis
praqtikuli
momzadebis
dones.
Teoriuli
masala
fasdeba
klinikis
TanamSromelTa
mier,
konferenciebis
bolos.
Sefaseba
fiqsirdeba
saregistracio
JurnalSi.

50

20

20

20

20
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o tipebi
o menejmenti/amoReba
 anastomozis formirebis
principebi
 qirurgiulo endoskopiis
principebi
winasaoperacio marTva:
intraoperaciuli marTva:
postoperaciuli marTva:
winasaoperacio Sefaseba da
menejmenti:
 kardiorespiratoruli
fiziologia
 Saqriani diabeti da sxva
endokrinuli
darRvevebis
winasaoperacio koreqcia
 siTxis balansi da
homeostazi
 Tirkmlis ukmarisoba
 sefsisis paTofiziologia
_ prevencia da
profilaqtika
 Tromboprofilaqtika
 laboratoriuli
analizebi da
instrumentuli kvlevebi
 operaciis riskfaqtorebi
da qulobrivi sistemebi
 premedikacia da sxva
preoperaciuli
daniSnuleba
 operaciis dRis
principebi
intraoperaciuli mzrunveloba:
 usafrTxoeba
saoperacioSi, raSic
Sedis aseve avadmyofis
swori pozicia
saoperacio magidaze da
nervis dazianebis Tavidan
acileba
 usafrTxoeba basri
instrumentebis mimarT
 diaTermia, lazeris
gamoyeneba
 infeqciis riskebi
 radiaciis gamoyeneba da
riskebi
 laxtis gamoyeneba misi
Cvenebis, efeqtebis da
garTulebebis CaTvliT
 adgilobrivi,
regionaluri da zogadi
anesTeziis principebi
 invaziuri da
arainvaziuri

4

asistentobis Cvevebi
 operatoris
saWiroebebis amocnoba
asistenciis dros

3 preoperaciuli Sefaseba da
menejmenti
 avadmyofis gasinjva
da istoriis Sevseba
 winasaoperacio
kvlevebis Sedegebis
interpretacia
 Tanmxlebi
daavadebebis
menejmenti
 reanimacia
 Sesabamisi
preoperaciuli
daniSnuleba
premedikaciis CaTvliT
3 intraoperaciuli
mzrunveloba:
 intraoperaciuli
mzrunvelobis
usafrTxo warmoeba
 avadmyofis swori
pozicia
 nervis dazianebis
prevencia
 basri instrumentebiT
-dazianebis prevencia
 diaTermuli
dazianebis prevencia
 venuri Trombozis
prevencia
3 postoperaciuli
mzrunveloba:
 operaciis Canawerebis
gakeTeba
 avadmyofis
mdgomareobis Sefaseba
da monitoringi
 postoperaciuli
analgezia
 siTxeebisa da
eleqtrolitebis
menejmenti
 organoTa
mosalodneli
ukmarisobis gamovlena
 organoTa ukmarisobis
sawyisi menejmenti
 dializis principebi
da Cvenebebi

20

20

modulis
mimdinareobis
dros,
lokaluri
xelmZRvaneli,
ufrosi
rezidenti da
zedamxedveli
eqimi afaseben
rezidentis
praqtikuli
momzadebis
dones.
Teoriuli
masala
fasdeba
klinikis
TanamSromelTa
mier,
konferenciebis
bolos.
Sefaseba
fiqsirdeba
saregistracio
JurnalSi.

20

20
25

monitoringis principebi
venuri Trombozis
prevencia
 operacia hepatitis da
Sidsis virusis
matareblebSi
 siTxis balansi da
homeostazi
postoperaciuli mzrunveloba
 postoperaciuli
monitoringi
 kardiorespiratoruli
fiziologia
 siTxis balansi da
homeostazi
 Saqriani diabeti da sxva
endokrinuli darRvevebi
 Tirkmlis ukmarisoba
 sisxlis danakargis
paTofiziologia
 sefsisis paTofiziologia
SIRS -is da Sokis
CaTvliT
 multiorganuli
disfunqciis sindromi
 zogadad postoperaciuli
garTulebebi
 postoperaciuli
analgeziis meTodebi
kvebis menejmentis Sefaseba da
dagegmva
 postoperaciuli kveba
 malnutriciis efeqtebi _
rogorc Warbi kveba, ise
gamofitva
 dazianebaze metaboluri
pasuxi
 kvebis statusis
skriningisa da Sefasebis
meTodebi
 enteraluri da
parenteraluri kvebis
meTodebi
hemostazi da sisxlis
komponentebi
 hemostazis meqanizmi, maT
Soris Sededebis kaskadi
 darRveuli hemostazis
paTologia. mag.:
hemofilia, RviZlis
daavadebebi, masiuri
hemoragia
 sisxlis komponentebi
 sisxlis produqtebis
gamoyenebis alternative
 sisxlis produqtebis
daniSvnis principebi




postoperaciuli
garTulebebis
amocnoba, prevencia da
mkurnaloba

3 hemostazi da sisxlis
produqtebi:
 im mdgomareobaTa
amocnoba, ramac
SesaZloa migviyvanos
hemoragiul
diaTezamde
 operaciis dros
koagulopaTiuri
sisxldenis amocnoba
 sisxlis produqtebis
saTanado gamoyeneba
 sisxlis produqtebis
transfuziis
garTulebebis
menejmenti
3 koagulacia, Rrma venebis
Trombozi da embolizmi
 riskis qveS myofi
avadmyofebis amocnoba
 pulmonaruli
embolizmisa da Rrma
venebis Trombozis
amocnoba da diagnozi
 dupleqs-skanirebis,
venografiis da Ddimeris maCveneblis
roli
 venuri Trombozisa da
pulmonaruli
embolizmis sawyisi da
monitoruli
mkurnalobaprofilaqt
ikis dawyeba

20

20

3 antibiotikebi
 antibiotikebis
saTanado daniSnuleba
3 preoperaciuli kvebiTi
mkurnalobis Sefaseba da
dagegmva
 xelovnuri kvebis
uzrunvelyofisaTvis
midgomis organizeba;
upiratesad sakvebi
danamatebi,
enteraluri kveba da
parenteraluri kveba
3 metaboluri da
endokrinuli darRvevebi

10

10

10
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sisxlis produqtebis
gamoyenebasTan
dakavSirebuli avadmyofis
usafrTxoeba
koagulacia, Rrma venebis
Trombozi da embolizmi:
 Sededebis meqanizmi
(virxovis triada)
 operaciis da travmis
zemoqmedeba koagulaciis
procesze
 testebi Trombofiliaze
da koagulaciis sxva
darRvevebze
 kvlevis meTodebi
Tromboemboliur
daavadebaze eWvis dros
 venuri Trombozisa da
filtvis embolizmis
mkurnalobis principebi,
antikoagulaciis CaTvliT
 ventilacia/perfuziis
skanirebis, ktpulmonaruli
angiografiis, D-dimeris
da Trombolizis roli
 pulmonaruli
emboleqtomiis adgili
 Tromboembolizmis
profilaqtika
 Rrma venebis Trombozis
riskis klasifikacia da
menejmenti
 Rrma venebis Trombozis
prevenciis meqanikuri da
farmakologiuri
meTodebis codna


















endokrinuli da
eleqtrolituri
dazianebis mqone
avadmyofebis istoriis
Segroveba da gasinjva
Tireotoqsikozis da
hipoTireoidizmis
kvleva da menejmenti
hiper- da
hipokalcemiis kvleva
da menejmenti
steroidul Terapiaze
myofi avadmyofebis
perioperaciuli
menejmenti
Saqriani diabetis
mqone avadmyofebis
perioperaciuli
menejmenti
hiponatriemiis kvleva
da menejmenti
hiper- da
hipokaliemiis kvleva
da menejmenti

5

10

10
10

5

20

centraluri venis
kaTeteris Cadgma
ureTris
kaTeterizacia

antibiotikebi
 qirurgiul avadmyofebSi
ZiriTadi paTogenebi
 antibiotikebisadmi
mgrZnobeloba
 antibiotikebis gverdiTi
movlenebi
 profilaqtikisa da
mkurnalobis principebi
periopraciul menejmentTan
dakavSirebuli metaboluri da
endokrinuli darRvevebi
 Tireoiduli hormonis
siWarbisa da deficitis
paTofiziologia da
masTan asocirebuli
operaciuli riskebi
 hiper- da hipokalcemiis
27

mizezebi da Sedegebi
kortikosteroiduli
Terapiis garTulebebi
 steroiduli ukmarisobis
mizezebi da Sedegebi
 Saqriani diabetis
garTulebebi
 hiponatremiis mizezebi da
Sedegebi
 hiperkalemiisa da
hipokalemiis mizezebi da
Sedegebi
qirurgiuli teqnika da
teqnologia:


ZiriTadi qirurgiuli daavadebebi
arsebuli simptomebi da
sindromebi
 abdominuri tkivili
 abdominuri Seberiloba
 nawlavTa peristaltikis
cvlilebebi
 gastrointestinuri
sisxldena
 reqtaluri sisxldena
 disfagia
 dispefsia
 siyviTle
moicavs Semdeg daavadebebs
 apendiciti
 gastrointestinuri
avTvisebiani simsivne
 nawlavis anTebiTi
daavadeba

Wrilobis pirveladi
qirurgiuli damuSaveba
barZayis amputacia,
falangebis amputacia,
falangebis amosaxsvra,
winamxris amputacia,
terfis amputacia Sarpis
mixedviT,
terfSorisi amosaxsvra
lisfrankis wesiT,
wvivis Zval-plastikuri
amputacia,
barZayis Zval-plastikuri
amputacia,
suprakondiluri amputacia
sisxlZarRvTa ligacia,
nevrorafia,
tendorafia,
laparotomia,
laparotomiuli Wrilobis
daxurva,
RviZlis biofsia
laparoskopuli teqnikis
aTviseba
traqeotomia,
traqeis intubacia

20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
5
5
30
5
5
5
5

modulis
mimdinareobis
dros,
lokaluri
xelmZRvaneli,
ufrosi
rezidenti da
zedamxedveli
eqimi afaseben
rezidentis
praqtikuli
momzadebis
dones.
Teoriuli
masala
fasdeba
klinikis
TanamSromelTa
mier,
konferenciebis
bolos.
Sefaseba
fiqsirdeba
saregistracio
JurnalSi.
modulis
mimdinareobis
dros,
lokaluri
xelmZRvaneli,
ufrosi
rezidenti da
zedamxedveli
eqimi afaseben
rezidentis
praqtikuli
momzadebis
dones.
Teoriuli
masala
fasdeba
klinikis
TanamSromelTa
mier,
konferenciebis
bolos.
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divertikuluri daavadeba
nawlavis obstruqciuli
gauvaloba
 Sexorcebebi muclis RruSi
 muclis Tiaqrebi
 peritoniti
 nawlavis perforacia
 saylapavis keTilTvisebiani
daavadeba
 peptiuri wylulovani
daavadeba
 RviZlis, naRvlis buStis da
pankreasis keTilTvisebiani
da avTvisebiani daavadebebi
 hemoroiduli da
perianaluri daavadebebi
muclis kedlis stoma
sarZeve jirkvlis daavadeba
 ZuZus simsivneebi da
dvrilis gamonadeni
 ZuZus mwvave tkivili
moicavs Semdeg daavadebebs
 ZuZus keTilTvisebiani da
avTvisebiani simsivneebi
 mastiti da ZuZus abscesi



Sefaseba
fiqsirdeba
saregistracio
JurnalSi.

periferiul sisxlZarRvTa
daavadebebi
warmodgenili simpromebi da
sindromebi
 kiduris qronikuli da
mwvave iSemia
 anevrizmuli daavadeba
 tranzitoruli iSemia
 venebis varikozuli
daavadeba
qvemo kiduris dawyluleba
moicavs Semdeg daavadebebs
 arteriebis
aTerosklerozuli
daavadeba
 arteriebis emboliuri da
Trmbozuli daavadebebi
 venuri ukmarisoba
 diabeturi dawyluleba
endokrinuli daavadebebi
simptomebi da sindromebi
 kisris simsivneebi
 mwvave endokrinuli krizi
moicavs Semdeg daavadebebs
 Tiroiduli da
paraTireoiduli
daavadebebi
 Tirkmelzeda jirkvlis
daavadebebi
 Saqriani diabeti
29

politravma
zogadi
 dazianebuli avadmyofebis
Sefasebis qulobrivi
sistema
 didi ubeduri SemTxvevis
triaJi
 gansxvavebebi bavSvebSi
Soki







Sokis paTogenezi
Soki da
kardiovaskularuli
fiziologia
dazianebaze metaboluri
pasuxi
mozrdilTa respiratoruli
distressindromi
arajvaredini SeTavsebis
sisxlis gamoyenebis Cveneba

Wrilobebisa da rbili qsovilebis
dazianebebi
 cecxlsasroli iaraRiTa da
WurviT dazianebebi
 daniT miyenebuli
Wrilobebi
 adamianisa da cxovelis
nakbeni
 rbili qsovilebis
dazianebis buneba da
meqanizmi
 rbili qsovilebis
dazianebis menejmentis
principebi
 travmuli Wrilobebis
menejmentis principebi
 kompartment sindromi

zogadi
4 anamnezi da gasinjva
3 kvleva
3 Sesabamis qirurgiul
subspecialobisken
gadamisamarTeba
4 im avadmyofTa reanimacia
da adreuli menejmenti,
romlebmac miiRes
gulmkerdis, Tavis,
xerxemlis, muclis an
kidurebis dazianebebi ATLS,
APLS gaidlainebis mixedviT
4 mravlobiTi dazianebis
mqone avadmyofTa reanimacia
da adreuli menejmenti
3 specifiuri problemebi
 ugono mdgomareobaSi
myofi avadmyofis
menejmenti
 kanis danakargis
(deficitis) sawyisi
menejmenti
 damwvrobis sawyisi
menejmenti

2 centraluri venis
kaTeteris Cadgma
3 gulmkerdis drenaJis
Cadgma
2 diagnostikuri
peritonealuri lavaJi
4 ureTraluri kaTeterizacia
2 suprapubikuri
kaTeterizacia
(epicistostomia)

5
5

5

5

5

5

2

modulis
mimdinareobis
dros,
lokaluri
xelmZRvaneli,
ufrosi
rezidenti da
zedamxedveli
eqimi afaseben
rezidentis
praqtikuli
momzadebis
dones.
Teoriuli
masala
fasdeba
klinikis
TanamSromelTa
mier,
konferenciebis
bolos.
Sefaseba
fiqsirdeba
saregistracio
JurnalSi.

5
5
5
20
5

damwvroba
 damwvrobis klasifikacia
 damwvrobis menejmentis
principebi
motexilobebi
 motexilobebis
klasifikacia
 motexilobebis
paTofiziologia
 motexilobebis menejmentis
principebi
 motexilobebis garTulebebi
 saxsrebis dazianebebi
organospecifiuri travma
 Torakaluri travmis
paTofiziologia
30

pnevmoToraqsi
Tavis dazianebebi, raSic
Sedis intrakranialuri
travmuli hemoragia da
Tavis tvinis dazianeba
 xerxemlis svetis dazianeba
 periferiuli nervebis
dazianeba
 muclis blagvi da Semavali
travma
 elenTis dazianebiT
 sisxlZarRvTa dazianeba,
maT Soris iatrogenuli
dazianebebi da
intravaskularuli
narkotikuli moxmareba
 kraS dazianeba
kanis deficitis menejmentis
principebi, maT Soris kanis
transpalntantebi da kanis
nafleTebi
qirurgiuli infeqcia da misi
prevencia:








abscesis (flegmonis)
gaxsna
Wrilobis pirveladi
qirurgiuli
damuSaveba.
hidradenitis
drenireba

20

30

20

modulis
mimdinareobis
dros,
lokaluri
xelmZRvaneli,
ufrosi
rezidenti da
zedamxedveli
eqimi afaseben
rezidentis
praqtikuli
momzadebis
dones.
Teoriuli
masala
fasdeba
klinikis
TanamSromelTa
mier,
konferenciebis
bolos.
Sefaseba
fiqsirdeba
saregistracio
JurnalSi.

III. პროგრამის სპეციფიკური ნაწილი
პროფესიული მზადების II წლის მოდულები - „სწავლების შუალედური I ეტაპი“
მოდულების რაოდენობა: 10
ხანგრძლიობა - 11 თვე
სწავლების შუალედური (I) ეტაპის მიზანი მდგომრეობს გამოცდილების შეძენასა
და კოპენტენციის ჩამოყალიბებაში ზოგადად კარდიოქირურგიაში. თითოეული
31

მოდულის სასწავლო გეგმა დეტალურადაა აღწერილი სასწავლო პროგრმაში. ასევე
ნათლადაა განსაზღვრული თითოეული ამ მოდულის დამთავრების შემდეგ მსმენელის
კომპეტენციის დონე და უფლებები. შუალედური (I) ეტაპის მოდულებია:
2.1. კრიტიკული მედიცინა და პოსტოპერაციული მართვა, ხანგრძლივობა - 1 თვე
2.2.

