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diplomisSemdgomi samedicino ganaTlebis programa

onkologia
______________________________________________________________________
/xangrZlivoba – 3 w. – 33 Tve/

zogadi debulebebebi
1.

programis mizani da amocanebi

Ma) sarezidento programa onkologiaSi gankuTvnilia umaRlesi samedicino saswavleblis
(universitetis an institutis) kursdamTavrebuli diplomirebuli medikosebisaTvis.
mzadebis ZiriTadi principia - rezidentis profesiuli saqmianobisaTvis saWiro unarCvevebis
(onkologiur
daavadebaTa
prevenciis,
profilaqtikis,
diagnostikis,
mkurnalobisa da paliatiuri mzrunvelobis principebi da meTodebi) srulyofili
aTviseba klinikuri xelmZRvanelis mudmivi kontroliT.
b) aRniSnuli kursis dasrulebis Semdeg onkologi srulad flobs onkologiur
daavadebaTa prevenciis, diagnostikis, diferenciuli diagnostikis, mkurnalobisa da
reabilitaciis safuZvlebs.
rezidenturis damTavrebisa da sasertfikacio gamocdis warmatebiT Cabarebis Semdeg
miRebuli sertifikati specialist - onkologs aZlevs uflebas, damoukideblad
warmarTos saeqimo saqmianoba ambulatoriuli servisebis mimwodebel samedicino
dawesebulebaSi,
specializebul onkologiur klinikaSi, somaturi profilis an
mravalprofilur
dawesebulebaSi
_
onkologad,
raionul
onkologad
da
qimioTerapevtad.
onkologis kompetenciaSi Sedis im pacientebis fundamenturi marTva, romelTac
aReniSnebaT kiboswinare, keTilTvisebiani da avTvisebiani simsivneebi (ICD-X). aseve
mkurnalobis garTulebebis marTva, romlebic gamowveulia ZiriTadi daavadebis
garTulebiT. gansakuTrebiT mniSvnelovania adreuli onkologiuri simptomatikis codna,
kibos prevenciisa da adreuli diagnostikis uzrunvelyofa, mkurnalobis swori taqtikis
gansazRvra (monoTerapia, kombinirebuli da kompleqsuri mkurnaloba), Tanmxlebi
daavadebebis marTva, inkurabelur pacientTa simptomuri mkurnaloba da tkivilgayuCeba.
misi movaleobaa: avTvisebian simsivneze eWvis SemTxvevaSi pacientis
gamokvleva,
diagnozis dazusteba, avTvisebiani simsivnis SemTxvevaSi stadiisa da TNM-is dadgena da
mkurnalobis taqtikis gansazRvra TNM stadiis, verifikaciis, avadmyofis zogadi
mdgomareobis, asakisa da individualuri midgomis gaTvaliswinebiT, medikamenturi
mkurnalobis
Catareba,
onkologiur
pacientebze
zedamxedveloba
(monitoringi),
mkurnalobis Semdgomi garTulebebis marTva, saWiroebis SemTxvevaSi gadaudebeli
daxmarebis gaweva. misi movaleobaa agreTve onkoprevenciuli saqmianobis xelmZRvaneloba,
onkoinkurabelur pacientebze paliatiuri mzrunveloba da tkivilis marTva, onkologiur
avadmyofTa aRricxvianobis warmoeba qveyanaSi dadgenili wesis Sesabamisad. mas
Seswavlili unda hqondes zogadi onkologiis mecnieruli safuZvlebi, sxvadasxva
lokalizaciis avTvisebiani simsivneebis paTologia. unda flobdes diagnostikis da
damazustebeli gamokvlevebis meTodebis Teoriul safuZvlebs, unda icnobdes msoflioSi
aRiarebul
mtkicebulebebze
dafuZnebul
klinikuri
mdgomareobebis
marTvis
protokolebsa da gaidlainebs, SeeZlos medikamenturi mkurnalobis warmarTva, pacientis
mdgomareobis, mkurnlobis Sedegebis da profnozuli faqtorebis Sefaseba. onkologma
unda icodes kurabeluri da inkurabeluri avTvisebiani simsivneebis garCeva. onkologi
gansazRvravs pacientis mkurnalobis taqtikas gunduri principiT, radiologTan da
qirurgTan SeTanxmebiT. is Rebulobs gadawyvetilebas medikamenturi mkurnalobis
meTodis gansazRvris (neoadiuvanturi, adiuvanturi, damoukidebeli qimioTerapia,
kombinirebuli da kompleqsuri mkurnaloba) Sesaxeb, saWiroebis SemTxvevaSi pacientis
qirurgTan an radiologTan referirebis Sesaxeb. onkologi unda iyos daxelovnebuli
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ara marto medikamenturi mkurnalobis gamoyenebaSi, raTa optimaluri Terapiuli
daxmareba gauwios pacients, aramed unda SeeZlos daexmaros pacients da misi ojaxis
wevrebsac maTi fsiqologiuri da socialuri problemebis gadaWraSi. onkologiuri
pacientis mkurnalobis process Tavidan bolomde marTavs onkologi.
g) rezidents unda hqondes SesaZlebloba klinikuri gamocdilebis miRebis mizniT
daakvirdes da umkurnalos avTvisebiani simsivneebiT daavadebul pacientTa farTo
speqtrs, rogorc ambulatoriul pirobebSi, ise stacionarSi. mas unda mieces ufleba
(klinikuri
xelmZRvanelis
kontrolis
qveS)
xangrZlivad
aiRos
Tavis
Tavze
pasuxismgebloba, rogorc pirveladi, ise
ganmeorebiT Semosuli pacientis marTvaze,
raTa Seiswavlos kibos klinikuri mimdinareoba misi ganviTarebis yvela etapze da
Seafasos samkurnalo programebis efeqturoba.
d) programa unda Seicavdes avTvisebian simsivneTa (SemdgomSi kibo) ganviTarebis
(kancerogenezis) sabaziso paTofiziologiur meqanizmebs da kibos mkurnalobis
Tanamedrove
principebs.
xazi
unda
gaesvas
citologiuri,
paTomorfologiuri,
imunohistoqimiuri verifikaciis mniSvnelobas, laboratoriuli testebis gamoyenebas,
gamosaxulebiTi diagnostikis (X-Ray, Ultrasound, CT, MRI, PET) Teoriul safuZvlebs,
endoskopias, biofsiis sxvadsxva saxeebs da diagnostikisa da mkurnalobis sxva uaxles
meTodebs.
e) klinika, ambulatoria-poliklinika da laboratoriuli aRWurviloba unda iZleodes
sruli saganmanaTleblo programis ganxorcielebis SesaZleblobas.
v)
gansakuTrebiT
farTod
unda
iyos
warmodgenili
paTologiis
samsaxuri
imunopaTologiis CaTvliT, birTvuli medicinis saSualebani, sisxlis Senaxvis, sisxlis
gadasxmis ganyofileba, radiaciuli onkologiis (sxivuri Terapiis) aRWurviloba,
Tanamedrove radiologiuri diagnostikuri samsaxuri, zogadi qirurgiuli samsaxuri.
programa unda Seesatyvisebodes mravaldisciplinur kibos registrs.
z) metad mniSvnelovania, rom programa Seicavdes onkologiur avadmyofTa movlas da
reabilitaciur medicinas, tkivilis marTvas, dietologias da socialur samsaxurs
imgvarad, rom rezidentma dainaxos sxva specialistTa roli kiboTi daavadebul
pacientTa yovelmxriv zrunvaSi.