სისხლის ხელოვნური მიმოქცევა (ს.ხ.მ.), ხანგრძლივობა - 1 თვე

2.3. მიოკარდიუმის დაცვა, ხანგრძლივობა - 1 თვე
2.4. სისხლის მიმოქცევის მხარდაჭერა, ხანგრძლივობა - 1 თვე
2.5. გულის იშემიური დაავადება, ხანგრძლივობა - 1 თვე
2.6. გულის სარქვლოვანი დაავადება, ხანგრძლივობა - 1 თვე
2.7. აორტო-სისხლძარღვოვანი დაავადება, ხანგრძლივობა - 1 თვე
2.8. გულმკერდის ქირურგიული პაციენტების ზოგადი მართვა, ხანგრძლივობა - 1
თვე
2.9. პერიკარდიუმის დაზიანებები, ხანგრძლივობა - 1 თვე
2.10. გულის თანდაყოლილი დაავადებები, ხანგრძლივობა - 2 თვე
რეზიდენტს შესაბამისი პროგრამის შესრულების ფარგლებში მოეთხოვება
სალექციო მასალის მომზადება და ბავშვთა და/ან მოზრდილთა კარდიოინტენსიური
თერაპიის ექიმთან ერთად კარდიოინტენსიური თერაპიის პალატაში კვირაში 2
მორიგეობა.
moduli 2.1.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba: kritikuli medicina da postoperaciuli
marTva – 1 Tve
mizani
reanimaciaSi post qirurgiuli pacientebis marTvis unaris Camoyalibeba,
kritikuli situaciebis marTva da postoperaciuli pacientebis movla. kritikul
situaciebisas kompleqsuri intensiuri Terapiis Catarebisas multiprofesiul,
multidisciplinarul gundSi muSaobis
unaris Camoyalibeba. gaurTulebeli
situaciebis damoukidebalad marTvis unaris Camoyalibeba. rTuli da mZime
situaciebis marTva Sesabamisi specialobis profesionalis zedamxedvelobiTa da
xelmZRvanelobiT.
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Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac
Services, North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety
Panu, associate editor
Cardiac Surgery A brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
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Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult
THIRD EDITION Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac
Surgery Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s
Hospital Boston, Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in
Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th EditionEditors: Irwin, Richard S.; Rippe,
James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
7. Congenital Diseases and Syndromes
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
8. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD.
9. Essential Interventional Cardiology, 2e
Michael S. Norell MD FRCP , John Perrins BSc MD FRCP FACC , Berhard Meier, A.
Michael Lincoff
10. Cardiac Surgery
Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4.

Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
cxrili # 2.1.-is saxiT).

(mocemulia

(cxrili # 2.1)
sabaziso ganaTelba:

fiziologia
4
4
4
4
4
4
4
4
4

hemodinamika: fiziologia da parametrebi
gulis ariTmia
hemostazi, Trombozi da sisxldena
mJava-tutovani wonasworoba
filtvebis fiziologia, ventiolacia da gazTa cvla
organizmis metaboluri pasuxi qirugiul Carevaze da travmaze
kuW-nawlavis traqtis, Tirkmlebis da RviZlis fiziologia
kveba
temperaturis regulacia

anatomia
4
4
4
4

guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
Suasayari, gulmkerdis SesarTavi da kiseri
traqeo-bronquli xe da filtvebi
gulmkerdis kedeli da diafragma

paTologia
4
4
4
4
4
4
4

anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
miokardiumis infarqti da garTulebebi
endokarditi
perikarditi
SIRS
bronqopulmonaluri infeqcia
ARDS
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farmakologia
4
4
4
4
4
4
4
4

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
inotropebi, vazodilatatorebi da vazokonstriqtorebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba
klinikuri ganaTleba:

3
3
3
3
3
3
3

gul-filtvis reanimacia
kardioqirurgiuli pacienti marTva
gulis ariTmiis marTva
qirurgiuli garTulebebis marTva
sisxlis produqtebi da sisxlis gadasxma
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
qirurgiisa da intensiuri Terapiis neiro-fsiqologiuri Sedegebi
klinikuri unarebi:

istoria da pacientis gamokvleva
4

istoria da gamokvlevebi postoperaciul da ukiduresad mZime pacientebSi

monacemTa interpretacia
4
4
3
3

postoperaciuli da intensiur Terapiis diagramebisa da dokumentaciis analizi da
interpretacia
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
gulmkerdis rentgenograma da eleqtrokardiogrma
eqokardiografia (transezofagaluri eqokardiografiis CaTvliT)

pacientis marTva
qirurgiuli pacientis zogadi marTva
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

siTxis balansis da mosirkurire moculobis marTva
tkivilis marTva
Wrilobis marTva
qirurgiuli drenaJebis marTva
antimikrobuli preparatebis daniSvna da marTva
postoperaciuli sisxldenis marTva
gul-filtvis reanimacia
qirurgiuli garTulebebis marTva
sisxlis produqtebis da sisxlis gadasxmis marTva
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazis marTva

hemodinamikuri darRvevebis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
3
3
3

hemodinamikuri monacemebis Sefaseba da interpretacia
inotropuli da vazoaqtiuri preparatebis praqtikuli gamoyeneba
intra aortuli kontrpulsaciis balonis gamoyeneba
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gulis ariTmiebis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
3
3
3
3

eleqtrokardiogramis interpretacia
anti-ariTmuli preparatebis gamoyeneba
defibrilatoris gamoyeneba
gulis stimulatorze warmodgenis Seqmna da gamoyeneba

sunTqvis darRvevis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
4
3
2
2

sisxlis gazebis analizis interpretacia
xelovnuri sunTqvis marTva
xelovnuri sunTqvis meTodebsa da teqnikaze warmodgenis Seqmna
anesTeziur preparatebsa da meTodebze warmodgenis Seqmna

multiorganuli disfunqciis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
2
2
2

Tirkmlebis disfunqcia da daxmareba
kuW-nawlavis traqtis disfunqcia, kveba da sakvebi
Tavis tvinis da neiro-fsiqologiuri problemebis aRmoCena da Sefaseba
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi

praqtikuli unar-Cvevebi
4
4
4
3
3
2
2
4
4
3

arteriis kanulacia
centraluri venis kanulacia
filtvis arteriis kaTeterizacia
intra aortuli kontrpulsaciis balonis Cayeneba
intra aortuli kontrpulsaciis balonis marTva
traqeostomia
bronqoskopia
gulmkerdis Rrudan siTxis aspiracia
gulmkerdis RruSi drenaJis Cayeneba
gulmkerdis RruSi arsebuli drenaJis marTva

operaciuli marTva
2

tamponadis an sisxldenis qirurgiuli mkurnaloba

moduli 2.2.
1. modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - xelovnuri sisxlis mimoqceva - 1 Tve
2. mizani
s.x.m.- is klinikuri da teqnikuri aspeqtebis marTva zedamxedvelobis qveS.
sabaziso ganaTelba.
3. literaturis nusxa:

1.

Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac
Services, North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent

2.

CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety
Panu, associate editor

3.

Cardiac Surgery A brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France

4.

Cardiac Surgery in the Adult
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THIRD EDITION Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac
Surgery Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s
Hospital Boston, Massachusetts

5.

Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD

6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in
Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th EditionEditors: Irwin, Richard S.; Rippe,
James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.

7.

Congenital Diseases and Syndromes
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser

8.

Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD.

9.

Essential Interventional Cardiology, 2e
Michael S. Norell MD FRCP , John Perrins BSc MD FRCP FACC , Berhard Meier, A.
Michael Lincoff

10. Cardiac Surgery
Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
cxrili # 2.2.-is saxiT).

(mocemulia

(cxrili # 2.2)

fiziologia
3
3
3
3
3
3
3
3

hemodinamika: fiziologia da parametrebi
gulis ariTmia
hemostazi, Trombozi da sisxldena
mJava-tutovani wonasworoba
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
organizmis metaboluri pasuxi qirugiul Carevaze da travmaze
kuW-nawlavis traqtis, Tirkmlebis da RviZlis fiziologia
temperaturis regulacia

anatomia
3
3
3
3

guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
Suasayari, gulmkerdis SesarTavi da kiseri
gulmkerdis kedeli da diafragma
skarpas samkuTxedi da periferiuli sisxlZarRvTa sistema

paTologia
3
3
3

anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
SIRS
ARDS

farmakologia
3

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
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3
3
3
3
3
3
3

inotropebi, vazodilatatorebi da vazokonstriqtorebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
3
3

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da polisebi

specifikuri ganaTleba:
3
s.x.m.-s principebi da praqtika
3
Sesabamisi aRWurviloba da maTi gamoyeneba
3
monitorieba gulis sisxlis xelovnuri mimoqcevisas
3
s.x.m. –s paTo-fiziologiuri aRqma da organizmis antebiTi reaqcia masze
3
pulsirebadi da arapulsirebadi nakadi
3
s.x.m. –s gavlena farmakokinetikaze
3
`praimis” siTxe da hemodilucia
3
mJava-tutivani balansi- pH da alfa stati meTodebi
3
gulis s.x.m. –s neiro-fsiqologiuri Sedegebi
3
sisxlis komponentebis SenarCuneba da sisxlis konservacia
klinikuri unar-Cvevebi
(gansazRvruli ar aris)
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi

operaciuli marTva
3
3
3
3
2
1

Sua sternotomia, gaxsna da daxurva
kanulacia da s.x.m. –s dawyeba
s.x.m.- s usafrTxo Catareba- problemebis gadawyveta da gaumarTaobebis aRmofxvra
s.x.m.- s damTavreba da dekanulacia
TeZos arteriis kanulacia da dekanulacia
ganmeorebiTi sternotomia, perikardiumis diseqciiT, gulis mobilizaciiTa da
kanulaciiT

moduli 2.3.
1. modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - miokardiumis dacva, - 1 Tve
2. mizani
miokardiumis intraoperaciuli dacvis klinikuri da teqnikuri aspeqtebis
marTva zedamxedvelobis qveS.
3. literaturis nusxa:

1.

Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac
Services, North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent

2.

CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety
Panu, associate editor

3.

Cardiac Surgery A brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
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Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4.

Cardiac Surgery in the Adult
THIRD EDITION Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac
Surgery Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s
Hospital Boston, Massachusetts

5.

Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD

6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in
Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th EditionEditors: Irwin, Richard S.; Rippe,
James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.

7.

Congenital Diseases and Syndromes
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser

8.

Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD.

9. Essential Interventional Cardiology, 2e
Michael S. Norell MD FRCP , John Perrins BSc MD FRCP FACC , Berhard Meier, A.
Michael Lincoff

10. Cardiac Surgery
Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
cxrili # 2.3.-is saxiT).

(mocemulia

(cxrili # 2.3)
sabaziso ganaTelba:
3
miokardiumis ujredovani fiziologia
3
miokardiumis funqcia da disfunqcia
3
hemodinamika da ariTmiebi
3
koronaruli arteriebisa da venebis anatomia
specifikuri ganaTleba:
3
mikokardiumis dacvis samecniero safuZvlebi
3
mikokardiumis dacvis principebi da praqtika
3
kardioplegiuri xsnarebi da miwodebis meTodebi
3
mikokardiumis dacvis arakardioplegiuri meTodebi
klinikuri unar-Cvevebi:
2
mikokardiumis dacvis marTva perioperatiul periodSi
2
klinikur situaciebidan gamomdinare miokardiumis dacvis adaptacia
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi

operaciuli marTva
2

kanulaciis Sesabamisi meTodebi da kardioplegiis adekvaturi miwodeba
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moduli 2.4.
1. modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - sisxlis mimoqcevis mxardaWera, - 1 Tve
2. mizani sisxlis mimoqcevis mxardaWeris klinikuri da teqnikuri aspeqtebis marTva
zedamxedvelobis qveS.
3. literaturis nusxa:

1.

Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac
Services, North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent

2.

CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety
Panu, associate editor

3.

Cardiac Surgery A brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France

4.

Cardiac Surgery in the Adult
THIRD EDITION Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac
Surgery Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s
Hospital Boston, Massachusetts

5.

Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD

6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in
Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th EditionEditors: Irwin, Richard S.; Rippe,
James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.

7.

Congenital Diseases and Syndromes
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser

8.

Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD.

9. Essential Interventional Cardiology, 2e
Michael S. Norell MD FRCP , John Perrins BSc MD FRCP FACC , Berhard Meier, A.
Michael Lincoff

10. Cardiac Surgery
Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
cxrili # 2.4.-is saxiT).

(mocemulia

(cxrili # 2.4)
sabaziso ganaTelba:
sabaziso ganaTelba:
3
hemodinamika: fiziologia da parametrebi
3
gulis ariTmia
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3
3
3
3
3
3

hemostazi, Trombozi da sisxldena
skarpas samkuTxedis da periferiuli sisxlZarRvebis anatomia
inotropebi, vazodilatatorebi da vazokonstriqtorebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazuri medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolitiuri medikamentebi

specifikuri ganaTleba:
3
sisxlis mimoqcevis mxardaWera preoperaciul, perioperaciul da postoperaciul
periodSi
3
intra aortuli kontrpulsaciis baloni – Cveneba, pacientis SerCeva da
garTulebebi
3
intra aortuli kontrpulsaciis fiziologia
2
intra aortuli kontrpulsaciis Sesabamisi aparaturisa da teqnologiis aRqma
2
parkuWis damxmare xelsawyo – Cveneba, pacientis SerCeva da garTulebebi
klinikuri unar-Cvevebi:
2
pacientis SerCeva sisxlis mimoqcevis mxardaWeris Casatareblad
3
intra aortuli kontrpulsacis balonis Cadgma da pozicia
3
intra aortuli kontrpulsacis balonis marTva, dros dayeneba da gabervis
xangrZliobis kontroli
2
intra aortuli kontrpulsacis baloniani pacientis movla, garTulebebis aRmoCena
da marTva
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi
ar aris gansazRvruli

moduli 2.5.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulis iSemiuri daavadeba, - 1 Tve\
mizani - gulis iSemiuri daavadebis mqone pacientebis saTanado qirurgiuli
aspeqtebis zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs gulis iSemiuri daavadebeis
garTulebebsac.
literaturis nusxa:
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1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac
Services, North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2.

CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety
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3.

Cardiac Surgery A brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France

4.

Cardiac Surgery in the Adult
THIRD EDITION Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac
Surgery Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s
Hospital Boston, Massachusetts

5.

Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD

6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in
Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th EditionEditors: Irwin, Richard S.; Rippe,
James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.

7.

Congenital Diseases and Syndromes
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser

8.

Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD.

9. Essential Interventional Cardiology, 2e
Michael S. Norell MD FRCP , John Perrins BSc MD FRCP FACC , Berhard Meier, A.
Michael Lincoff

10. Cardiac Surgery
Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
cxrili # 2.5.-is saxiT).

(mocemulia

(cxrili # 2.5)
sabaziso ganaTelba:
fiziologia
3
miokardiumis ujredovani fiziologia
3
hemodinamika: fiziologia da parametrebi
3
eleqtrofiziologia, moicavs gulis gamtari sistemis darRvevebsac
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3
3
3
3
3

hemostazi, Trombozi da sisxldena
mJava-tutovani wonasworoba
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze
sisxlZrRvTa biologia da reaqtiuloba

anatomia
3
guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
3
gulis sisxlZarRvebis anatomia da maTi sxvadasxva varianti
3
koronaruli angiografia
3
periferiuli sisxlZrRvebis da sisxlZarRvovani sistemis anatomia
paTologia
3
anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
3
aTeroma, medialuri nekrozi da arteriti
3
intimis hiperplazia, transplantatis aTerosklerozi
3
miokardiumis infarqti da misi garTulebebi
3
SIRS

farmakologia
3
3
3
3
3
3
3

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
3
3
3
3

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi

klinikuri ganaTleba:
zogadi
3
gulis daavadebaTa diagnozi, gamokvleva da mkurnaloba
3
riskebis stratifikacia da Sefaseba
3
gul-filtvis reanimacia
3
gulis ariTmiebi
3
qirurgiis garTulebebi
3
Tirkmlebis disfunqcia
3
multiorganuli ukmarisoba
3
gulis paTologiebis mqone pacientTa reabilitacia
3
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
3
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
specifikuri
3
g.i.d –is diagnostika, gamokvleva da Sefaseba
3
operaciuli mkurnaloba- momuSave gulze operacia da operaciebi s.x.m.-s
gamoyenebiT
3
Sedegebi qirurgiis Semdeg- letaloba, Suntebis gamavloba da recidivi
3
arteriuli revaskularizacia
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3
3
3
3
3

koronaruli Suntirebis reoperaciebi
PCI – is roli da araoperaciuli mkurnaloba
gul-sisxlZarRvTa risk faqtorebis marTva
miokardiumis infarqtisa da g.i.d. – is garTulebebi
miokardiumis infarqtisa da g.i.d. – is garTulebebi: parkuWTSua Zgidis defeqti,
mitraluri regurgitacia, anevrizma

klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4

gul-sisxlZarRvTa sistema da konduiti- zogadi istoria da daniSnuleba,
Tanmxlebi daavdebebis gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba

monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
hemodinamikuri monacemebis interpretacia
3
gulmkerdis rentgenografia
3
eleqtrokardiografia da datvirTvis eleqtrokardiografia
3
koronaruli angiografia
3
gulis kaTeterizaciis monacemebi
2
eqokardiografia 2D, dopleri, transezofagialuri da stres eqo
2
birTvuli kardiologia
pacientis marTva
4
gul-filtvis reanimacia
3
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
3
post kardioqirurgiuli pacientebis marTva
3
qirurgiuli garTulebebis marTva
3
gulis daavadebebis mqone pacientTa reabilitacia
3
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
2
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
4
saCino venis gamoyofa
3
gulmkerdis Sida arteriisa da radialuri arteriis gamoyofa
3
s.x.m. momzadeba da marTva
3
proqsimaluri koronaruli anastomozi
2
distaluri koronaruli anastomozi

moduli 2.6.
1.
2.
3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulis sarqvlovani daavadeba, - 1 Tve
mizani - gulis sarqvlovani daavadebis mqone pacientebis saTanado zedamxedveloba,
Sefaseba da marTva, moicavs gulis sarqvlovani daavadebis operaciul marTvas.
literaturis nusxa:
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4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
cxrili # 2.6.-is saxiT).

(mocemulia

(cxrili # 2.6)

sabaziso ganaTelba:
fiziologia
3
gul-sisxlZarRvTa fiziologia-sarqvlebis fiziologia da hemodinamika
3
eleqtrofiziologia, moicavs gulis gamtari sistemis darRvevebsac
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3
3
3
3

hemostazi, Trombozi da sisxldena
mJava-tutovani wonasworoba
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze

anatomia
3
gulis Rruebi da sarqvlebi, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
3
gulis gamtari sistemis anatomia
paTologia
3
sarqvlebis stenozisa da naklovanebis paTofiziologia
3
gulis funqciasa da morfologize sarqvlovani daavadebebis gavlena
3
kombinirebuli da Sereuli sarqvlovani daavadebebis paTofiziologia (mag. aortis
da mitraluri sarqvlebis)

farmakologia
3
3
3
3
3
3
3

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
3
3
3
3
3

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsis
endokarditi da saqvlovani protezis endokarditi

klinikuri ganaTleba:
zogadi ganaTleba
3
gul-filtvis reanimacia
3
kardioqirurgiuli pacienebis movla
3
qirurgiis garTulebebi
3
gulis ariTmiebi
3
qirurgiuli garTulebebi
3
riskebis Sefaseba da stratifikacia
3
gul-sisxlZarRvTa sistemis risk faqtorebi
specifikuri ganaTleba
3
gulis sarqvlovani daavadebebis diagnostika, gamokvleva da Sefaseba
3
gulis sarqvlovani daavadebebisas qirurgiuli Carevis vada
3
gulis sarqvlovani daavadebebis operaciuli marTva moicavs: srqvlovani apartis
gamocvla an aRdgena (meqanikuri, biologiuri stentirebuli da stentles
graftebi, homograftebi da autograftebi
3
sarqvlebis dizaini: masala, konfiguracia da biomeqanika
3
qirurgiuli Sedegebi: letaloba, saqrqvlebis Trombozi, endokarditi, sisxldena
3
postqirurgiuli monacemebis interpretacia
3
gulis muSaobisa da Soreuli Sedegebis funqcionaluri statusi
3
qirurgia gulis gamtari sistemis problemebisas
3
ariTmiebis qirurgiuli mkurnaloba
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klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
gul-sisxlZarRvTa sistema da zogadi istoria: daniSnuleba, Tanmxlebi daavdebebis
gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
hemodinamikuri monacemebis interpretacia
3
gulmkerdis rentgenografia
3
eleqtrokardiografia da datvirTvis eleqtrokardiografia
3
koronaruli angiografia
3
gulis kaTeterizaciis monacemebi, moicavs marjvena da marcxena Rruebis monacemebs
3
eqokardiografia 2D (transezofagialuri da transTorakaluri), dopleri da
stres eqo
2
birTvuli kardiologia
pacientis marTva
4
gul-filtvis reanimacia
3
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
3
post kardioqirurgiuli pacientebis marTva
3
qirurgiuli garTulebebis marTva
3
gulis daavadebebis mqone pacientTa reabilitacia
3
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
2
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
2
endokarditis araoperaciuli marTva
3
sarqvlebis arCeva
3
antikoagulaciuri marTva, moicavs garTulebebsac
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
2
aortis sarqvlis izolirebuli gaurTulebeli protezireba (stentirebuli
biologiuri an meqnikuri)
2
mitraluri sarqvlis izolirebuli gaurTulebeli protezireba
1
samkariani sarqlis qirurgia
1
kombinirebuli sarqvlebisa da Suntirebis operacia
1
qirurgiuli strategia mcire zomis aortis fuZisas
1
aortis bolqvis qirurgia-stentles sarqvlebi da aortis fuZis gamocvla
1
reoperaciebi sarqvlovan qirurgiaSi
1
endokarditis qirurgiuli mkurnaloba
2
ariTmiebisas qirurgiuli ablaciis teqnika
1
alternatiuli qirurgiuli midgomebi( Torakotomia, transeptaluri da
miniinvaziuri) gulis sarqvlebis qirugiaSi

moduli 2.7.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - aorto-sisxlZarRvovani daavadeba, - 1 Tve
mizani
aorto-sisxlZarRvovani
daavadebis
mqone
pacientebis
saTanado
zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs daavadebebis operaciul marTvas. es
moduli uzrunvelyofs kompleqsur subspecialobaSi Sualedur swavlebas.
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4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
cxrili # 2.7.-is saxiT).

(mocemulia

(cxrili # 2.7)

sabaziso ganaTelba:
fiziologia
3
sisxlZarRvTa fiziologia da reaqtiuloba
3
hemodinamika: fiziologia da parametrebi
3
reologia da arteriuli wnevis regulacia
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3
3
3
3
3
3

hemostazi, Trombozi da sisxldena
transfuziuli Terapiis fiziologia
qirurgiuli infeqciuri daavadebebis principebi
mJava-tutovani wonasworoba
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze
hipoTermiis paTofiziologia da misi efeqti hemoglobinze, metaboluri cvlis
sixSireze da pH –zed da misi marTva

anatomia
3
guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
3
periferiuli sisxlZarRvovani sistemis anatomia
3
zurgis tvinis sisxlmomarageba
paTologia
3
anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
3
aTeroma, medialuri nekrozi da arTriti
3
Tandayolili darRvevebis sisxlZarRvovani biologia
3
SIRS

farmakologia
3
3
3
3
3
3
3
3

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
Rebinebis sawinaaRmdego saSualebebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
3
3
3
3

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi

klinikuri ganaTleba:
zogadi ganaTleba
3
riskebis Sefaseba
3
gul-filtvis reanimacia
3
gulis ariTmiebi
3
qirurgiuli garTulebebi
3
Tirkmlebis disfunqcia
3
multiorganuli ukmarisoba
3
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
3
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
specifikuri ganaTleba
3
aortis daavadebaTa istoria
3
aortis daavadebebis diagnostika, gamokvleva da Sefaseba
3
operaciuli mkurnaloba aortis davadebebisas, zurgis tvinis da Tavis tvinis
momzadebis strategiebi
3
A tipis diseqcia
3
B tipis diseqcia
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3
3
3
3
3

aortis mTlianobis darRveva tramviT ganpirobebuli
Torako-abdominaluri aortis anevrizma
qirurgiis Sedegebi, garTulebaTa sixSire da letaloba
endovaskularuli stentebis roli araqirurgiul mkurnalobaSi
gul-sisxlZarRvovani da ara gul-sisxlZarRvovani risk faqtorebis marTva

klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
gul-sisxlZarRvTa sistema da zogadi istoria: preoperaciuli garTulebebi,
daniSnuleba, Tanmxlebi daavdebebis gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
hemodinamikuri monacemebis interpretacia
3
gulmkerdis rentgenografia
3
eleqtrokardiografia da datvirTvis eleqtrokardiografia
3
koronaruli angiografia
3
aortografia
3
gulis kaTeterizaciis monacemebi
3
eqokardiografia 2D, dopleri, transezofagialuri da stres eqo
2
kompiuteruli tomografia
2
magnitur rezonansuri skanireba
pacientis marTva
4
gul-filtvis reanimacia
3
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
3
post kardioqirurgiuli pacientebis marTva
3
qirurgiuli garTulebebis marTva
3
gulis daavadebebis mqone pacientTa reabilitacia
3
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
2
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
2
intraoperaiuli monitorireba
1
zurgis tvinis dacva
1
s.x.m.- s momzadeba da marTva, alternatiuli meTodebi- s.x.m. –ar gamoiyeneba
daRmaval aortaze qirurgiisas
1
hipoTermuli strategia: hipoTermuli cirkuratoruli aresti (HCA), Tavis tvinis
retrograduli perfuzia (RCP), Tavis tvinis seleqtiuri anterograduli
perfuzia (SACP)
3
TeZos arteriis kanulacia
1
aRmavali aortis mwvave diseqciis qirurgia
1
aortis fuZis qronikuli daavadebebisas misi gamocvla
1
aortis kompleqsuri qirurgia, moicavs - aortis rkalis, daRmavali aortis da
Torako-abdominaluri aoritis qirurgias

moduli 2.8.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulmkerdis qirurgiuli pacientebis zogadi
marTva, - 1 Tve
mizani - gulmkerdis qirurgiuli daavadebis mqone pacientebis saTanado qirurgiuli
aspeqtebis zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs yvela im sakiTxs, rac
zogadad unda icodes gulmkerdis yvela qirurgma.
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4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
cxrili # 2.8.-is saxiT).

(mocemulia

(cxrili # 2.8)
sabaziso ganaTelba:
fiziologia
3
filtvebi fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
3
hemostazi, Trombozi da sisxldena
3
mJava-tutovani wonasworoba
3
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze
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3
3

saWmlis momnelebeli sitemis, Tirkmlebis da RviZlis fiziologia
kveba

anatomia
3
traqeobronquli xe da filtvebi
3
gulmkerdis Rru, Suasayari da kiseri
3
gulmkerdis kedeli da diafragma
paTologia
3
anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
3
bronqopulmonaruli infeqciebi
3
ARDS
3
emfizema
3
fulmonaruli fibrozi
3

traqeis, bronqebis da filtvis parenqimis avTvisebiani da keTliTvisebiani
simsivneebi

farmakologia
3
3
3
3
3
3

broqodilatatorebi
H2 antagonistebi da protonis tumbos inhibitorebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
3
3
3
3

sasunTqi gzebis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi, moicavs tuberkolozsac
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtikebi
antisefsisi

3

intraplevraruli sefsisis marTva

klinikuri ganaTleba:
Torakaluri ganakveTebi
3
ganakveTebis tipebi da Sesabamisi gamoyeneba, moicavs laterarul, wina midgomebs,
aseve kunTebis damzogvel da video xelsawyoebis gamoyenebiT warmoebul midgomebs
sternotomia
3
rTuli midgoma da eqspoziciis gaumjobeseba
3
Torakaluri ganakveTebis adreuli da mogvianebiTi garTulebebi
3
Sedegebi qirurgiis Semdeg- letaloba, Suntebis gamavloba da recidivi
3
analgezia: farmakologia, efeqturoba, gverdiTi efeqtebi da reJimebis kombinacia
3
postoperaciuli analgezia: epiduraluri, spinaluri da paravertebraluri
kaTeteris gamoyenebis teqnika
bronqoskopia
3
rigiduli da moqnili bronqoskopis roli sasunTqi gzebisa da filtvebis
daavadebebis gamokvlevaSi
3
anesTezia, sasunTqi gzebisa da sunTqvis marTva rigiduli da moqnili
bronqoskopiT bronqoskopiisas
Suasyris gamokvleva
3
Suasayris organoTa daavadebebis: pirveladi da avTvisebiani etiologiis,
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3

keTilTvisebiani simsivneebis, gamokvlevisa da diagnozisTvis endoskopiuri,
radiologiuri da qirugiuli midgomebi
Suasyris gamokvlevisTvis saWiro aparatura

3

Sesabamisi vizualizaciis teqnika da gavlena qirurgiul midgomaze

klinikuri unar-Cvevebi
istoria da gamokvleva:
4
sistema specifikuri zogadi istoria da daniSnuleba, Tanmxlebi daavdebebis
gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
3
gulmkerdis rentgenografia da eleqtrokardiografia
2
kompiuteruli tomografia, kontrastuli kompiuteruli tomografia
2
Suasayris suraTebis monacemTa interpretacia
2
MRI da PET kvlevebi
3
sunTvis funqciis testebi
2
ventilacia/perfuziis skanireba
4

sisxlis gazebi

pacientis marTva
zogadi
4
gul-filtvis reanimacia
3
riskebis Sefaseba, stratifikacia da marTva
3
garTulebuli da gaurTulebeli reabilitaciis marTva gulmkerdis operacebis
Semdeg
3
tkivilis kontrolis, sunTqvis ukmarisobis, hemodinamikis stabilizaciis da mcire
Sardis gamoyofis postoperaciuli marTva
3
gulis ariTmiebis marTva
3
gautkivareba
2
Wrilobis infeqcia da dazianebebi
3
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
2
fizioTerapia da reabilitacia
2
paliatiuri daxmareba
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
praqtikuli unar-Cvevebi
4
arteriis kanulacia
4
centraluri venis kaTeterizacia
4
filtvis arteriis kaTeterizacia
3
traqeostomia
3
bronqoskopia
4
aspiracia gulmkerdis Rrudan
4
gulmkerdis RruSi drenaJis Cayeneba
3
gulmkerdis Rrus drenaJis marTva
operaciuli marTva
gulmkerdis ganakveTebi
3
gulmkeridis qirurgiaSi pacientis swori pozicia
3
gulkerdze ganakveTebis Sesruleba da aRdgena, moicavs laterarul, wina, aseve
kunTebis damzogvel da video xelsawyoebis gamoyenebiT warmoebul midgomebs
2
rTuli midgomebi da eqspoziciis gaumjobeseba
3
sternotomia, gaxsna da daxurva
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bronqoskopia
3
diagnostikuri bronqoskopia, moicavs biofsias (rigiduli da moqnili
bronqoskopia)
3
xelsawyoebi, istrumentebi da momzadeba
3
rigiduli da moqnili bronqoskopis Sesruleba
3
sasunTqi gzebi da ventilaciis marTva
3
normaluri da anomaluri anatomiis amocnoba
2
zogadi paTologiebis amocnoba da Sesabamisi qirurgiuli aqtiurobis gansazRvra
2
baqteriologiuri, citologiuri da histologiuri nimuSebis aReba
2
zomieri sisxldenis da sxva xSiri garTulebebis marTva
3
bronqoskopiis Semdgom pacientis movlaze saTanado zedamxedveloba
2
postoperaciuli bronqoskopia: Cveneba da procedura
2
traqeostomia da minitraqeostomia
1
bronqoskopia situaciebSi rodesac aris arasasurveli anatomia da an rTuli
paTologiebi, warmoqmnili garTulebebis aRmofxvra
Suasayris gamokvlevebi
3
Suasayris gamokvlevebisTvis Sesabamisad aRWurvili xelsawyoebi
2
Suasayris qirurgiuli Sefaseba lateraruli, wina da video xelsawyoebis
gamoyenebiT warmoebuli midgomebisTvis
2
Suasayris biopsia

moduli 2.9.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba- perikardiumis dazianebebi, - 1 Tve
mizani - perikardiumis furclis da perikardiumis Rrus daavadebis mqone pacientebis
saTanado zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs operaciul marTvas. sabaziso
ganaTleba igivea rac gulmkerdis qirurgiuli pacientebis zogadi marTva.
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4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
cxrili # 2.9.-is saxiT).

(mocemulia

(cxrili # 2.9)

specifikuri ganaTleba
3
perikardiumis anatomia
3
perikardiumis paTologia
3
perikardiumis konstriqciis da tamponadis paTofiziologiuri Sedegebi
3
perikardiumis daavadebebis aRmoCena da maTi Sedegebis Sefaseba klinikuri,
eqokardiografiuli da vizualizaciis sxva meTodebiT
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3
3
3
3
3

perikardis drenirebis meTodebi, nemsiT punqcia da aspiracia
perikardis drenireba sub-qsifoiduri, Torakotomiuli da video xelsawyoebis
gamoyenebiT warmoebul midgomebiT
perikardieqtomiis qirurgiuli meTodebi
masalebi, romelic gamoiyeneba perikardiumis CanacvlebisTvis, maTi fasi da
SezRudvebi, maTi gamoyenebis situaciebi
perikardiumis rezeqciis da misi proteziT Canacvlebis Semdgomi postoperaciuli
garTulebebi

klinikuri unar-Cvevebi:
pacientis marTva
igivea rac gulmkerdis qirurgiuli pacientebis zogadi marTva.
4
klinikuri gamokvlevebi da istoria
3
laboratoriuli, eqokardiografiuli, fiziologiuri da vizualizaciis sxva
meTodebis monacemTa interpretacia
3
perikardiumis konstriqciis da tamponadis aRmoCena da Sefaseba
3
perikardiumis Rrus drenirebis teqnika, nemsiT punqcia da aspiracia
3
perikardiumis Tiaqris aRmoCena da gulis SexuTva
3
pacientTa SerCeva funqciebisa da riskebis SefasebiT
3
perikardiumis qirurgiis Semdgomi gaurTulebeli da garTulebuli reabilitaciis
mqone pacientebis marTva
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
3
perikardiumis fenestraciis gaurTulebeli procedurebi
2
perikardiumis fenestracia kompleqsur SemTxvevebSi
2
perikardeqtomia perikardialuri konstriqciis Sesamcireblad
2
Sesabamis situaciebSi perikardiumis rezeqcia da Secvla xelovnuri masaliT
1
perikardiumis rezeqciisa da Secvlis garTulebebTan brZolis kompetencia

moduli 2.10
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba gulis Tandayolili daavadebebi, - 2 Tve
mizani - bavSTa da zrdasrulTa gulis daavadebis zogierTi aspeqtebis aRqma da
gamocdilebis miReba, saWiroebis SemTxvevaSi operaciuli marTva. es moduli
gankuTvnilia msmenelebisTvis, romelTac survili aqvT miiRon sawyisi ganaTleba am
subspecialobaSi da aseve maTTvis vinc dainteresebulia zogadad kardioqirurgiis
dargiT da SemdgomSi dagegmili aqvs viwro specializacia aRniSnul
subcpecialobaSi.
literaturis nusxa:
1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services, North Staffordshire
Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu, associate editor
3. Cardiac Surgery A brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital, France & TIMC
Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult
THIRD EDITION Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery Harvard
Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston, Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in
Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th EditionEditors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan;
Heard, Stephen O.
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7. Congenital Diseases and Syndromes
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
8. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Smuclovisky, MD.
9. Essential Interventional Cardiology, 2e
Michael S. Norell MD FRCP , John Perrins BSc MD FRCP FACC , Berhard Meier, A. Michael Lincoff

Claudio

10. Cardiac Surgery
Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi. (mocemulia cxrili #
2.10.-is saxiT).

(cxrili # 2.10)
sabaziso ganaTelba:
fiziologia
2
bavSTa zogadi fiziologia
2
nayofis sisxlis mimoqceva da sisxlis mimoqcevis cvlileba dabadebisas
2
hemodinamika; fiziologia da sazomi erTeulebi, `Suntis~ CaTvliT
2
filtvebis sisxlZarRvovani qselis fiziologia
2
gulis kunTis ujredovani fiziologia moumwifar mikardiumSi
3
elqtrofiziologia, gulis gamtari sistemis CaTviliT
3
hemostazi, Tormbozi da sisxldena
3
mJava-tutovani wonasworoba
3
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
3
organizmis metaboluri pasuxi travmaze
3
sisxlZarRvTa biologia da reaqtiuloba
3
s.x.m.- is fiziologia, s.x.m. dabali nakadiT da sisxlis mimoqcevis gaCerebiT
3
s.x.m.-s marTva `Ph~ da `alpha stat~ meTodebis gamoyenebiT
anatomia
2
gulis embriologia
3
gulis, perikardiumis da magistraluri sisxlZarRvebis anatomia
3
filtvebis anatomia
3
koronaruli sislZarRvebis anatomia da anatomiis variantebi
3
periferiuli sisxlZarRvovani sistemis anatomia da sisxlZarRvovano konduitebi,
moicavs aorto-pulmonarul Suntebs
3
gulis anatomiis Tanmimdevruli analizi da gulis ganviTarebis mankebis
terminologia
paTologia
3
anTeba da Wrilobis Sexorceba
3
SIRS
3
zrdis efeqti da orsuloba

farmakologia
2
3
3
3
3
3
3
3
3

gulis Tandayolili mankebisas gamoyenebuli medikamentebi
inotropebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi
hipotenziuri agentebi (sistemuri da filtvebis)
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mikrobiologia
3
3
3
3