2.

specialobis aRweriloba
specialobisa da specialistis gansazRvreba

onkologia aris medicinis dargi, romelic Seiswavlis avTvisebiani simsivneebis
warmoSobas da ganviTarebas (eTiologias da paTogenezs),
SeimuSavebs da srulyofs
avTvisebiani simsivneebis prevenciis, diagnostikis da mkurnalobis meTodebs.
medicinis
sxva dargebTan erTad icavs mosaxleobis janmrTelobas, emsaxureba pacientTa sicocxlis
xangrZlivobis gazrdasa da sicocxlis xarisxis gaumjobesebas.
onkologi aris medicinaSi bazisuri ganaTlebis mqone eqimi, romelic daxelovnebulia
avTvisebiani
simsivniT
daavadebul
avadmyofTa
yovelmxriv
marTvaSi.
is
aris
integrirebuli codnis mqone specialisti, romelsac gavlili aqvs rezidenturis
specialuri kursi specialobiT ~onkologia”. aRniSnuli kursis gavlis Semdeg onkologi
srulad flobs onkologiaSi prevenciis, diagnostikis, diferenciuli diagnostikis,
mkurnalobis, reabilitaciisa da monitoringis safuZvlebs.
onkologis movaleobaa: avTvisebian simsivneze eWvis SemTxvevaSi pacientis
gamokvleva,
diagnozis dazusteba, avTvisebiani simsivnis SemTxvevaSi stadiisa da TNM-is dadgena da
mkurnalobis taqtikis gansazRvra TNM stadiis, verifikaciis, avadmyofis zogadi
mdgomareobis, asakisa da individualuri midgomis gaTvaliswinebiT, medikamenturi
mkurnalobis
Catareba,
onkologiur
pacientebze
zedamxedveloba
(monitoringi),
mkurnalobis Semdgomi garTulebebis marTva, saWiroebis SemTxvevaSi gadaudebeli
daxmarebis gaweva. misi movaleobaa agreTve onkoprevenciuli saqmianobis warmarTva,
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onkoinkurabelur pacientebze paliatiuri mzrunveloba da tkivilis marTva, onkologiur
avadmyofTa aRricxvianobis warmoeba qveyanaSi dadgenili wesisi Sesabamisad. mas
Seswavlili unda hqondes zogadi onkologiis mecnieruli safuZvlebi, sxvadasxva
lokalizaciis avTvisebiani simsivneebis paTologia. unda flobdes diagnostikis da
damazustebeli gamokvlevebis meTodebs, unda icodes medikamenturi mkurnalobis
gamoyeneba, pacientis mdgomareobis, mkurnlobis Sedegebis da prognozuli faqtorebis
Sefaseba. onkologma unda icodes kurabeluri da inkurabeluri avTvisebiani simsivneebis
garCeva, unda SeeZlos daexmaros pacients da misi ojaxis wevrebsac maTi fsiqologiuri
da socialuri problemebis gadaWraSi.
onkologi gansazRvravs pacientis mkurnalobis taqtikas: Rebulobs gadawyvetilebas
mkurnalobis
meTodis
gansazRvris
(neoadiuvanturi,
adiuvanturi,
damoukidebeli
qimioTerapia, kombinirebuli da kompleqsuri mkurnaloba) Sesaaxeb, saWiroebis SemTxvevaSi
pacientis qirurgTan an sxivur TerapevtTan referirebis Sesaxeb. mkurnalobis process
Tavidan bolomde marTavs onkologi.
specialobiT - “onkologia” - sarezidento swavlebis xangrZlivoba ganisazRvreba
minimum* 3 wliT.M
Gganmarteba: * - im SemTxvevaSi Tu rezidenti 3 wlis ganmavlobaSi ver aiTvisebs
specialobas, mas damatebiT eniSneba
6 Tviani mosamzadebeli periodi ganmeorebiTi
gamocdisaTvis.
specialist onkologis profesiuli zogadi codna:
eqimi
onkologi Tavis
saqmianobas
warmarTavs
ექიმის
ქცევის კოდექსის (საექიმო
დეონტოლოგიისა და პროფესიული ეთიკის პრონციპების) და სამედიცინო მენეჯმენტის პრინციპების
შესაბამისად.
eqimi-onkolgi unda xelmZRvanelobdes qveyanaSi miRebuli da damtkicebuli klinikuri
praqtikis nacionaluri rekomendaciebiT (gaidlainebiT) da daavadebaTa marTvis
saxelmwifo standarTebiT (protokolebiT). Ggaidlainebis qarTuli modelis ararsebobis
SemTxvevaSi, eqimma-onkolgma unda moiZios mticebulebebze dafuZnebuli klinikuri
mdgomareobis (nozologia/sindromi) marTvis rekomendacia amerikisa da evropis
onkologTa saerTaSoriso standartebis Sesabamisad. arastandartul situaciebSi ufleba
aqvs dasabuTebulad imoqmedos pacientis interesebidan gamomdinare.
Tavisi saqmianobis periodSi arsebuli kanonmdeblobis farglebSi unda iyos CarTuli
uwyveti samedicino ganaTlebisa da profesiuli ganviTarebis procesebSi.
eqim-specialist













onkologis zogadi unarCvevebi:

 zogadi klinikuri kompetenciebi:
anamnezis Sekreba da fizikaluri gamokvleva;
saWiro diagnostikuri gamokvlevebis gansazRvra;
klinikuri da instrumentuli gamokvlevebis Sedegebis interpretacia;
mkurnalobis Sesaxeb gadawyvetilebis miReba;
daavadebebis pirveladi, meoradi da mesameuli prevencia;
ZiriTadi diagnostikuri da samkurnalo manipulaciebis Sesruleba;
racionaluri farmakoTerapiis SerCeva da nebismieri jgufis medikamentis daniSvna;
Tavisi codnis da licenziis farglebSi maRali donis procedurebis (rTuli
manipulaciebis) ganxorcieleba;
klinikur kvlevebSi monawileoba;
geriatriuli pacientebis marTva;
samkurnalo kvebis racionis daniSvna;
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sazogadoebrivi jandacvis principebis codna;
SemTxvevaTa prezentacia (konsiliumebi, konferenciebi da sxva sajaro aqtivobebi);
komunikacia da urTierTobebi pacientebTan, maTi ojaxis wevrebTan da kolegebTan;
bioeTikis principebisa da eqimis qcevis wesebis gamoyeneba praqtikul saqmianobaSi;
damoukideblad codnis SeZena da gaRrmaveba;
uwyveti samedicino ganaTleba da profesiuli ganviTareba;
multidisciplinur jgufSi muSaoba
 zogadi unar-Cvevebi:
nebismieri profilis Sinagani daavadebis anamnezis Sekreba;
klinikuri gasinjvis yvela aRiarebuli fizikuri meTodis gamoyeneba;
klinikur-laboratoriuli
da
instrumentuli
diagnostikis
Tanamedrove
saSualebebis monacemTa kvalificirebuli
interpretacia, diagnostikuri da
samkurnalo manipulaciebis (ix. CamonaTvali) floba;
kvlevis monacemebis analizi, daskvnis gamotana da ganzogadeba;
nebismieri Sinagani paTologiis diagnostika da marTva;
etiologiurad da paTogenezurad dasabuTebuli mkurnalobis daniSvna;
prevenciuli RonisZiebebis adekvaturi warmarTva;
aucilebeli komunikaciis damyareba studentebTan, eqimebTan, saSualo samedicino
personalTan, pacientebTan da maT axloblebTan;

1. sisxlis, Sardis, naxvelis, ganavlis rutinuli laboratoriuli gamokvleva da analizis
interpretacia.
2. medikamentebis Seyvana kunTebSi, venaSi kanqveS, RruebSi, laviwqveSa venis kaTeterizacia.
3. samkurnalo da diagnostikuri punqciebis Catareba.
4. kanis, kanqveSa da rbili qsovilebis simsivneTa biofsia wvrili da msxvili nemsiT,
trepanbiofsia.
5. ekg.-s interpretacia.
8. nazogastraluri zondis Cadgma.
9. kuWis amorecxva zondiT.
10. sareanimacio RonisZiebebis Catareba filtvebis xelovnuri ventilacia, gulis
arapirdapiri masaJi.
12. cxviris wina da ukana tamponada sisxldenis dros.
13. reqtaluri gasinjva TiTiT.
14. winamdebare jirkvlis reqtaluri gamokvleva.
15. Sardis buStis kaTeterizacia.
18. sarZeve jirkvlis palpacia.
19. periferuli limfuri kvanZebis palpacia.
21. nazotraqeuli kaTeterizacia.
22. Zvlis tvinis biofsia da misi analizis interpretacia.
23. rezinis kaTeterebis xmareba.
24. klinikuri informaciis korelacia citologiis, histologiis da sxva gamokvlevebis
monacemebTan.
25. qimio-, imuno-, hormonaluri preparatebis da biologiuri produqtebis daniSvna
mkurnalobis mTel periodSi.
eqim onkologs unda SeeZlos Semdegi gadaudebeli mdgomareobebis profilaqtika,
diagnostika, pirveladi daxmareba da saWiroebis SemTxvevaSi Sesabamis specialistTan
referireba:




hipertonuli krizi
mwvave koronaruli sindromi;
gulis ritmisa da gamtareblobis mwvave moSla;
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gulis mwvave ukmarisoba;
sunTqvis mwvave ukmarisoba;
bronquli asTma;
mwvave gastriti;
mwvave qolecistiti;
mwvave pankreatiti;
meningiti;
sefsisi;
sisxldena kuW-nawlavis traqtidan;
filtvis arteriis Tromboembolia;
mozrdilTa respiratoruli distres sindromi;
Tirkmlebis mwvave ukmarisoba;
Tirkmlis kolika;
Soki
(kardiogenuli,
endotoqsiuri,
hipovolemiuri,
anafilaqsiuri,
hipervolemiuri, endotoqsiuri, hemotransfuziuli, travmuli, toqsiuri Sokis
sindromi);
mJave-tutovani wonasworobis darRvevebi;
siTxisa da eleqtrolituri balansis darRvevebi;
koagulaciis
darRvevebi,
diseminirebuli
sisxlZarRvSida
Sededebis
sindromi;
insulti;
epilefsiuri krunCxvebi;
diabeturi ketoazcidozi da hiperosmolaruli koma;
stupori da koma;
mwvave muceli;
zurgis tvinis kompresia;
gulisreva, Rebineba, diarea;
wamlebis gadaWarbebuli doziT miReba da medikamenturi intoqsikacia;
mwvave alergiuli reaqciebi
mwvave tkivilis marTva

Teoriuli sakiTxebi da daavadebebis da paTologiuri mdgomareobebis CamonaTvali,
romelTa profilaqtika, diagnostika da mkurnaloba unda SeeZlos onkologs:


zogadi onkologia:

1. avTvisebiani simsivveebis etiologia, paTogenezi, gamomwvevi faqtorebi;
2. ujreduli da molekuluri biologiis fundamenturi koncefcia, citogenetika,
imunologia, zogadi da klinikuri farmakologia, farmakokinetika, toqsikologia da kibos
imunologia;
3. avTvisebiani simsivneebis epidemiologia;
4. neoplaziis molekuluri meqanizmebi, onkogenebis da maTi produqtebis CaTvliT;
5. avTvisebian simsivneTa biologiuri Taviseburebani, invazia, neoangiogenzi, kibos
metastazirebis gzebi da saxeebi;
6. avTvisebian simsivneTa risk-faqtorebi, kiboswinare daavadebebi;
7. diagnozis formireba, morfologiuri verifikacia, klasifikacia, stadireba, avTvisebian
simsivneTa mkurnalobis principebi;
8. imunuri markerebi, imunofenotipebi, citoqimiuri kvlevebi;
9. gamosaxulebiTi diagnostikis meTodebis gamoyeneba da interpretacia (rentgenologiuri
kvlevebi, ultrabgeriTi gamokvlevebi, kompiuteruli tomografia, magnitur rezonansuli
gamosaxva, PPET/CT, endoskopiuri meTodebi da sxv.);
10. aspiraciuli biofsia wvrili (an msxvili) nemsiT;
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11. medikamenturi Terapiis saSualebani (qimio-, imuno-, hormonoTerapia), biologiuri
produqtebi, zrdis faqtori da maTi moqmedebis meqanizmebi, farmakokinetika, klinikuri
Cveneba da ukuCvenebani, maTi moqmedebis, toqsikurobis da gverdiTi movlenebis CaTvliT;
12. poliqimioTerapiis sqemebi.
13. avTvisebian simsivneTa kombinirebuli mkurnaloba - qirurgiuli da sxivuri Terapiis
principebi, Cveneba da ukuCvenebani kibos mkurnalobisas;
14. Zvlis tvinis gadanergvis da periferiul sisxlSi Rerovani ujredebis aRebis
principebi, Cvenebani da ukuCvenebani, gadanergvis Semdgomi garTulebebis mkurnaloba;
15. zogad gamamagrebeli mkurnalobis koncefcia kvebis CaTvliT;
16. imunokompromisuli da limfopeniul (neitropeniul) avadmyofTa mkurnalobis
koncefcia;
17. tkivilis marTva kiboTi daavadebul avadmyofebSi;
18. avTvisebiani simsivneebiT daavadebul avadmyofTa reabilitacia da maTi mkurnalobis
fsiqosocialuri aspeqtebi;
19. inkurabelur onko-avadmyofTa paliatiuri mzrunveloba da binaze movla;
20. paraneoplaziur daavadebaTa da kibos specifiuri garTulebebis diagnostika,
mkurnaloba da prevencia;
21. kibos prevencia da skriningi;
22. klinikuri epidemiologia da samedicino statistika, klinikuri gamokvlevebis da
eqsperimentuli oqmis warmoeba da analizi;
23. personaluri ganviTareba, gamocdili, profesionali eqimebis dazRveviT kritikul
mdgomareobaSi myofi pacietis mkurnaloba;
24. adamianis imunodeficitis virusTan asocirebuli avTvisebiani simsivneebi.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kerZo onkologia: onkologiur daavadebaTa (C00-C97, D00-D48) profilaqtika,
diagnostika, mkurnaloba da marTva