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikrorganizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikrorganizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi

klinikuri ganaTleba:
zogadi ganaTleba
2
gulis Tandayolili mankebis diagnostika, gamokvlevebi da mkurnaloba
2
qirurgiis Sedegebi: letaloba, zogadi garTulebebi da marTva
2
gulis Tandayolili mankebis qirurgiis mogvianebiTi garTulebebi
2
intervenciuli kardiologiis roli
2
meqanikuri daxmarebis roli (IABP, VAD da ECMO)
2
transplantaciis Cveneba
2
riskebis Sefaseba da stratifikacia
3
gul-filtvis reanimacia
3
gulis ariTmiebi
3
Tirkmlebis disfunqcia
3
multiorganuli ukmarisoba
2
gulis reabilitacia
3
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
3
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
3
gulis protezebis saxeebi da maTi gamoyenebis Cveneba
specifikuri ganaTleba
Semdegi procedurebis da/an kondiciebis anatoma, paTofiziologia da marTva:
3
Ria arteriuli xvreli (botalis Ria sadinari)
3
winagulTa Sua Zgidis defeqti
3
parkuWTa Sua Zgidis defeqti
3
aortis koarqtacia
3
PA banding and shunts
2
magistraluri sisxlZarRvebis transpozicia- ` switch ~ procedura
2
falos tetrada/filtvis arteriis atrezia da parkuWTSua Zgidis defeqti
2
fontanis procedura
1
rastelis procedura
1
hipoplastiuri marcxena guli
1
norvudis procedura
1
saerTo arteriuli sadinari (Truncus arteriosus)
1
marjvena parkuWi ormagi gamsavali traqtiT
1
filtvis arteriis atrezia, parkuWTSua Zgidis defeqtiT da didi
aortopumonaluri kolateraruli arteriebiT
1
filtvis arteriis atrezia da intaqturi Zgide
2
erTi parkuWi
2
winagul-parkuWTSorisi Zgidis nawilobrivi da mTliani defeqti
2
aortis sarqvlis procedurebi moicavs rosis operaciebs
2
mitraluri sarqvlis paTologiebi
2
ebSteinis anomalia da samkariani sarqvlis daavadebebi
2
eqstrakardialuri anastomozebi (konduitebi)
1
wyvetili aortis rkali (Interrupted aortic arch)
2
filtvis venebis sruli anomaluri drenaJi
2
s.x.m.
2
transplantacia
klinikuri unar-Cvevebi:
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istoria da gamokvleva:
2
gul-sisxlZarRvTa sistema da zogadi istoria: bavSTa da mozardTa Tandayolili
mankebisas
monacemTa interpretacia
3
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
3
gulmkerdis rentgenografia da eleqtrokardiograma
2
gulis kaTeterizaciiT miRebuli monacemebis interpretacia, hemodinamikuri
monacemebis, Suntis da rezistentobis gamoTvla
2
gulis Tandayolili mankebis transTorakaluri eqokardiografia, 2D
eqokardiografia da dopleri
pacientis marTva
2
pediatriul pacientTa intensiuri Terapiis principebi
2
gulis Tandayolil mankebze naoperacieb bavSTa da mozrdilTa marTva
2
qirurgiuli garTulebebis marTva
3
gul-filtvis reanimacia
3
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
3
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
3
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
2
sternotomia - gaxsna da daxurva
2
Torakotomia – gaxsna da daxurva
2
samkariani sarqlis qirurgia
2
nawilobrivi an sruli s.x.m. – sTvis momzadeba
1
midgomebi ECMO – sTvis, kanulacia da marTva
Semdegi gaurTulebeli kondiciebis qirurgiuli marTva:
1
1
1
1
1

Ria arteriuli xvreli (botalis Ria sadinari)
winagulTa Sua Zgidis defeqti
parkuWTa Sua Zgidis defeqti
aortis koarqtacia
PA banding and shunts
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პროფესიული მზადების III წლის მოდულები - `სწავლების შუალედური II ეტაპი~:
ხანგრძლიობა - 11

თვე

მოდულების რაოდენობა: 10
სწავლების
შუალედური
(II)
ეტაპისას
აქცენტი
ისევ
რჩება
კარდიოქირურგიაში
გამოცდილების შეძენასა და კოპენტენციის ჩამოყალიბებაში, ამ პერიდში უფრო მეტი ყურადღება
ექცევა სუბსპეციალობებს და მათთან დაკავშირებულ მოდულებს. თითოეული მოდულის სასწავლო
გეგმა დეტალურადაა აღწერილი სასწავლო პროგრმაში. ასევე ნათლადაა განსაზღვრული
თითოეული ამ მოდულის დამთავრების შემდეგ მსმენელის კომპეტენციის დონე და უფლებები.
შუალედური (II) ეტაპის მოდულებია:
3.1. კრიტიკული მედიცინა და პოსტოპერაციული მართვა, ხანგრძლიობა - 1
3.2. სისხლის ხელოვნური მიმოქცევა (ს.ხ.მ.), ხანგრძლიობა - 1
3.3. მიოკარდიუმის დაცვა, ხანგრძლიობა - 1

თვე

თვე

თვე

3.4. სისხლის მიმოქცევის მხარდაჭერა, ხანგრძლიობა - 1

თვე

3.5. გულის იშემიური დაავადება, ხანგრძლიობა - 1 თვე
3.6. გულის სარქვლოვანი დაავადება, ხანგრძლიობა - 1

თვე

3.7. აორტო-სისხლძარღვოვანი დაავადება, ხანგრძლიობა - 1

თვე

3.8. გულმკერდის ქირურგიული პაციენტების ზოგადი მართვა, ხანგრძლიობა - 1
3.9. პერიკარდიუმის დაზიანებები, ხანგრძლიობა - 1

თვე

თვე

3.10. გულის თანდაყოლილი დაავადებები, ხანგრძლიობა - 2

თვე

რეზიდენტს შესაბამისი პროგრამის შესრულების ფარგლებში მოეთხოვება მონაწილეობა
მიიღოს კვირაში არანაკლებ ორ კარდიოქირურგიულ ოპერაციაში (96 ასისტენცია წლის
განმავლობაში) და ბავშვთა და/ან მოზრდილთა კარდიოინტენსიური თერაპიის ექიმთან ერთად
კარდიოინტენსიური თერაპიის პალატაში იმორიგეოს კვირაში 2 ჯერ. პრაქტიკული მზადების
ხანგრძლივობა მოიცავს ასისტენციაში დახარჯულ საათებს. ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს
სასწრაფო კარდიოქირურგიულ ოპერაციებში.
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moduli 3.1.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - kritikuli medicina da
postoperaciuli marTva, - 1 Tve
mizani - reanimaciaSi post qirurgiuli pacientebis marTvis unaris
Camoyalibeba, kritikuli situaciebis marTva da post operacieuli
pacientebis movla. kritikul situaciebisas kompleqsuri intensiuri
Terapiis Catarebisas
multiprofesiul,
multidisciplinarul gundSi
muSaobis unaris Camoyalibeba. gaurTulebeli situaciebis damoukidebalad
marTvis unaris Camoyalibeba.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4.

Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 3.1-is saxiT).
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(cxrili # 3.1)
sabaziso ganaTelba:

fiziologia
4
4
4
4
4
4
4
4
4

hemodinamika: fiziologia da parametrebi
gulis ariTmia
hemostazi, Trombozi da sisxldena
mJava-tutovani wonasworoba
filtvebis fiziologia, ventiolacia da gazTa cvla
organizmis metaboluri pasuxi qirugiul Carevaze da travmaze
kuW-nawlavis traqtis, Tirkmlebis da RviZlis fiziologia
kveba
temperaturis regulacia

anatomia
4
4
4
4

guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
Suasayari, gulmkerdis SesarTavi da kiseri
traqeo-bronquli xe da filtvebi
gulmkerdis kedeli da diafragma

paTologia
4
4
4
4
4
4
4

anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
miokardiumis infarqti da garTulebebi
endokarditi
perikarditi
SIRS
bronqopulmonaluri infeqcia
ARDS

farmakologia
4
4
4
4
4
4
4
4

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
inotropebi, vazodilatatorebi da vazokonstriqtorebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
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4

antimikrobuli mkurnaloba
klinikuri ganaTleba:

4
4
4
4
4
4
4

gul-filtvis reanimacia
kardioqirurgiuli pacienti marTva
gulis ariTmiis marTva
qirurgiuli garTulebebis marTva
sisxlis produqtebi da sisxlis gadasxma
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
qirurgiisa da intensiuri Terapiis neiro-fsiqologiuri Sedegebi

klinikuri unarebi:

istoria da pacientis gamokvleva
4

istoria da gamokvlevebi postoperaciul da ukiduresad mZime pacientebSi

monacemTa interpretacia
4
4
4
3

postoperaciuli da intensiur Terapiis diagramebisa da dokumentaciis analizi da
interpretacia
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
gulmkerdis rentgenograma da eleqtrokardiogrma
eqokardiografia (transezofagaluri eqokardiografiis CaTvliT)

pacientis marTva
qorurgiuli pacientis zogadi marTva
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

siTxis balansis da mosirkurire moculobis marTva
tkivilis marTva
Wrilobis marTva
qirurgiuli drenaJebis marTva
antimikrobuli preparatebis daniSvna da marTva
postoperaciuli sisxldenis marTva
gul-filtvis reanimacia
qirurgiuli garTulebebis marTva
sisxlis produqtebis da sisxlis gadasxmis marTva
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazis marTva

hemodinamikuri darRvevebis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
4
4
4

hemodinamikuri monacemebis Sefaseba da interpretacia
inotropuli da vazoaqtiuri preparatebis praqtikuli gamoyeneba
intra aortuli kontrpulsaciis balonis gamoyeneba

gulis ariTmiebis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
4
4
4
4

eleqtrokardiogramis interpretacia
anti-ariTmuli preparatebis gamoyeneba
defibrilatoris gamoyeneba
gulis stimulatoris Seswavla da gamoyeneba

sunTqvis darRvevis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
4
4
3
3

sisxlis gazebis analizis interpretacia
xelovnuri sunTqvis marTva
xelovnuri sunTqvis meTodebsa da teqnikaze warmodgenis Seqmna
anesTeziur preparatebsa da meTodebze warmodgenis Seqmna
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multiorganuli disfunqciis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
3
3
3

Tirkmlebis disfunqcia da daxmareba
kuW-nawlavis traqtis disfunqcia, kveba da sakvebi
Tavis tvinis da neiro-fsiqologiuri problemebis aRmoCena da Sefaseba
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi

praqtikuli unar-Cvevebi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

arteriis kanulacia
centraluri venis kanulacia
filtvis arteriis kaTeterizacia
intra aortuli kontrpulsaciis balonis Cayeneba
intra aortuli kontrpulsaciis balonis marTva
traqeostomia
bronqoskopia
gulmkerdis Rrudan siTxis aspiracia
gulmkerdis RruSi drenaJis Cayeneba
gulmkerdis RruSi arsebuli drenaJis marTva

operaciuli marTva
4

tamponadis an sisxldenis qirurgiuli mkurnaloba
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moduli 3.2.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - xelovnuri sisxlis mimoqceva, - 1
Tve
mizani - s.x.m.- is klinikuri da teqnikuri aspeqtebis marTva. am modulis
farglebSi
gazrdilia
rezidentis
kompetenciebi
gaurTulebeli
situciebisas. rTuli da kompleqsuri situaciebis marTva nebadarTulia
zedamxedvelobis qveS.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 3.2-is saxiT).
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(cxrili # 3.2)
sabaziso ganaTelba:

fiziologia
4
4
4
4
4
4
4
4

hemodinamika: fiziologia da parametrebi
gulis ariTmia
hemostazi, Trombozi da sisxldena
mJava-tutovani wonasworoba
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
organizmis metaboluri pasuxi qirugiul Carevaze da travmaze
kuW-nawlavis traqtis, Tirkmlebis da RviZlis fiziologia
temperaturis regulacia

anatomia
4
4
4
4

guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
Suasayari, gulmkerdis SesarTavi da kiseri
gulmkerdis kedeli da diafragma
skarpas samkuTxedi da periferiuli sisxlZarRvTa sistema

paTologia
4
4
4

anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
SIRS
ARDS

farmakologia
4
4
4
4
4
4
4
4

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
inotropebi, vazodilatatorebi da vazokonstriqtorebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba
specifikuri ganaTleba:

4

s.x.m.-s principebi da praqtika
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4
4
4
4
4
4
4
4
4

s.x.m.-s Sesabamisi aRWurviloba da maTi gamoyeneba
monitorieba gulis sisxlis xelovnuri mimoqcevisas
s.x.m.-s paTo-fiziologiuri aRqma da organizmis antebiTi reaqcia masze
pulsirebadi da arapulsirebadi nakadi
s.x.m.-s gavlena farmakokinetikaze
`praimis” siTxe da hemodilucia
mJava-tutivani balansi- pH da alfa stati meTodebi
gulis s.x.m.-s neiro-fsiqologiuri Sedegebi
sisxlis komponentebis SenarCuneba da sisxlis konservacia
klinikuri unar-Cvevebi
(gansazRvruli ar aris)
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi

operaciuli marTva
4
4
4
4
4
3

Sua sternotomia, gaxsna da daxurva
kanulacia da s.x.m.-s dawyeba
s.x.m.-s usafrTxo Catareba- problemebis gadawyveta da gaumarTaobebis aRmofxvra
s.x.m.-s damTavreba da dekanulacia
TeZos arteriis kanulacia da dekanulacia
ganmeorebiTi sternotomia, perikardiumis diseqciiT, gulis mobilizaciiTa da
kanulaciiT
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moduli 3.3.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - miokardiumis dacva - 1 Tve
mizani - miokardiumis intraoperaciuli dacvis klinikuri da teqnikuri
aspeqtebis
marTva.
am
modulis
farglebSi
gazrdilia
rezidentis
kompetenciebi
gaurTulebeli
situciebisas.
rTuli
da
kompleqsuri
situaciebis marTva nebadarTulia zedamxedvelobis qveS.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 3.3-is saxiT).
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(cxrili # 3.3)

sabaziso ganaTelba:
4
miokardiumis ujredovani fiziologia
4
miokardiumis funqcia da disfunqcia
4
hemodinamika da ariTmiebi
4
koronaruli arteriebisa da venebis anatomia
specifikuri ganaTleba:
4
mikokardiumis dacvis samecniero safuZvlebi
4
mikokardiumis dacvis principebi da praqtika
4
kardioplegiuri xsnarebi da miwodebis meTodebi
4
mikokardiumis dacvis arakardioplegiuri meTodebi
klinikuri unar-Cvevebi:
4
mikokardiumis dacvis marTva perioperatiul periodSi
3
klinikur situaciebidan gamomdinare miokardiumis dacvis adaptacia
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi

operaciuli marTva
3

kanulaciis Sesabamisi meTodebi da kardioplegiis adekvaturi miwodeba
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moduli 3.4.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - sisxlis mimoqcevis mxardaWera - 1
Tve
mizani - s.x.m.-s, miokardiumis dacvis da sisxlis mimoqcevis mxardaWeris
klinikuri da teqnikuri aspeqtebis marTva. am modulis farglebSi
gazrdilia rezidentis kompetenciebi gaurTulebeli situciebisas. rTuli
da kompleqsuri situaciebis marTva nebadarTulia zedamxedvelobis qveS.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 3.4-is saxiT).
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(cxrili # 3.4)

sabaziso ganaTelba:
4
hemodinamika: fiziologia da parametrebi
4
gulis ariTmia
4
hemostazi, Trombozi da sisxldena
4
skarpas samkuTxedis da periferiuli sisxlZarRvebis anatomia
4
inotropebi, vazodilatatorebi da vazokonstriqtorebi
4
antiariTmuli medikamentebi
4
hemostazuri medikamentebi
4
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolitiuri medikamentebi
specifikuri ganaTleba:
4
sisxlis mimoqcevis mxardaWera preoperaciul, perioperaciul da postoperaciul
periodSi
4
intra aortuli kontrpulsaciis baloni – Cveneba, pacientis SerCeva da
garTulebebi
4
intra aortuli kontrpulsaciis fiziologia
3
intra aortuli kontrpulsaciis Sesabamisi aparaturisa da teqnologiis aRqma
3
parkuWis damxmare xelsawyo – Cveneba, pacientis SerCeva da garTulebebi
klinikuri unar-Cvevebi:
4
pacientis SerCeva sisxlis mimoqcevis mxardaWeris Casatareblad
4
intra aortuli kontrpulsacis balonis Cadgma da pozicia
4
intra aortuli kontrpulsacis balonis marTva, dros dayeneba da gabervis
xangrZliobis kontroli
4
intra aortuli kontrpulsacis baloniani pacientis movla, garTulebebis aRmoCena
da marTva
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi
ar aris gansazRvruli
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moduli 3.5.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulis iSemiuri daavadeba - 1 Tve
mizani - gulis iSemiuri daavadebis mqone pacientebis saTanado qirurgiuli
aspeqtebis zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs gulis iSemiuri
daavadebeis garTulebebsac. am modulis farglebSi gazrdilia rezidentis
kompetenciebi
gaurTulebeli
situciebisas.
rTuli
da
kompleqsuri
situaciebis marTva nebadarTulia zedamxedvelobis qveS.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 3.5-is saxiT).
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(cxrili # 3.5)
sabaziso ganaTelba:
fiziologia
4
miokardiumis ujredovani fiziologia
4
hemodinamika: fiziologia da parametrebi
4
eleqtrofiziologia, moicavs gulis gamtari sistemis darRvevebsac
4
hemostazi, Trombozi da sisxldena
4
mJava-tutovani wonasworoba
4
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
4
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze
4
sisxlZrRvTa biologia da reaqtiuloba
anatomia
4
guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
4
gulis sisxlZarRvebis anatomia da maTi sxvadasxva varianti
4
koronaruli angiografia
4
periferiuli sisxlZrRvebis da sisxlZarRvovani sistemis anatomia
paTologia
4
anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
4
aTeroma, medialuri nekrozi da arteriti
4
intimis hiperplazia, transplantatis aTerosklerozi
4
miokardiumis infarqti da misi garTulebebi
4
SIRS