Tavisa da kisris midamos simsivneebi
gulmkerdis Rrus simsivneebi
saWmlis momnelebeli traqtis simsivneebi
Sardsasqeso sistemis simsivneebi
kanis, Zvlebisa da rbili qsovilebis simsivneebi
qalTa reproduqciuli sistemis simsivneebi
centraluri nervuli sistemis simsivneebi
limfoiduri, sisxlmbadi da monaTesave qsovilebis simsivneebi
bavSvTa asakis onkopaTologia

im laboratoriul-instrumentuli gamokvlevebis CamonaTvali, romelTa Sedegebis
interpretacia da klinikuri Sefaseba unda SeeZlos onkologs;
rezidentma unda aiTvisos avTvisebian simsivneTa gamokvlevis Tanamedrove meTodebi da
iswavlos kvlevis Sedegebis interpretacia.
zogadklinikuri laboratoriuli meTodebi:
 sisxlis saerTo analizi ujreduli Semadgenlobis gansazRvriT;
 sisxlis bioqimiuri analizebi;
 Zvlis tvinis punqcia da mikroskopia;
 Sardis saerTo analizi da naleqis mikroskopia;
 ganavlis gamokvleva farul sisxldenaze;
 kuWis da pankreasis wvenis gamokvleva
2. biofsiuri da operaciuli masalis histo-morfologiuri da imunohistoqimiuri kvlevis
Sedegebis interpretacia;
3. punqtatis da nacxis citologuiri kvlevis Sedegebis interpretacia;
4.
simsivneTa
radiologiuri
diagnostikis
(rentgenografia,
rantgenoskopia,
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ultrasonografia, kompiteruli tomografia, magnitur-birTvuli rezonansi, pozitronul
emisiuri tomografia) Sedegebis interpretacia;
5. simsivneTa radioizotopuri gamokvlevis Sedegebis interpretacia;
6. endoskopiis meTodebi
(laparaskopiis, plevroskopiis, mediastinoskopiis, fridelis
bronqoskopiis, cistoskopiis CaTvliT);
7. simsivnuri markerebis kvlevis Sedegebis interpretacia.
onkologisaTvis aucilebeli praqtikuli unar- Cvevebi (diagnostikuri da
samkurnalo manipulaciebi);
eqimi onkologi unda flobdes Semdeg diagnostikur da samkurnalo manipulaciebs:




















pacientis gasinjva: anamnezis Segroveba, subieqturi da obieqturi monacemebis
Sefaseba, klinikur-laboratoriuli gamokvlevebis racionaluri da miznobrivi
daniSvna;
kunTebSi, venaSi, kanqveS ineqciebi;
magistraluri venebis kaTeterizacia;
sareanimacio RonisZiebebis Catareba: filtvis xelovnuri ventilacia, gulis
arapirdapiri masaJi, eleqtruli defibrilacia;
samkurnalo da sadiagnostiko punqciebis Catareba;
ekg da eqokardiografiuli monacemebis interpretacia;
muclis Rrus organoTa ultrasonografiuli monacemebis interpretacia;
arteriuli punqcia;
nazogastraluri zondis Cadgma;
zondiT kveba;
parenteraluri da Sereuli kveba;
hemosorbciisa da plazmoferezis Cvenebebis gansazRvra;
cxviris wina da ukana tamponada sisxldenis dros;
pirveladi saswrafo daxmareba travmis, Wrilobebis, damwvrobis dros;
Sardis buStis kaTeterizacia;
sisxldenis SeCerebis droebiTi meTodebi;
motexilobebis droebiTi imobilizacia;
transfuziuri Terapiis Cvenebis gansazRvra

bazisuri unarebi
 pacientis anamnezis Sekreba;
 fizikuri gasinjva;
 avadmyofobis ambulatoriuli da stacionaruli istoriis warmoeba;
 diagnostikuri gadawyvetilebis miReba;
 diagnostikuri gamokvlevebis SerCeva/interpretireba;
 Terapiuli (samkurnalo) gegmis SemuSaveba;
ZiriTadi procedurebi:
 periferiuli venis punqcia da venis kaTeterizacia;
 sisxlis aReba arteriuli midgomiT da arteriuli airebis analizis interpretacia;
 Sardis analizis interpretacia;
 eleqtrokardiografia (interpretacia);
 nazogastraluri zondis Cayeneba;
 Sardis buStis kaTeterizacia;
maRali donis procedurebi:
 centraluri venis kaTeterizacia;
 lumbaluri punqcia;
 paracentezi;
 Zvlis tvinis punqcia
 pirveladi simsivnis da limfuri kvanZebis sadiagnostiko punqcia
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im daavadebebis da paTologiuri mdgomareobebis CamonaTvali, romelTa profilaqtika,
diagnostika, pirveladi daxmareba da medikamenturi mkurnaloba unda SeeZlos onkologs:

onkologs unda SeeZlos Semdegi daavadebebis/paTologiuri mdgomareobebis da maTi
garTulebebis profilaqtika, diagnostika, pirveladi daxmareba da medikamenturi
mkurnaloba:
C00
C00.0
C00.1
C00.2
C00.3
C00.4
C00.5
C00.6
C00.8
C00.9
C01
C02
C02.0
C02.1
C02.2
C02.3