farmakologia
4
4
4
4
4
4
4

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4
4
4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi
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klinikuri ganaTleba:
zogadi
4
gulis daavadebaTa diagnozi, gamokvleva da mkurnaloba
4
riskebis stratifikacia da Sefaseba
4
gul-filtvis reanimacia
4
gulis ariTmiebi
4
qirurgiis garTulebebi
4
Tirkmlebis disfunqcia
4
multiorganuli ukmarisoba
4
gulis paTologiebis mqone pacientTa reabilitacia
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
specifikuri
4
g.i.d –is diagnostika, gamokvleva da Sefaseba
4
operaciuli mkurnaloba- momuSave gulze operacia da operaciebi s.x.m.-s
gamoyenebiT
4
Sedegebi qirurgiis Semdeg- letaloba, Suntebis gamavloba da recidivi
4
arteriuli revaskularizacia
4
koronaruli Suntirebis reoperaciebi
4
PCI – is roli da araoperaciuli mkurnaloba
4
gul-sisxlZarRvTa risk faqtorebis marTva
4
miokardiumis infarqtisa da g.i.d. – is garTulebebi
4
miokardiumis infarqtisa da g.i.d. – is garTulebebi: parkuWTSua Zgidis defeqti,
mitraluri regurgitacia, anevrizma
klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
gul-sisxlZarRvTa sistema da konduiti- zogadi istoria da daniSnuleba,
Tanmxlebi daavadebebis gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
hemodinamikuri monacemebis interpretacia
4
gulmkerdis rentgenografia
4
eleqtrokardiografia da datvirTvis eleqtrokardiografia
4
koronaruli angiografia
4
gulis kaTeterizaciis monacemebi
4
eqokardiografia 2D, dopleri, transezofagialuri da stres eqo
4
birTvuli kardiologia
pacientis marTva
4
gul-filtvis reanimacia
4
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
4
post kardioqirurgiuli pacientebis marTva
4
qirurgiuli garTulebebis marTva
4
gulis daavadebebis mqone pacientTa reabilitacia
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
4
izolirebuli koronaruli Suntirebis operacia (SesaZloa operaciebi rogorc
momuSave gulze, aseve s.x.m.-s gamoyenebiT)
2
ganmeorebiTi koronaruli Suntirebis operacia
73

2

gulis iSemiuri daavadebebis garTulebebi, moicavs postinfarqtul parkuWTa Sua
Zgidis defeqts, mitralur regurgitacias da marcena parkuWis anevrizmas

moduli 3.6.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulis sarqvlovani daavadeba - 1
Tve
mizani - gulis sarqvlovani daavadebis mqone pacientebis saTanado
zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs gulis sarqvlovani daavadebis
operaciul marTvas. am modulis farglebSi gazrdilia rezidentis
kompetenciebi
gaurTulebeli
situciebisas.
rTuli
da
kompleqsuri
situaciebis marTva nebadarTulia zedamxedvelobis qveS.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 3.6-is saxiT).
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(cxrili # 3.6)
sabaziso ganaTelba:
fiziologia
4
gul-sisxlZarRvTa fiziologia-sarqvlebis fiziologia da hemodinamika
4
eleqtrofiziologia, moicavs gulis gamtari sistemis darRvevebsac
4
hemostazi, Trombozi da sisxldena
4
mJava-tutovani wonasworoba
4
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
4
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze
anatomia
4
gulis Rruebi da sarqvlebi, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
4
gulis gamtari sistemis anatomia
paTologia
4
sarqvlebis stenozisa da naklovanebis paTofiziologia
4

gulis funqciasa da morfologize sarqvlovani daavadebebis gavlena

4
4

kombinirebuli da Sereuli sarqvlovani daavadebebis paTofiziologia (mag. aortis
da mitraluri sarqvlebis)
kombinirebuli gulis sarqvlovani da iSemiuri daavadebebi

4

winagulTa fibrilacia da sxva ariTmiebi

farmakologia
4
4
4
4
4
4
4

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4
4
4
4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsis
endokarditi da saqvlovani protezis endokarditi
75

klinikuri ganaTleba:
zogadi ganaTleba
4
gul-filtvis reanimacia
4
kardioqirurgiuli pacienebis movla
4
qirurgiis garTulebebi
4
gulis ariTmiebi
4
qirurgiuli garTulebebi
4
riskebis Sefaseba da stratifikacia
4
gul-sisxlZarRvTa sistemis risk faqtorebi
specifikuri ganaTleba
4
gulis sarqvlovani daavadebebis diagnostika, gamokvleva da Sefaseba
4
gulis sarqvlovani daavadebebisas qirurgiuli Carevis vada
4
gulis sarqvlovani daavadebebis operaciuli marTva moicavs: srqvlovani apartis
gamocvla an aRdgena (meqanikuri, biologiuri stentirebuli da stentles
graftebi, homograftebi da autograftebi
4
sarqvlebis dizaini: masala, konfiguracia da biomeqanika
4
qirurgiuli Sedegebi: letaloba, saqrqvlebis Trombozi, endokarditi, sisxldena
4
postqirurgiuli monacemebis interpretacia
4
gulis muSaobisa da Soreuli Sedegebis funqcionaluri statusi
4
qirurgia gulis gamtari sistemis problemebisas
4
ariTmiebis qirurgiuli mkurnaloba
klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
gul-sisxlZarRvTa sistema da zogadi istoria: daniSnuleba, Tanmxlebi daavdebebis
gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
hemodinamikuri monacemebis interpretacia
4
gulmkerdis rentgenografia
4
eleqtrokardiografia da datvirTvis eleqtrokardiografia
4
koronaruli angiografia
4
gulis kaTeterizaciis monacemebi, moicavs marjvena da marcxena Rruebis monacemebs
3
eqokardiografia 2D (transezofagialuri da transTorakaluri), dopleri da
stres eqo
3
birTvuli kardiologia
pacientis marTva
4
gul-filtvis reanimacia
4
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
4
post kardioqirurgiuli pacientebis marTva
4
qirurgiuli garTulebebis marTva
4
gulis daavadebebis mqone pacientTa reabilitacia
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
4
endokarditis araoperaciuli marTva
4
sarqvlebis arCeva
4
antikoagulaciuri marTva, moicavs garTulebebsac
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
2
samkariani sarqlis qirurgia
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1
1
1
1
1
1

qirurgiuli strategia mcire zomis aortis fuZisas
aortis bolqvis qirurgia-stentles sarqvlebi da aortis fuZis gamocvla
reoperaciebi sarqvlovan qirurgiaSi
endokarditisas sarqvlebis qirurgiuli mkurnaloba
mitraluri sarqvlis plastika
alternatiuli qirurgiuli midgomebi (Torakotomia, transeptaluri da
miniinvaziuri) gulis sarqvlebis qirugiaSi
2
kombinirebuli sarqvlebisa da Suntirebis operacia
2
ariTmiebisas qirurgiuli ablaciis teqnika
4
aortis sarqvlis izolirebuli gaurTulebeli protezireba (stentirebuli
biologiuri an meqnikuri)
4
izolirebuli gaurTulebeli mitraluri sarqvlis protezireba
moduli 3.7.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - aorto-sisxlZarRvovani daavadeba, 1 Tve
mizani - aorto-sisxlZarRvovani daavadebis mqone pacientebis saTanado
zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs daavadebebis operaciul
marTvas. es moduli uzrunvelyofs kompleqsur subspecialobaSi Sualedur
swavlebas.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 3.7-is saxiT).
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(cxrili # 3.7)
sabaziso ganaTelba:
fiziologia
4
sisxlZarRvTa fiziologia da reaqtiuloba
4
hemodinamika: fiziologia da parametrebi
4
reologia da arteriuli wnevis regulacia
4
hemostazi, Trombozi da sisxldena
4
transfuziuli Terapiis fiziologia
4
qirurgiuli infeqciuri daavadebebis principebi
4
mJava-tutovani wonasworoba
4
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze
4
hipoTermiis paTofiziologia da misi efeqti hemoglobinze, metaboluri cvlis
sixSireze da pH –zed da misi marTva
anatomia
4
guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
4
periferiuli sisxlZarRvovani sistemis anatomia
4
zurgis tvinis sisxlmomarageba
paTologia
4
anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
4
aTeroma, medialuri nekrozi da arTriti
4
Tandayolili darRvevebis sisxlZarRvovani biologia
4
SIRS

farmakologia
3
3
3
3
3
3
3
3

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
Rebinebis sawinaaRmdego saSualebebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4
4
4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi
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klinikuri ganaTleba:
zogadi ganaTleba
3
riskebis Sefaseba
3
gul-filtvis reanimacia
3
gulis ariTmiebi
3
qirurgiuli garTulebebi
3
Tirkmlebis disfunqcia
4
multiorganuli ukmarisoba
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
specifikuri ganaTleba
4
aortis daavadebaTa istoria
4
aortis daavadebebis diagnostika, gamokvleva da Sefaseba
4
operaciuli mkurnaloba aortis davadebebisas, zurgis tvinis da Tavis tvinis
momzadebis strategiebi
4
A tipis diseqcia
4
B tipis diseqcia
4
aortis mTlianobis darRveva tramviT ganpirobebuli
4
Torako-abdominaluri aortis anevrizma
4
qirurgiis Sedegebi, garTulebaTa sixSire da letaloba
4
endovaskularuli stentebis roli araqirurgiul mkurnalobaSi
4
gul-sisxlZarRvovani da ara gul-sisxlZarRvovani risk faqtorebis marTva
klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
gul-sisxlZarRvTa sistema da zogadi istoria: preoperaciuli garTulebebi,
daniSnuleba, Tanmxlebi daavdebebis gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
hemodinamikuri monacemebis interpretacia
3
gulmkerdis rentgenografia
4
eleqtrokardiografia da datvirTvis eleqtrokardiografia
4
koronaruli angiografia
4
aortografia
4
gulis kaTeterizaciis monacemebi
4
eqokardiografia 2D, dopleri, transezofagialuri da stres eqo
4
kompiuteruli tomografia
4
magnitur rezonansuri skanireba
pacientis marTva
4
gul-filtvis reanimacia
4
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
4
post kardioqirurgiuli pacientebis marTva
4
qirurgiuli garTulebebis marTva
4
gulis daavadebebis mqone pacientTa reabilitacia
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
3
intraoperaiuli monitorireba
2
zurgis tvinis dacva
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2
2

3
1
2
1

s.x.m.- s momzadeba da marTva, alternatiuli meTodebi- s.x.m. –ar gamoiyeneba
daRmaval aortaze qirurgiisas
hipoTermuli strategia: hipoTermuli cirkuratoruli aresti (HCA), Tavis tvinis
retrograduli perfuzia (RCP), Tavis tvinis seleqtiuri anterograduli
perfuzia (SACP)
TeZos arteriis kanulacia
aRmavali aortis mwvave diseqciis qirurgia
aortis fuZis qronikuli daavadebebisas misi gamocvla
aortis kompleqsuri qirurgia, moicavs - aortis rkalis, daRmavali aortis da
Torako-abdominaluri aoritis qirurgias

moduli 3.8.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulmkerdis qirurgiuli pacientebis
zogadi marTva, - 1 Tve
mizani - gulmkerdis qirurgiuli daavadebis mqone pacientebis saTanado
qirurgiuli aspeqtebis zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs yvela
im sakiTxs, rac zogadad unda icodes gulmkerdis yvela qirurgma.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 3.8-is saxiT).
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(cxrili # 3.8)
sabaziso ganaTelba:
fiziologia
4
filtvebi fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
4
hemostazi, Trombozi da sisxldena
4
mJava-tutovani wonasworoba
4
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze
4
saWmlis momnelebeli sitemis, Tirkmlebis da RviZlis fiziologia
4
kveba
anatomia
4
traqeobronquli xe da filtvebi
4
gulmkerdis Rru, Suasayari da kiseri
4
gulmkerdis kedeli da diafragma
paTologia
4
anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
4
bronqopulmonaruli infeqciebi
4
ARDS
4
emfizema
4
fulmonaruli fibrozi
4

traqeis, bronqebis da filtvis parenqimis avTvisebiani da keTliTvisebiani
simsivneebi

farmakologia
4
4
4
4
4
4

broqodilatatorebi
H2 antagonistebi da protonis tumbos inhibitorebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4
4
4
4

sasunTqi gzebis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi, moicavs tuberkolozsac
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi

4

intraplevraruli sefsisis marTva
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klinikuri ganaTleba:
Torakaluri ganakveTebi
4
ganakveTebis tipebi da Sesabamisi gamoyeneba, moicavs laterarul, wina midgomebs,
aseve kunTebis damzogvel da video xelsawyoebis gamoyenebiT warmoebul midgomebs
sternotomia
4
rTuli midgoma da eqspoziciis gaumjobeseba
4
Torakaluri ganakveTebis adreuli da mogvianebiTi garTulebebi
4
Sedegebi qirurgiis Semdeg- letaloba, Suntebis gamavloba da recidivi
4
analgezia: farmakologia, efeqturoba, gverdiTi efeqtebi da reJimebis kombinacia
4
postoperaciuli analgezia: epiduraluri, spinaluri da paravertebraluri
kaTeteris gamoyenebis teqnika
bronqoskopia
4
rigiduli da moqnili bronqoskopis roli sasunTqi gzebisa da filtvebis
daavadebebis gamokvlevaSi
4
anesTezia, sasunTqi gzebisa da sunTqvis marTva rigiduli da moqnili
bronqoskopiT bronqoskopiisas
Suasyris gamokvleva
4
Suasayris organoTa daavadebebis: pirveladi da avTvisebiani etiologiis,
keTilTvisebiani simsivneebis, gamokvlevisa da diagnozisTvis endoskopiuri,
radiologiuri da qirugiuli midgomebi
4
Suasyris gamokvlevisTvis saWiro aparatura
4

Sesabamisi vizualizaciis teqnika da gavlena qirurgiul midgomaze

klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
sistema specifikuri zogadi istoria da daniSnuleba, Tanmxlebi daavdebebis
gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
gulmkerdis rentgenografia da eleqtrokardiografia
3
kompiuteruli tomografia, kontrastuli kompiuteruli tomografia
3
Suasayris suraTebis monacemTa interpretacia
3
MRI da PET kvlevebi
4
sunTvis funqciis testebi
3
ventilacia/perfuziis skanireba
4

sisxlis gazebi

pacientis marTva
zogadi
4
gul-filtvis reanimacia
4
riskebis Sefaseba, stratifikacia da marTva
4
garTulebuli da gaurTulebeli reabilitaciis marTva gulmkerdis operaciebis
Semdeg
4
tkivilis kontrolis, sunTqvis ukmarisobis, hemodinamikis stabilizaciis da mcire
Sardis gamoyofis postoperaciuli marTva
4
gulis ariTmiebis marTva
4
gautkivareba
3
Wrilobis infeqcia da dazianebebi
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
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4
2

fizioTerapia da reabilitacia
paliatiuri daxmareba

teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
praqtikuli unar-Cvevebi
4
arteriis kanulacia
4
centraluri venis kaTeterizacia
4
filtvis arteriis kaTeterizacia
4
traqeostomia
4
bronqoskopia
4
aspiracia gulmkerdis Rrudan
4
gulmkerdis RruSi drenaJis Cayeneba
4
gulmkerdis Rrus drenaJis marTva
operaciuli marTva
gulmkerdis ganakveTebi
4
gulmkeridis qirurgiaSi pacientis swori pozicia
4
gulkerdze ganakveTebis Sesruleba da aRdgena, moicavs laterarul, wina, aseve
kunTebis damzogvel da video xelsawyoebis gamoyenebiT warmoebul midgomebs
3
rTuli midgomebi da eqspoziciis gaumjobeseba
4
sternotomia, gaxsna da daxurva
bronqoskopia
4
diagnostikuri bronqoskopia, moicavs biofsias (rigiduli da moqnili
bronqoskopia)
4
xelsawyoebi, istrumentebi da momzadeba
4
rigiduli da moqnili bronqoskopis Sesruleba
4
sasunTqi gzebi da ventilaciis marTva
4
normaluri da anomaluri anatomiis amocnoba
4
zogadi paTologiebis amocnoba da Sesabamisi qirurgiuli aqtiurobis gansazRvra
4
baqteriologiuri, citologiuri da histologiuri nimuSebis aReba
4
zomieri sisxldenis da sxva xSiri garTulebebis marTva
4
bronqoskopiis Semdgom pacientis movlaze saTanado zedamxedveloba
4
postoperaciuli bronqoskopia: Cveneba da procedura
4
traqeostomia da minitraqeostomia
3
bronqoskopia situaciebSi rodesac aris arasasurveli anatomia da an rTuli
paTologiebi, warmoqmnili garTulebebis aRmofxvra
Suasayris gamokvlevebi
4
Suasayris gamokvlevebisTvis Sesabamisad aRWurvili xelsawyoebi
4
Suasayris qirurgiuli Sefaseba lateraruli, wina da video xelsawyoebis
gamoyenebiT warmoebuli midgomebisTvis
4
Suasayris biopsia

83

moduli 3.9.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - perikardiumis dazianebebi, - 1 Tve
mizani - perikardiumis furclis da perikardiumis Rrus daavadebis mqone
pacientebis saTanado zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs
operaciul marTvas.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 3.9-is saxiT).
(cxrili # 3.9)
sabaziso ganaTeleba igivea rac gulmkerdis qirurgiuli pacientebis zogadi marTva.
specifikuri ganaTleba
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4
4
4
4
4
4
4
4
4

perikardiumis anatomia
perikardiumis paTologia
perikardiumis konstriqciis da tamponadis paTofiziologiuri Sedegebi
perikardiumis daavadebebis aRmoCena da maTi Sedegebis Sefaseba klinikuri,
eqokardiografiuli da vizualizaciis sxva meTodebiT
perikardis drenirebis meTodebi, nemsiT punqcia da aspiracia
perikardis drenireba sub-qsifoiduri, Torakotomiuli da video xelsawyoebis
gamoyenebiT warmoebul midgomebiT
perikardieqtomiis qirurgiuli meTodebi
masalebi, romelic gamoiyeneba perikardiumis CanacvlebisTvis, maTi fasi da
SezRudvebi, maTi gamoyenebis situaciebi
perikardiumis rezeqciis da misi proteziT Canacvlebis Semdgomi postoperaciuli
garTulebebi

klinikuri unar-Cvevebi:
pacientis marTva
igivea rac gulmkerdis qirurgiuli pacientebis zogadi marTva.
4
klinikuri gamokvlevebi da istoria
3
laboratoriuli, eqokardiografiuli, fiziologiuri da vizualizaciis sxva
meTodebis monacemTa interpretacia
4
perikardiumis konstriqciis da tamponadis aRmoCena da Sefaseba
4
perikardiumis Rrus drenirebis teqnika, nemsiT punqcia da aspiracia
4
perikardiumis Tiaqris aRmoCena da gulis SexuTva
4
pacientTa SerCeva funqciebisa da riskebis SefasebiT
4
perikardiumis qirurgiis Semdgomi gaurTulebeli da garTulebuli reabilitaciis
mqone pacientebis marTva
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
4
perikardiumis fenestraciis gaurTulebeli procedurebi
3
perikardiumis fenestracia kompleqsur SemTxvevebSi
3
perikardeqtomia perikardialuri konstriqciis Sesamcireblad
3
Sesabamis situaciebSi perikardiumis rezeqcia da Secvla xelovnuri masaliT
3
perikardiumis rezeqciisa da Secvlis garTulebebTan brZolis kompetencia
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moduli 3.10.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulis Tandayolili daavadebebi – 2
Tve
mizani - bavSTa da zrdasrulTa gulis daavadebis zogierTi aspeqtebis aRqma
da gamocdilebis miReba, saWiroebis SemTxvevaSi operaciuli marTva. es
moduli gankuTvnilia msmenelebisTvis, romelTac survili aqvT miiRon
sawyisi
ganaTleba
am
subspecialobaSi
da
aseve
maTTvis
vinc
dainteresebulia zogadad kardioqirurgiis dargiT da SemdgomSi dagegmili
aqvs viwro specializacia aRniSnul subcpecialobaSi.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 3.10-is saxiT).
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(cxrili # 3.10)
sabaziso ganaTelba:
fiziologia
3
bavSTa zogadi fiziologia
3
nayofis sisxlis mimoqceva da sisxlis mimoqcevis cvlileba dabadebisas
3
hemodinamika; fiziologia da sazomi erTeulebi, `Suntis~ CaTvliT
3
filtvebis sisxlZarRvovani qselis fiziologia
3
gulis kunTis ujredovani fiziologia moumwifar mikardiumSi
3
elqtrofiziologia, gulis gamtari sistemis CaTviliT
3
hemostazi, Tormbozi da sisxldena
3
mJava-tutovani wonasworoba
3
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
3
organizmis metaboluri pasuxi travmaze
3
sisxlZarRvTa biologia da reaqtiuloba
3
s.x.m.- is fiziologia, s.x.m dabali nakadiT da sisxlis mimoqcevis gaCerebiT
3
s.x.m.-s marTva `Ph~ da `alpha stat~ meTodebis gamoyenebiT
anatomia
2
gulis embriologia
3
gulis, perikardiumis da magistraluri sisxlZarRvebis anatomia
3
filtvebis anatomia
3
koronaruli sislZarRvebis anatomia da anatomiis variantebi
3
periferiuli sisxlZarRvovani sistemis anatomia da sisxlZarRvovano konduitebi,
moicavs aorto-pulmonarul Suntebs
3
gulis anatomiis Tanmimdevruli analizi da gulis ganviTarebis mankebis
terminologia
paTologia
3
anTeba da Wrilobis Sexorceba
3
SIRS
3
zrdis efeqti da orsuloba

farmakologia
3
3
3
3
3
3
3
3

gulis Tandayolili mankebisas gamoyenebuli medikamentebi
inotropebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi
87

3

hipotenziuri agentebi (sistemuri da filtvebis)

mikrobiologia
3
3
3
3

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi

klinikuri ganaTleba:
zogadi ganaTleba
3
gulis Tandayolili mankebis diagnostika, gamokvlevebi da mkurnaloba
3
qirurgiis Sedegebi: letaloba, zogadi garTulebebi da marTva
3
gulis Tandayolili mankebis qirurgiis mogvianebiTi garTulebebi
3
intervenciuli kardiologiis roli
3
meqanikuri daxmarebis roli (IABP, VAD da ECMO)
3
transplantaciis Cveneba
3
riskebis Sefaseba da stratifikacia
3
gul-filtvis reanimacia
3
gulis ariTmiebi
3
Tirkmlebis disfunqcia
3
multiorganuli ukmarisoba
2
gulis reabilitacia
3
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
3
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
3
gulis protezebis saxeebi da maTi gamoyenebis Cveneba
specifikuri ganaTleba
Semdegi procedurebis da/an kondiciebis anatoma, paTofiziologia da marTva:
4
Ria arteriuli xvreli (botalis Ria sadinari)
4
winagulTa Sua Zgidis defeqti
4
parkuWTa Sua Zgidis defeqti
4
aortis koarqtacia
3
PA banding and shunts
3
magistraluri sisxlZarRvebis transpozicia- ` switch ~ procedura
3
falos tetrada/filtvis arteriis atrezia da parkuWTSua Zgidis defeqti
2
fontanis procedura
2
rastelis procedura
2
hipoplastiuri marcxena guli
2
norvudis procedura
2
saerTo arteriuli sadinari (Truncus arteriosus)
2
marjvena parkuWi ormagi gamsavali traqtiT
2
filtvis arteriis atrezia, parkuWTSua Zgidis defeqtiT da didi
aortopumonaluri kolateraruli arteriebiT
2
filtvis arteriis atrezia da intaqturi Zgide
2
erTi parkuWi
2
winagul-parkuWTSorisi Zgidis nawilobrivi da mTliani defeqti
2
aortis sarqvlis procedurebi moicavs rosis operaciebs
2
mitraluri sarqvlis paTologiebi
2
ebSteinis anomalia da samkariani sarqvlis daavadebebi
2
eqstrakardialuri anastomozebi (konduitebi)
2
wyvetili aortis rkali (Interrupted aortic arch)
2
filtvis venebis sruli anomaluri drenaJi
2
s.x.m.
2
transplantacia
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klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
3
gul-sisxlZarRvTa sistema da zogadi istoria: bavSTa da mozardTa Tandayolili
mankebisas
monacemTa interpretacia
3
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
3
gulmkerdis rentgenografia da eleqtrokardiograma
2
gulis kaTeterizaciiT miRebuli monacemebis interpretacia, hemodinamikuri
monacemebis, Suntis da rezistentobis gamoTvla
2
gulis Tandayolili mankebis transTorakaluri eqokardiografia, 2D
eqokardiografia da dopleri
pacientis marTva
2
pediatriul pacientTa intensiuri Terapiis principebi
2
gulis Tandayolil mankebze naoperacieb bavSTa da mozrdilTa marTva
2
qirurgiuli garTulebebis marTva
3
gul-filtvis reanimacia
3
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
3
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
2
sternotomia - gaxsna da daxurva
2
Torakotomia – gaxsna da daxurva
2
nawilobrivi an sruli s.x.m. – sTvis momzadeba
2
midgomebi ECMO – sTvis, kanulacia da marTva
Semdegi gaurTulebeli kondiciebis qirurgiuli marTva:
1
1
1
1
1

Ria arteriuli xvreli (botalis Ria sadinari)
winagulTa Sua Zgidis defeqti
parkuWTa Sua Zgidis defeqti
aortis koarqtacia
PA banding and shunts
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პროფესიული მზადების IV-V წლის მოდულები –

`სწავლების საბოლოო III ეტაპი~:
ხანგრძლიობა - 22 თვე
მოდულების რაოდენობა: 10
სწავლების საბოლოო მოდული მოიცავს 2 წელს და თავისთავად შედგება 10 მოდულისგან.
ამ

ეტაპის

მიზანი

მდგომრეობს

გამოცდილების

შეძენასა

და

კოპენტენციის

ჩამოყალიბებაში

ზოგადად კარდიოქირურგიაში. თითოეული მოდულის სასწავლო გეგმა დეტალურადაა აღწერილი
სასწავლო პროგრმაში.
საბოლოო ეტაპის მოდულებია:
4.1. კრიტიკული მედიცინა და პოსტოპერაციული მართვა, ხანგრძლიობა - 1 თვე
4.2. სისხლის ხელოვნური მიმოქცევა (ს.ხ.მ.), ხანგრძლიობა - 1
4.3. მიოკარდიუმის დაცვა, ხანგრძლიობა - 1

თვე

თვე

4.4. სისხლის მიმოქცევის მხარდაჭერა, ხანგრძლიობა - 1

თვე

4.5. გულის იშემიური დაავადება, ხანგრძლიობა - 3 თვე
4.6. გულის სარქვლოვანი დაავადება, ხანგრძლიობა - 4

თვე

4.7. აორტო-სისხლძარღვოვანი დაავადება, ხანგრძლიობა - 4 თვე
4.8. გულმკერდის ქირურგიული პაციენტების ზოგადი მართვა, ხანგრძლიობა - 1
4.9. პერიკარდიუმის დაზიანებები, ხანგრძლიობა - 1

თვე

4.10. გულის თანდაყოლილი დაავადებები, ხანგრძლიობა - 5
ამ

ეტაპის

მანიპულაციის

და

დამთავრების
ოპერაციის

შემდეგ

მსმენელი

ჩატარებაში,

რაც

თვე

თვე

კომპეტენტურია

ყველა

განსაზღვრულია

და

იმ

პროცედურის,
ნასწვლი

აქვს

კარდიოაქირურგიული რეზიდენტურის ამ პროგრამით.
რეზიდენტს შესაბამისი პროგრამის შესრულების ფარგლებში მოეთხოვება მონაწილეობა
მიიღოს კვირაში არანაკლებ 3 (144 ასისტენცია წლის განმავლობაში) კარდიოქირურგიულ
ოპერაციაში. ბავშვთა და/ან მოზრდილთა კარდიოინტენსიური თერაპიის ექიმთან
ერთად
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იმორიგეოს

კვირაში

2

ჯერ.

ვალდებულია

მონაწილეობა

მიიღოს

სასწრაფო

კარდიოქირურგიულ

ოპერაციებში.

moduli 4.1.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - kritikuli medicina da
postoperaciuli marTva, - 1 Tve
mizani - reanimaciaSi post qirurgiuli pacientebis marTvis unaris
Camoyalibeba, kritikuli situaciebis marTva da post operacieuli
pacientebis movla. kritikul situaciebisas kompleqsuri intensiuri
Terapiis Catarebisas
multiprofesiul,
multidisciplinarul gundSi
muSaobis unaris Camoyalibeba. gaurTulebeli situaciebis damoukidebalad
marTvis unaris Camoyalibeba.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 4.1.-is saxiT).
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(cxrili # 4.1)
sabaziso ganaTelba:

fiziologia
4
4
4
4
4
4
4
4
4

hemodinamika: fiziologia da parametrebi
gulis ariTmia
hemostazi, Trombozi da sisxldena
mJava-tutovani wonasworoba
filtvebis fiziologia, ventiolacia da gazTa cvla
organizmis metaboluri pasuxi qirugiul Carevaze da travmaze
kuW-nawlavis traqtis, Tirkmlebis da RviZlis fiziologia
kveba
temperaturis regulacia

anatomia
4
4
4
4

guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
Suasayari, gulmkerdis SesarTavi da kiseri
traqeo-bronquli xe da filtvebi
gulmkerdis kedeli da diafragma

paTologia
4
4
4
4
4
4
4

anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
miokardiumis infarqti da garTulebebi
endokarditi
perikarditi
SIRS
bronqopulmonaluri infeqcia
ARDS

farmakologia
4
4
4
4
4
4
4
4

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
inotropebi, vazodilatatorebi da vazokonstriqtorebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
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4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba
klinikuri ganaTleba:

4
4
4
4
4
4
4

gul-filtvis reanimacia
kardioqirurgiuli pacienti marTva
gulis ariTmiis marTva
qirurgiuli garTulebebis marTva
sisxlis produqtebi da sisxlis gadasxma
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
qirurgiisa da intensiuri Terapiis neiro-fsiqologiuri Sedegebi
klinikuri unarebi:

istoria da pacientis gamokvleva
4

istoria da gamokvlevebi postoperaciul da ukiduresad mZime pacientebSi

monacemTa interpretacia
4
4
4
3

postoperaciuli da intensiur Terapiis diagramebisa da dokumentaciis analizi da
interpretacia
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
gulmkerdis rentgenograma da eleqtrokardiogrma
eqokardiografia (transezofagaluri eqokardiografiis CaTvliT)

pacientis marTva
qorurgiuli pacientis zogadi marTva
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

siTxis balansis da mosirkurire moculobis marTva
tkivilis marTva
Wrilobis marTva
qirurgiuli drenaJebis marTva
antimikrobuli preparatebis daniSvna da marTva
postoperaciuli sisxldenis marTva
gul-filtvis reanimacia
qirurgiuli garTulebebis marTva
sisxlis produqtebis da sisxlis gadasxmis marTva
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazis marTva

hemodinamikuri darRvevebis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
4
4
4

hemodinamikuri monacemebis Sefaseba da interpretacia
inotropuli da vazoaqtiuri preparatebis praqtikuli gamoyeneba
intra aortuli kontrpulsaciis balonis gamoyeneba

gulis ariTmiebis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
4
4
4
4

eleqtrokardiogramis interpretacia
anti-ariTmuli preparatebis gamoyeneba
defibrilatoris gamoyeneba
gulis stimulatoris Seswavla da gamoyeneba

sunTqvis darRvevis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
4
4
3
3

sisxlis gazebis analizis interpretacia
xelovnuri sunTqvis marTva
xelovnuri sunTqvis meTodebsa da teqnikaze warmodgenis Seqmna
anesTeziur preparatebsa da meTodebze warmodgenis Seqmna

multiorganuli disfunqciis aRmoCena, Sefaseba da mkurnaloba
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3
3
3

Tirkmlebis disfunqcia da daxmareba
kuW-nawlavis traqtis disfunqcia, kveba da sakvebi
Tavis tvinis da neiro-fsiqologiuri problemebis aRmoCena da Sefaseba
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi

praqtikuli unar-Cvevebi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

arteriis kanulacia
centraluri venis kanulacia
filtvis arteriis kaTeterizacia
intra aortuli kontrpulsaciis balonis Cayeneba
intra aortuli kontrpulsaciis balonis marTva
traqeostomia
bronqoskopia
gulmkerdis Rrudan siTxis aspiracia
gulmkerdis RruSi drenaJis Cayeneba
gulmkerdis RruSi arsebuli drenaJis marTva

operaciuli marTva
4

tamponadis an sisxldenis qirurgiuli mkurnaloba

moduli 4.2.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - xelovnuri sisxlis mimoqceva, - 1
Tve
mizani - s.x.m.- is, miokardiumis dacvis da sisxlis mimoqcevis mxardaWeris
klinikuri da teqnikuri aspeqtebis marTva. am modulis farglebSi
gazrdilia rezidentis kompetenciebi.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
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11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4.

Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 4.2.-is saxiT).
(cxrili # 4.2)

sabaziso ganaTelba:

fiziologia
4
4
4
4
4
4
4
4

hemodinamika: fiziologia da parametrebi
gulis ariTmia
hemostazi, Trombozi da sisxldena
mJava-tutovani wonasworoba
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
organizmis metaboluri pasuxi qirugiul Carevaze da travmaze
kuW-nawlavis traqtis, Tirkmlebis da RviZlis fiziologia
temperaturis regulacia

anatomia
4
4
4
4

guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
Suasayari, gulmkerdis SesarTavi da kiseri
gulmkerdis kedeli da diafragma
skarpas samkuTxedi da periferiuli sisxlZarRvTa sistema

paTologia
4
4
4

anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
SIRS
ARDS

farmakologia
4
4
4
4
4
4
4
4

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
inotropebi, vazodilatatorebi da vazokonstriqtorebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

specifikuri ganaTleba:
s.x.m.-s principebi da praqtika
s.x.m.-s Sesabamisi aRWurviloba da maTi gamoyeneba
monitorieba gulis sisxlis xelovnuri mimoqcevisas
s.x.m.-s paTo-fiziologiuri aRqma da organizmis antebiTi reaqcia masze
pulsirebadi da arapulsirebadi nakadi
s.x.m.-s gavlena farmakokinetikaze
`praimis” siTxe da hemodilucia
mJava-tutivani balansi- pH da alfa stati meTodebi
gulis s.x.m.-s neiro-fsiqologiuri Sedegebi
sisxlis komponentebis SenarCuneba da sisxlis konservacia
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klinikuri unar-Cvevebi
(gansazRvruli ar aris)
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi

operaciuli marTva
4
4
4
4
4
4

Sua sternotomia, gaxsna da daxurva
kanulacia da s.x.m.-s dawyeba
s.x.m.-s usafrTxo Catareba- problemebis gadawyveta da gaumarTaobebis aRmofxvra
s.x.m.-s damTavreba da dekanulacia
TeZos arteriis kanulacia da dekanulacia
ganmeorebiTi sternotomia, perikardiumis diseqciiT, gulis mobilizaciiTa da
kanulaciiT

moduli 4.3.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - miokardiumis dacva, - 1 Tve
mizani - miokardiumis intraoperaciuli dacvis klinikuri da teqnikuri
aspeqtebis
marTva.
am
modulis
farglebSi
gazrdilia
rezidentis
kompetenciebi.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 4.3.-is saxiT).
(cxrili # 4.3)
sabaziso ganaTelba:
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4
4
4
4

miokardiumis ujredovani fiziologia
miokardiumis funqcia da disfunqcia
hemodinamika da ariTmiebi
koronaruli arteriebisa da venebis anatomia

specifikuri ganaTleba:
4
mikokardiumis dacvis samecniero safuZvlebi
4
mikokardiumis dacvis principebi da praqtika
4
kardioplegiuri xsnarebi da miwodebis meTodebi
4
mikokardiumis dacvis arakardioplegiuri meTodebi
klinikuri unar-Cvevebi:
4
mikokardiumis dacvis marTva perioperatiul periodSi
4
klinikur situaciebidan gamomdinare miokardiumis dacvis adaptacia
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi

operaciuli marTva
4

kanulaciis Sesabamisi meTodebi da kardioplegiis adekvaturi miwodeba

moduli 4.4.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - sisxlis mimoqcevis mxardaWera - 1
Tve
mizani - s.x.m.-s, miokardiumis dacvis da sisxlis mimoqcevis mxardaWeris
klinikuri da teqnikuri aspeqtebis marTva. am modulis farglebSi
gazrdilia rezidentis kompetenciebi.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
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4.

Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 4.4.-is saxiT).
(cxrili # 4.4)

sabaziso ganaTelba:
4
hemodinamika: fiziologia da parametrebi
4
gulis ariTmia
4
hemostazi, Trombozi da sisxldena
4
skarpas samkuTxedis da periferiuli sisxlZarRvebis anatomia
4
inotropebi, vazodilatatorebi da vazokonstriqtorebi
4
antiariTmuli medikamentebi
4
hemostazuri medikamentebi
4
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolitiuri medikamentebi
specifikuri ganaTleba:
4
sisxlis mimoqcevis mxardaWera preoperaciul, perioperaciul da postoperaciul
periodSi
4
intra aortuli kontrpulsaciis baloni – Cveneba, pacientis SerCeva da
garTulebebi
4
intra aortuli kontrpulsaciis fiziologia
4
intra aortuli kontrpulsaciis Sesabamisi aparaturisa da teqnologiis aRqma
4
parkuWis damxmare xelsawyo – Cveneba, pacientis SerCeva da garTulebebi
klinikuri unar-Cvevebi:
4
pacientis SerCeva sisxlis mimoqcevis mxardaWeris Casatareblad
4
intra aortuli kontrpulsacis balonis Cadgma da pozicia
4
intra aortuli kontrpulsacis balonis marTva, dros dayeneba da gabervis
xangrZliobis kontroli
4
intra aortuli kontrpulsacis baloniani pacientis movla, garTulebebis aRmoCena
da marTva
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi
ar aris gansazRvruli
moduli 4.5.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulis iSemiuri daavadeba - 3 Tve
mizani -gulis iSemiuri daavadebis mqone pacientebis saTanado qirurgiuli
aspeqtebis zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs gulis iSemiuri
daavadebeis garTulebebsac. am modulis farglebSi gazrdilia rezidentis
kompetenciebi.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
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Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4.

Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 4.5.-is saxiT).
(cxrili # 4.5)

sabaziso ganaTelba:
fiziologia
4
miokardiumis ujredovani fiziologia
4
hemodinamika: fiziologia da parametrebi
4
eleqtrofiziologia, moicavs gulis gamtari sistemis darRvevebsac
4
hemostazi, Trombozi da sisxldena
4
mJava-tutovani wonasworoba
4
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
4
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze
4
sisxlZrRvTa biologia da reaqtiuloba
anatomia
4
guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
4
gulis sisxlZarRvebis anatomia da maTi sxvadasxva varianti
4
koronaruli angiografia
4
periferiuli sisxlZrRvebis da sisxlZarRvovani sistemis anatomia
paTologia
4
anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
4
aTeroma, medialuri nekrozi da arteriti
4
intimis hiperplazia, transplantatis aTerosklerozi
4
miokardiumis infarqti da misi garTulebebi
4
SIRS

farmakologia
4
4
4
4
4
4
4

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi
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mikrobiologia
4
4
4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi

klinikuri ganaTleba:
zogadi
4
gulis daavadebaTa diagnozi, gamokvleva da mkurnaloba
4
riskebis stratifikacia da Sefaseba
4
gul-filtvis reanimacia
4
gulis ariTmiebi
4
qirurgiis garTulebebi
4
Tirkmlebis disfunqcia
4
multiorganuli ukmarisoba
4
gulis paTologiebis mqone pacientTa reabilitacia
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
specifikuri
4
g.i.d –is diagnostika, gamokvleva da Sefaseba
4
operaciuli mkurnaloba- momuSave gulze operacia da operaciebi s.x.m.-s
gamoyenebiT
4
Sedegebi qirurgiis Semdeg- letaloba, Suntebis gamavloba da recidivi
4
arteriuli revaskularizacia
4
koronaruli Suntirebis reoperaciebi
4
PCI – is roli da araoperaciuli mkurnaloba
4
gul-sisxlZarRvTa risk faqtorebis marTva
4
miokardiumis infarqtisa da g.i.d. – is garTulebebi: parkuWTSua Zgidis defeqti,
mitraluri regurgitacia, anevrizma
klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
gul-sisxlZarRvTa sistema da konduiti- zogadi istoria da daniSnuleba,
Tanmxlebi daavadebebis gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa inerpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
hemodinamikuri monacemebis interpretacia
4
gulmkerdis rentgenografia
4
eleqtrokardiografia da datvirTvis eleqtrokardiografia
4
koronaruli angiografia
4
gulis kaTeterizaciis monacemebi
4
eqokardiografia 2D, dopleri, transezofagialuri da stres eqo
4
birTvuli kardiologia
pacientis marTva
4
gul-filtvis reanimacia
4
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
4
post kardioqirurgiuli pacientebis marTva
4
qirurgiuli garTulebebis marTva
4
gulis daavadebebis mqone pacientTa reabilitacia
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
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teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
4
izolirebuli koronaruli Suntirebis operacia (SesaZloa operaciebi rogorc
momuSave gulze, aseve s.x.m.-s gamoyenebiT)
4
ganmeorebiTi koronaruli Suntirebis operacia
3
gulis iSemiuri daavadebebis garTulebebi, moicavs postinfarqtul parkuWTa Sua
Zgidis defeqts, mitralur regurgitacias da marcena parkuWis anevrizmas

moduli 4.6.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulis sarqvlovani daavadeba - 4
Tve
mizani - gulis sarqvlovani daavadebis mqone pacientebis saTanado
zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs gulis sarqvlovani daavadebis
operaciul marTvas. am modulis farglebSi gazrdilia rezidentis
kompetenciebi
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 4.6.-is saxiT).
(cxrili # 4.6)
sabaziso ganaTleba:
fiziologia
4
gul-sisxlZarRvTa fiziologia-sarqvlebis fiziologia da hemodinamika
4
eleqtrofiziologia, moicavs gulis gamtari sistemis darRvevebsac
4
hemostazi, Trombozi da sisxldena
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4
4
4

mJava-tutovani wonasworoba
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze

anatomia
4
gulis Rruebi da sarqvlebi, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
4
gulis gamtari sistemis anatomia
paTologia
4
sarqvlebis stenozisa da naklovanebis paTofiziologia
4
4
4
4

gulis funqciasa da morfologize sarqvlovani daavadebebis gavlena
kombinirebuli da Sereuli sarqvlovani daavadebebis paTofiziologia (mag. aortis
da mitraluri sarqvlebis)
kombinirebuli gulis sarqvlovani da iSemiuri daavadebebi
winagulTa fibrilacia da sxva ariTmiebi

farmakologia
4
4
4
4
4
4
4

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4
4
4
4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsis
endokarditi da saqvlovani protezis endokarditi

klinikuri ganaTleba:
zogadi ganaTleba
4
gul-filtvis reanimacia
4
kardioqirurgiuli pacienebis movla
4
gulis ariTmiebi
4
qirurgiuli garTulebebi
4
riskebis Sefaseba da stratifikacia
4
gul-sisxlZarRvTa sistemis risk faqtorebi
specifikuri ganaTleba
4
gulis sarqvlovani daavadebebis diagnostika, gamokvleva da Sefaseba
4
gulis sarqvlovani daavadebebisas qirurgiuli Carevis vada
4
gulis sarqvlovani daavadebebis operaciuli marTva moicavs: srqvlovani apartis
gamocvla an aRdgena (meqanikuri, biologiuri stentirebuli da stentles
graftebi, homograftebi da autograftebi)
4
sarqvlebis dizaini: masala, konfiguracia da biomeqanika
4
qirurgiuli Sedegebi: letaloba, saqrqvlebis Trombozi, endokarditi, sisxldena
4
postqirurgiuli monacemebis interpretacia
4
gulis muSaobisa da Soreuli Sedegebis funqcionaluri statusi
4
qirurgia gulis gamtari sistemis problemebisas
4
ariTmiebis qirurgiuli mkurnaloba
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klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
gul-sisxlZarRvTa sistema da zogadi istoria: daniSnuleba, Tanmxlebi daavdebebis
gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
hemodinamikuri monacemebis interpretacia
4
gulmkerdis rentgenografia
4
eleqtrokardiografia da datvirTvis eleqtrokardiografia
4
koronaruli angiografia
4
gulis kaTeterizaciis monacemebi, moicavs marjvena da marcxena Rruebis monacemebs
4
eqokardiografia 2D (transezofagialuri da transTorakaluri), dopleri da
stres eqo
4
birTvuli kardiologia
pacientis marTva
4
gul-filtvis reanimacia
4
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
4
post kardioqirurgiuli pacientebis marTva
4
qirurgiuli garTulebebis marTva
4
gulis daavadebebis mqone pacientTa reabilitacia
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
4
endokarditis araoperaciuli marTva
4
sarqvlebis arCeva
4
antikoagulaciuri marTva, moicavs garTulebebsac
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
4
samkariani sarqlis qirurgia
4
qirurgiuli strategia mcire zomis aortis fuZisas
4
aortis bolqvis qirurgia-stentles sarqvlebi da aortis fuZis gamocvla
4
reoperaciebi sarqvlovan qirurgiaSi
4
endokarditisas sarqvlebis qirurgiuli mkurnaloba
3
mitraluri sarqvlis plastika
3
alternatiuli qirurgiuli midgomebi (Torakotomia, transeptaluri da
miniinvaziuri) gulis sarqvlebis qirugiaSi
4
kombinirebuli sarqvlebisa da Suntirebis operacia
4
ariTmiebisas qirurgiuli ablaciis teqnika
4
aortis sarqvlis izolirebuli gaurTulebeli protezireba (stentirebuli
biologiuri an meqnikuri)
4
izolirebuli gaurTulebeli mitraluri sarqvlis protezireba

moduli 4.7.
1.
2.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - aorto-sisxlZarRvovani daavadeba,
- 4 Tve
mizani - aorto-sisxlZarRvovani daavadebis mqone pacientebis saTanado
zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs daavadebebis operaciul
marTvas. es moduli uzrunvelyofs kompleqsur subspecialobaSi Sualedur
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3.

swavlebas. aRniSnuli subspecialobis yvela aspeqtSi sruli kompentenciis
miRweva SesaZlebelia postrezidenturis periodSi.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
Olivier Chavanon, MD, PhD Department of Cardiac Surgery Grenoble University Hospital,
France & TIMC Laboratory, Grenoble, France
4. Cardiac Surgery in the Adult THIRD EDITION
Lawrence H.Cohn,MD Virginia and James Hubbard Professor of Cardiac Surgery
Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
Editors: Irwin, Richard S.; Rippe, James M.; Lisbon, Alan; Heard, Stephen O.
8. Congenital Diseases and Syndromes,
Jarrah Ali Al-Tubaikh, Maximilian F. Reiser
9. Coronary Artery CTA, A Case-Based Atlas
Claudio Smuclovisky, MD, Director, South Florida Medical Imaging Cardiovascular Institute, Boca
Raton, FL, USA
10. ESSENTIAL INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 4.7.-is saxiT).

(cxrili # 4.7)
sabaziso ganaTelba:
fiziologia
4
sisxlZarRvTa fiziologia da reaqtiuloba
4
hemodinamika: fiziologia da parametrebi
4
reologia da arteriuli wnevis regulacia
4
hemostazi, Trombozi da sisxldena
4
transfuziuli Terapiis fiziologia
4
qirurgiuli infeqciuri daavadebebis principebi
4
mJava-tutovani wonasworoba
4
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze
4
hipoTermiis paTofiziologia da misi efeqti hemoglobinze, metaboluri cvlis
sixSireze da pH –zed da misi marTva
anatomia
4
guli, perikardiumi da magistraluri sisxlZarRvebi
4
periferiuli sisxlZarRvovani sistemis anatomia
4
zurgis tvinis sisxlmomarageba
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paTologia
4
anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
4
aTeroma, medialuri nekrozi da arTriti
4
Tandayolili darRvevebis sisxlZarRvovani biologia
4
SIRS

farmakologia
4
4
4
4
4
4
4
4

arteriuli hipertenziis, gulis ukmarisobis da stenokardiis samkuranlo
medikamentebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
Rebinebis sawinaaRmdego saSualebebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4
4
4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi

klinikuri ganaTleba:
zogadi ganaTleba
4
riskebis Sefaseba
4
gul-filtvis reanimacia
4
gulis ariTmiebi
4
qirurgiuli garTulebebi
4
Tirkmlebis disfunqcia
4
multiorganuli ukmarisoba
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
specifikuri ganaTleba
4
aortis daavadebaTa istoria
4
aortis daavadebebis diagnostika, gamokvleva da Sefaseba
4
operaciuli mkurnaloba aortis davadebebisas, zurgis tvinis da Tavis tvinis
momzadebis strategiebi
4
A tipis diseqcia
4
B tipis diseqcia
4
aortis mTlianobis darRveva tramviT ganpirobebuli
4
Torako-abdominaluri aortis anevrizma
4
qirurgiis Sedegebi, garTulebaTa sixSire da letaloba
4
endovaskularuli stentebis roli araqirurgiul mkurnalobaSi
4
gul-sisxlZarRvovani da ara gul-sisxlZarRvovani risk faqtorebis marTva
klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
gul-sisxlZarRvTa sistema da zogadi istoria: preoperaciuli garTulebebi,
daniSnuleba, Tanmxlebi daavdebebis gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
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4
3
4
4
4
4
4
4
4

hemodinamikuri monacemebis interpretacia
gulmkerdis rentgenografia
eleqtrokardiografia da datvirTvis eleqtrokardiografia
koronaruli angiografia
aortografia
gulis kaTeterizaciis monacemebi
eqokardiografia 2D, dopleri, transezofagialuri da stres eqo
kompiuteruli tomografia
magnitur rezonansuri skanireba

pacientis marTva
4
gul-filtvis reanimacia
4
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
4
post kardioqirurgiuli pacientebis marTva
4
qirurgiuli garTulebebis marTva
4
gulis daavadebebis mqone pacientTa reabilitacia
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
4
intraoperaiuli monitorireba
4
zurgis tvinis dacva
4
s.x.m.- s momzadeba da marTva, alternatiuli meTodebi- s.x.m. –ar gamoiyeneba
daRmaval aortaze qirurgiisas
4
hipoTermuli strategia: hipoTermuli cirkuratoruli aresti (HCA), Tavis tvinis
retrograduli perfuzia (RCP), Tavis tvinis seleqtiuri anterograduli
perfuzia (SACP)
4
TeZos arteriis kanulacia
3
aRmavali aortis mwvave diseqciis qirurgia
3
aortis fuZis qronikuli daavadebebisas misi gamocvla
2
aortis kompleqsuri qirurgia, moicavs - aortis rkalis, daRmavali aortis da
Torako-abdominaluri aoritis qirurgias

moduli 4.8.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulmkerdis qirurgiuli pacientebis
zogadi marTva, - 1 Tve
mizani - gulmkerdis qirurgiuli daavadebis mqone pacientebis saTanado
qirurgiuli aspeqtebis zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs yvela
im sakiTxs, rac zogadad unda icodes gulmkerdis yvela qirurgma.
literaturis nusxa:

1. Adult Cardiac Surgery Nursing Care and Management
HELEN L INWOOD RGN, DipN, BSc (Hons), MA Clinical Nurse Specialist Cardiac Services,
North Staffordshire Hospital, Stoke-on-Trent
2. CARDIAC AND VASCULAR SURGERY
Dr. D.S. Kucey and Dr. C.M. Peniston, Alex Kulik and Ted Rapanos, chapter editors, Neety Panu,
associate editor
3. Cardiac SurgeryA brief overview and an introduction to Minimally Invasive Cardiac Surgery
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Harvard Medical School Division of Cardiac Surgery Brigham and Women’s Hospital Boston,
Massachusetts
5. Safeguards and Pitfalls in Operative Technique.
Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
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Raton, FL, USA
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4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 4.8-is saxiT).
(cxrili # 4.8)
sabaziso ganaTelba:
fiziologia
4
filtvebi fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
4
hemostazi, Trombozi da sisxldena
4
mJava-tutovani wonasworoba
4
organizmis metaboluri reaqcia qirurgiul travmaze
4
saWmlis momnelebeli sitemis, Tirkmlebis da RviZlis fiziologia
4
kveba
anatomia
4
traqeobronquli xe da filtvebi
4
gulmkerdis Rru, Suasayari da kiseri
4
gulmkerdis kedeli da diafragma
paTologia
4
anTebiTi reaqcia da Wrilobis Sexorceba
4
bronqopulmonaruli infeqciebi
4
ARDS
4
emfizema
4
fulmonaruli fibrozi
4
traqeis, bronqebis da filtvis parenqimis avTvisebiani da keTliTvisebiani
simsivneebi

farmakologia
4
4
4
4
4
4

broqodilatatorebi
H2 antagonistebi da protonis tumbos inhibitorebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi

mikrobiologia
4
4

sasunTqi gzebis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi, moicavs tuberkolozsac
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
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4
4

antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi
intraplevraruli sefsisis marTva

klinikuri ganaTleba:
Torakaluri ganakveTebi
4
ganakveTebis tipebi da Sesabamisi gamoyeneba, moicavs laterarul, wina midgomebs,
aseve kunTebis damzogvel da video xelsawyoebis gamoyenebiT warmoebul midgomebs
sternotomia
4
rTuli midgoma da eqspoziciis gaumjobeseba
4
Torakaluri ganakveTebis adreuli da mogvianebiTi garTulebebi
4
Sedegebi qirurgiis Semdeg- letaloba, Suntebis gamavloba da recidivi
4
analgezia: farmakologia, efeqturoba, gverdiTi efeqtebi da reJimebis kombinacia
4
postoperaciuli analgezia: epiduraluri, spinaluri da paravertebraluri
kaTeteris gamoyenebis teqnika
bronqoskopia
4
rigiduli da moqnili bronqoskopis roli sasunTqi gzebisa da filtvebis
daavadebebis gamokvlevaSi
4
anesTezia, sasunTqi gzebisa da sunTqvis marTva rigiduli da moqnili
bronqoskopiT bronqoskopiisas
Suasyris gamokvleva
4
Suasayris organoTa daavadebebis: pirveladi da avTvisebiani etiologiis,
keTilTvisebiani simsivneebis, gamokvlevisa da diagnozisTvis endoskopiuri,
radiologiuri da qirugiuli midgomebi
4
Suasyris gamokvlevisTvis saWiro aparatura
4