ტუჩის ავთვისებიანი სიმსივნე
ზედა ტუჩის გარეთა ზონა
ქვედა ტუჩის გარეთა ზონა
ტუჩის გარეთა ზონა, დაუზუსტებელი
ზედა ტუჩი, შიგნითა ზონა
ქვედა ტუჩი, შიგნითა ზონა
ტუჩის შიგნითა ზონა, დაუზუსტებელი
ტუჩების შესართავი
ტუჩის სუპერპოზიციური დაზიანება
ტუჩის დაუზუსტებელი ნაწილი
ენის ძირის ავთვისებიანი სიმსივნე
ენის სხვა (გარდა ენის ძირისა) და დაუზუსტებელი ნაწილების
ავთვისებიანი სიმსივნე
ენის დორსალური ზედაპირის ავთვისებიანი სიმსივნე

C02.4
C02.8

ენის გვერდითი ზედაპირის ავთვისებიანი სიმსივნე
ენის ქვედა ზედაპირის ავთვისებიანი სიმსივნე
ენის წინა ორი მესამედი, დაუზუსტებელი ნაწილის
ავთვისებიანი სიმსივნე
ენის ნუშურების ავთვისებიანი სიმსივნე
ენის სუპერპოზიციური დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C02.9

ენის სიმსივნეები, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C03
C03.0
C03.1
C03.9
C04
C04.0

ღრძილების ავთვისებიანი სიმსივნე
ზედა ყბის ღრძილის ავთვისებიანი სიმსივნე
ქვედა ყბის ღრძილის ავთვისებიანი სიმსივნე
ღრძილი, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი სიმსივნე)
პირის ღრუს ფუძის ავთვისებიანი სიმსივნე
პირის ღრუს ფუძის წინა მხარის ავთვისებიანი სიმსივნე

C04.1

პირის ღრუს ფუძის გვერდითი მხარის ავთვისებიანი სიმსივნე

C04.8

პირის ღრუს ფუძის სუპერპოზიციური დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნე)
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C04.9
C05
C05.0
C05.1
C05.2
C05.8

პირის ღრუს ფუძის სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი
სიმსივნე)
სასის ავთვისებიანი სიმსივნე
მაგარი სასის ავთვისებიანი სიმსივნე
რბილი სასის ავთვისებიანი სიმსივნე
ნაქის ავთვისებიანი სიმსივნე
სასის სუპერპოზიციური დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C05.9

სასის სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C06

პირის ღრუს სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის
ავთვისებიანი სიმსივნე
ლოყის ლორწოვანი გარსის ავთვისებიანი სიმსივნე
პირის კარიბჭის ავთვისებიანი სიმსივნე
რეტრომოლარული მიდამოს ავთვისებიანი სიმსივნე
პირის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების სუპერპოზიციური
დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C06.0
C06.1
C06.2
C06.8

C06.9

პირის სიმსივნეები, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C07

ყბაყურა სანერწყვე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე

C08

დიდი სანერწყვე ჯირკვლების სხვა და დაუზუსტებელი
ავთვისებიანი სიმსივნე
ყბისქვეშა ჯირკვალის ავთვისებიანი სიმსივნე
ენისქვეშა ჯირკვალის ავთვისებიანი სიმსივნე
დიდი სანერწყვე ჯირკვლების სუპერპოზიციური დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნე)
დიდი სანერწყვე ჯირკვალის სიმსივნე, დაუზუსტებელი
(ავთვისებიანი სიმსივნე)
ნუშურის ავთვისებიანი სიმსივნე
ტონზილური ფოსოს ავთვისებიანი სიმსივნე
ტონზილური რკალის (წინა)(უკანა) ავთვისებიანი სიმსივნე