Sesabamisi vizualizaciis teqnika da gavlena qirurgiul midgomaze

klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
sistema specifikuri zogadi istoria da daniSnuleba, Tanmxlebi daavdebebis
gamovlena da risk faqtorebis Sefaseba
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
gulmkerdis rentgenografia da eleqtrokardiografia
4
kompiuteruli tomografia, kontrastuli kompiuteruli tomografia
4
Suasayris suraTebis monacemTa interpretacia
4
MRI da PET kvlevebi
4
sunTvis funqciis testebi
4
ventilacia/perfuziis skanireba
4

sisxlis gazebi

pacientis marTva
zogadi
4
gul-filtvis reanimacia
4
riskebis Sefaseba, stratifikacia da marTva
4
garTulebuli da gaurTulebeli reabilitaciis marTva gulmkerdis operaciebis
Semdeg
4
tkivilis kontrolis, sunTqvis ukmarisobis, hemodinamikis stabilizaciis da mcire
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4
4
4
4
3

Sardis gamoyofis postoperaciuli marTva
gulis ariTmiebis marTva
gautkivareba
Wrilobis infeqcia
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
fizioTerapia da reabilitacia
paliatiuri daxmareba

teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
praqtikuli unar-Cvevebi
4
arteriis kanulacia
4
centraluri venis kaTeterizacia
4
filtvis arteriis kaTeterizacia
4
traqeostomia
4
bronqoskopia
4
aspiracia gulmkerdis Rrudan
4
gulmkerdis RruSi drenaJis Cayeneba
4
gulmkerdis Rrus drenaJis marTva
operaciuli marTva
gulmkerdis ganakveTebi
4
gulmkeridis qirurgiaSi pacientis swori pozicia
4
gulkerdze ganakveTebis Sesruleba da aRdgena, moicavs laterarul, wina, aseve
kunTebis damzogvel da video xelsawyoebis gamoyenebiT warmoebul midgomebs
4
rTuli midgomebi da eqspoziciis gaumjobeseba
4
sternotomia, gaxsna da daxurva
bronqoskopia
4
diagnostikuri bronqoskopia, moicavs biofsias (rigiduli da moqnili
bronqoskopia)
4
xelsawyoebi, istrumentebi da momzadeba
4
rigiduli da moqnili bronqoskopis Sesruleba
4
sasunTqi gzebi da ventilaciis marTva
4
normaluri da anomaluri anatomiis amocnoba
4
zogadi paTologiebis amocnoba da Sesabamisi qirurgiuli aqtiurobis gansazRvra
4
baqteriologiuri, citologiuri da histologiuri nimuSebis aReba
4
zomieri sisxldenis da sxva xSiri garTulebebis marTva
4
bronqoskopiis Semdgom pacientis movlaze saTanado zedamxedveloba
4
postoperaciuli bronqoskopia: Cveneba da procedura
4
traqeostomia da minitraqeostomia
3
bronqoskopia situaciebSi rodesac aris arasasurveli anatomia da an rTuli
paTologiebi, warmoqmnili garTulebebis aRmofxvra
Suasayris gamokvlevebi
4
Suasayris gamokvlevebisTvis Sesabamisad aRWurvili xelsawyoebi
4
Suasayris qirurgiuli Sefaseba lateraruli, wina da video xelsawyoebis
gamoyenebiT warmoebuli midgomebisTvis
4
Suasayris biopsia

moduli 4.9.
1.
2.

3.

modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - perikardiumis dazianebebi - 1 Tve
mizani - perikardiumis furclis da perikardiumis Rrus daavadebis mqone
pacientebis saTanado zedamxedveloba, Sefaseba da marTva, moicavs
operaciul marTvas.
literaturis nusxa:
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Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
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11. Cardiac Surgery Kirklin and Barratt-Boyes (THIRD EDITION)
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
(mocemulia cxrili # 4.9.-is saxiT).
(cxrili # 4.9)
sabaziso ganaTeleba igivea rac gulmkerdis qirurgiuli pacientebis zogadi marTva.
specifikuri ganaTleba
4
perikardiumis anatomia
4
perikardiumis paTologia
4
perikardiumis konstriqciis da tamponadis paTofiziologiuri Sedegebi
4
perikardiumis daavadebebis aRmoCena da maTi Sedegebis Sefaseba klinikuri,
eqokardiografiuli da vizualizaciis sxva meTodebiT
4
perikardis drenirebis meTodebi, nemsiT punqcia da aspiracia
4
perikardis drenireba sub-qsifoiduri, Torakotomiuli da video xelsawyoebis
gamoyenebiT warmoebul midgomebiT
4
perikardieqtomiis qirurgiuli meTodebi
4
masalebi, romelic gamoiyeneba perikardiumis CanacvlebisTvis, maTi fasi da
SezRudvebi, maTi gamoyenebis situaciebi
4
perikardiumis rezeqciis da misi proteziT Canacvlebis Semdgomi postoperaciuli
garTulebebi
klinikuri unar-Cvevebi:
pacientis marTva
igivea rac gulmkerdis qirurgiuli pacientebis zogadi marTva.
4
klinikuri gamokvlevebi da istoria
4
laboratoriuli, eqokardiografiuli, fiziologiuri da vizualizaciis sxva
meTodebis monacemTa interpretacia
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perikardiumis konstriqciis da tamponadis aRmoCena da Sefaseba
perikardiumis Rrus drenirebis teqnika, nemsiT punqcia da aspiracia
perikardiumis Tiaqris aRmoCena da gulis SexuTva
pacientTa SerCeva funqciebisa da riskebis SefasebiT
perikardiumis qirurgiis Semdgomi gaurTulebeli da garTulebuli reabilitaciis
mqone pacientebis marTva

teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
4
perikardiumis fenestraciis gaurTulebeli procedurebi
4
perikardiumis fenestracia kompleqsur SemTxvevebSi
4
perikardeqtomia perikardialuri konstriqciis Sesamcireblad
4
Sesabamis situaciebSi perikardiumis rezeqcia da Secvla xelovnuri masaliT
4
perikardiumis rezeqciisa da Secvlis garTulebebTan brZolis kompentencia

moduli 4.10.
modulis dasaxeleba, xangrZlivoba - gulis Tandayolili daavadebebi - 5 Tve
mizani - bavSTa da zrdasrulTa gulis daavadebis zogierTi aspeqtebis aRqma da
gamocdilebis
miReba,
saWiroebis
SemTxvevaSi
gaurTulebeli
situaciebis
operaciuli marTva. es moduli gankuTvnilia msmenelebisTvis, romelTac survili
aqvT miiRon sawyisi ganaTleba am subspecialobaSi da aseve maTTvis vinc
dainteresebulia zogadad kardioqirurgiis dargiT da SemdgomSi dagegmili aqvs
viwro specializacia aRniSnuli mimarTulebiT.
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Authorsh sovais Khonsari, Colleen Flint Sintek MD,
6. Difficult Decisions in Thoracic Surgery
Mark K. Ferguson, Ed
7. Procedures, Techniques, and Minimally Invasive Monitoring in Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th
Edition
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4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.
cxrili # 4.10.-is saxiT).

(mocemulia
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(cxrili # 4.10)
sabaziso ganaTleba:
fiziologia
4
bavSTa zogadi fiziologia
4
nayofis sisxlis mimoqceva da sisxlis mimoqcevis cvlileba dabadebisas
4
hemodinamika; fiziologia da sazomi erTeulebi, `Suntis~ CaTvliT
4
filtvebis sisxlZarRvovani qselis fiziologia
4
gulis kunTis ujredovani fiziologia moumwifar mikardiumSi
4
elqtrofiziologia, gulis gamtari sistemis CaTviliT
4
hemostazi, Tormbozi da sisxldena
4
mJava-tutovani wonasworoba
4
filtvebis fiziologia, ventilacia da gazTa cvla
4
organizmis metaboluri pasuxi travmaze
4
sisxlZarRvTa biologia da reaqtiuloba
4
s.x.m.- is fiziologia, s.x.m dabali nakadiT da sisxlis mimoqcevis gaCerebiT
4
s.x.m.-s marTva `Ph~ da `alpha stat~ meTodebis gamoyenebiT
anatomia
4
gulis embriologia
4
gulis, perikardiumis da magistraluri sisxlZarRvebis anatomia
4
filtvebis anatomia
4
koronaruli sislZarRvebis anatomia da anatomiis variantebi
4
periferiuli sisxlZarRvovani sistemis anatomia da sisxlZarRvovano konduitebi,
moicavs aorto-pulmonarul Suntebs
4
gulis anatomiis Tanmimdevruli analizi da gulis ganviTarebis mankebis
terminologia
paTologia
4
anTeba da Wrilobis Sexorceba
4
SIRS
4
zrdis efeqti da orsuloba

farmakologia
4
4
4
4
4
4
4
4
4

gulis Tandayolili mankebisas gamoyenebuli medikamentebi
inotropebi
antiariTmuli medikamentebi
hemostazisas gamoyenebadi medikamentebi
antiTrombuli, antikoagulaciuri da Trombolizuri medikamentebi
analgetikebi
antibiotikebi
adgilobrivi da zogadi saanesTezio medikamentebi
hipotenziuri agentebi (sistemuri da filtvebis)

mikrobiologia
4
4
4
4

gul-filtvis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
Wrilobis infeqciis gamomwvevi mikro organizmebi
antimikrobuli mkurnaloba da profilaqtika
antisefsisi

klinikuri ganaTleba:
zogadi ganaTleba
4
gulis Tandayolili mankebis diagnostika, gamokvlevebi da mkurnaloba
4
qirurgiis Sedegebi: letaloba, zogadi garTulebebi da marTva
4
gulis Tandayolili mankebis qirurgiis mogvianebiTi garTulebebi
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

intervenciuli kardiologiis roli
meqanikuri daxmarebis roli (IABP, VAD da ECMO)
transplantaciis Cveneba
riskebis Sefaseba da stratifikacia
gul-filtvis reanimacia
gulis ariTmiebi
Tirkmlebis disfunqcia
multiorganuli ukmarisoba
gulis reabilitacia
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
gulis protezebis saxeebi da maTi gamoyenebis Cveneba

specifikuri ganaTleba
Semdegi procedurebis da/an kondiciebis anatoma, paTofiziologia da marTva:
4
Ria arteriuli sadinari (PDA) (botalis Ria sadinari)
4
aorto-pulmonaruli fanjara (Aortopulmonary window)
4
winagulTa Sua Zgidis defeqti
4
parkuWTa Sua Zgidis defeqti
4
aortis koarqtacia
4
PA banding and shunts
4
aorto-pulmonaruli da venuri Suntiebi (Aortopulmonary and venous shunts)
4
magistraluri sisxlZarRvebis transpozicia- ` switch ~ procedura
3
magistraluri sisxlZarRvebis koregirebuli transpozicia Tandayolilad
koreqcia (Congenitally corrected TGA)
4
erT parkuWiani guli (Single ventricle/univentricular heart)
4
falos tetrada/filtvis arteriis atrezia da parkuWTSua Zgidis defeqti
4
filtvis arteriis atrezia, intaqturi parkuWTSua Zgidis
4
hipoplastiuri marcxena guli da norvudis procedura
4
saerTo arteriuli sadinari (Truncus arteriosus)
4
marjvena parkuWi ormagi gamosavali traqtiT
4
filtvis arteriis atrezias damatebuli parkuWTSua Zgidis defeqti da didi
aorto-pulmonaruli kolateraruli sadinarebi (MAPCA)
4
winagul-parkuWTSorisi Zgidis nawilobrivi da sruli defeqti
4
filtvebis venuri drenaJis anomaliebi (nawilobrivi an sruli)
4
sistemuri venuri drenaJis anomaliebi
4
aortis sarqvlis Tandayolili paTologiebi (moicavs supraaortul stenozs)
4
marcxena parkuWis gamosasvleli traqtis obstruqcia
4
valsalvas sinusis anevrizma
4
ebSteinis anomalia da samkariani sarqvlis daavadebebi
4
mitraluri sarqvlis Tandayolili paTologiebi
4
koronaruli arteriebis anomaliebi (moicavs marcxena koronaruli arteriis
gamosvlas filtvis arteriidan (ALCAPA))
4
sisxlZarRvovani rgolebi (Vascular rings)
3
gulis simsivneebi
4
perikardiumis daavadebebi
4
eqstrakardiuli konduitebi
4
wyvetili aortis rkali (Interrupted aortic arch)
4
ECMO da VAD
4
transplantacia gulis Tandayolili daavadebebisas
klinikuri unar-Cvevebi:
istoria da gamokvleva:
4
gul-sisxlZarRvTa sistema da zogadi istoria: bavSTa da mozardTa Tandayolili
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mankebisas
monacemTa interpretacia
4
rutinuli hematologiuri da bioqimiuri gamokvlevebi
4
gulmkerdis rentgenografia da eleqtrokardiograma
3
gulis kaTeterizaciiT miRebuli monacemebis interpretacia, hemodinamikuri
monacemebis, Suntis da rezistentobis gamoTvla
3
gulis Tandayolili mankebis transTorakaluri eqokardiografia, 2D
eqokardiografia da dopleri
pacientis marTva
4
pediatriul pacientTa intensiuri Terapiis principebi
4
gulis Tandayolil mankebze naoperacieb bavSTa da mozrdilTa marTva
4
qirurgiuli garTulebebis marTva
4
gul-filtvis reanimacia
4
gulis ariTmiebis diagnostireba da mkurnaloba
4
sisxlis transfuzia da sisxlis produqtebi
4
Wrilobis infeqcia da mkerdis Zvlis diastazi
teqnikuri unar-Cvevebi da procedurebi:
operaciuli marTva
4
sternotomia - gaxsna da daxurva
4
Torakotomia – gaxsna da daxurva
4
nawilobrivi an sruli s.x.m. – sTvis momzadeba
4
midgomebi ECMO – sTvis, kanulacia da marTva
Semdegi gaurTulebeli kondiciebis qirurgiuli marTva:
4
Ria arteriuli sadinari (PDA) (botalis Ria sadinari)
4
winagulTa Sua Zgidis defeqti
4
parkuWTa Sua Zgidis defeqti
4
koarqtacia
4
aorto-pulmonaruli fanjara
4
sisxlZarRvovani rgolebi (Vascular rings)
4
aorto-pulmonaruli da venuri Suntebi
4
filtvis arteriis gadakvanZva (PA banding)
Semdegi kompleqsuri kondiciebis qirurgiuli marTva:
3
atrio-ventrikuluri Zgidis nawilobrivi defeqti
2
aortis da mitraluri sarqvlebis qirurgia, moicavs rosis proceduras
3
aortuli sarqvlis Ria valvotomia
3
pulmonaruli Ria valvotomia
2
samkariani sarqvlis qirurgia, moicavs ebSteinis operacias
2
falos tetrada/filtvis arteriis atrezia da parkuWTSua Zgidis defeqti
2
fontanis procedura
2
eqstrakardialuri anastomozebi (konduitebi)
2
atrio-ventrikuluri Zgidis sruli defeqti
Semdegi kompleqsuri kondiciebis qirurgiuli marTva:
1
wyvetili aortis rkali (Interrupted aortic arch)
1
filtvis venebis sruli anomaluri drenaJi
1
magistraluri sosxlZarRvebis transpozicia (switch procedura)
1
rastelis procedura
1
norvudis procedura
1
arteriuli sadinris gadakvanZva
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1

marjvena parkuWi ormagi gamosavali traqtiT
filtvis arteriis atrezias damatebuli parkuWTSua Zgidis defeqti da didi
aorto-pulmonaruli kolateraruli sadinarebi (MAPCA)

შენიშვნა: (ზემოთ მოყვანილ ცხრილებში რიცხვები: 1, 2, 3, 4 აღნიშნავს რეზიდენტის კომპენტენციის
ხარისხის, კერძოდ –
1.
2.
3.
4.

უფლებამოსილია დააკვირდეს
უფლებამოსილია განახორციელოს მხოლოდ პროფესიონალის დახმარებით
უფლებამოსილია განახორციელოს სრულად, მაგრამ შესაძლოა დასჭირდეს პროფესიონალის
დხმარება
უფლებამოსილია განახორციელოს სრულად დამოუკიდებლად, პროფესიონალის დახამარების
გარეშე (მოიცავს გართულებების მართვასაც)

პროგრამის შედგენისას გამოყენებული წყაროები:
1. “Intercollegiate Surgical Curriculum Programme”
2. www.iscp.ac.uk
3. www.ctsnet.org
4. http://www.jcst.org
5. http://www.uems.net/Cardio-Thoracic Surgery

115