C08.0
C08.1
C08.8
C08.9
C09
C09.0
C09.1
C09.8
C09.9

ნუშურას სუპერპოზიციური დაზიანება (ავთვისებიანი
სიმსივნე)
ნუშურას სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C10
C10.0
C10.1

პირ-ხახის ავთვისებიანი სიმსივნე
ღელეს (Vallecula) ავთვისებიანი სიმსივნე
ხორხსარქველის წინა ზედაპირის ავთვისებიანი სიმსივნე

C10.2

პირ-ხახის გვერდითი კედლის ავთვისებიანი სიმსივნე

C10.3
C10.4
C10.8

პირ-ხახის უკანა კედლის ავთვისებიანი სიმსივნე
ბრანხიოგენური ნაპრალის ავთვისებიანი სიმსივნე
პირ-ხახის სუპერპოზიციური დაზიანება (ავთვისებიანი
სიმსივნე)
პირ-ხახის სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C10.9
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C11
C11.0
C11.1
C11.2

ცხვირ-ხახის ავთვისებიანი სიმსივნე
ცხვირ-ხახის ზედა კედლის ავთვისებიანი სიმსივნე
ცხვირ-ხახის უკანა კედლის ავთვისებიანი სიმსივნე
ცხვირ-ხახის გვერდითი კედლის ავთვისებიანი სიმსივნე

C11.3
C11.8

C13.2
C13.8

ცხვირ-ხახის წინა კედლის ავთვისებიანი სიმსივნე
ცხვირ-ხახის სუპერპოზიციური დაზიანება (ავთვისებიანი
სიმსივნე)
ცხვირ-ხახის სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი
სიმსივნე)
მსხლისებრი წიაღის ავთვისებიანი სიმსივნე
ხახის ავთვისებიანი სიმსივნე
პოსტკრიკოიდული (ბეჭდისებრი ხრტილის შემდგომი)
მიდამოს ავთვისებიანი სიმსივნე
ციცხვ-ხორხსარქველის ნაოჭის, ხორხ-ხახის ნაწილის
ავთვისებიანი სიმსივნე
ხახის უკანა კედლის ავთვისებიანი სიმსივნე
ხახის სუპერპოზიციური დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C13.9

ხახის სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C14

ტუჩების, პირის ღრუსა და ხახის სხვა და დაუზუსტებელი
ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე

C14.0
C14.2
C14.8

ხახის, დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე
ვალდეიერის რგოლის ავთვისებიანი სიმსივნე
ტუჩის, პირის ღრუსა და ხახის სუპერპოზიციური დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნე)
საყლაპავი მილის ავთვისებიანი სიმსივნე
საყლაპავი მილის კისრის ნაწილის ავთვისებიანი სიმსივნე

C11.9
C12
C13
C13.0
C13.1

C15
C15.0
C15.1
C15.2

საყლაპავი მილის გულმკერდის ნაწილის ავთვისებიანი
სიმსივნე
საყლაპავი მილის მუცლის ნაწილის ავთვისებიანი სიმსივნე

C15.3

საყლაპავი მილის ზედა მესამედის ავთვისებიანი სიმსივნე

C15.4

საყლაპავი მილის შუა მესამედის ავთვისებიანი სიმსივნე

C15.5

საყლაპავი მილის ქვედა მესამედის ავთვისებიანი სიმსივნე

C15.8

საყლაპავი მილის სუპერპოზიციური დაზიანება (ავთვისებიანი
სიმსივნე)
საყლაპავი მილის სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი
სიმსივნე)
კუჭის ავთვისებიანი სიმსივნე
კარდია (კუჭის შესავალი)
კუჭის ძირი
კუჭის სხეული

C15.9
C16
C16.0
C16.1
C16.2
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C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19

პრეპილორუსი
პილორუსი
კუჭის მცირე სიმრუდე, დაუზუსტებელი
კუჭის დიდი სიმრუდე, დაუზუსტებელი
კუჭის სუპერპოზიციური დაზიანება
კუჭის სიმსივნე, დაუზუსტებელი
წვრილი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნე
თორმეტგოჯა ნაწლავი
მლივი ნაწლავი
თეძოს ნაწლავი
მეკელის დივერტიკული
წვრილი ნაწლავის სუპერპოზიციური დაზიანება
წვრილი ნაწლავის სიმსივნე, დაუზუსტებელი
კოლინჯის ავთვისებიანი სიმსივნე
ბრმა ნაწლავი
ჭიანაწლავი
ასწვრივი კოლინჯი
ღვიძლის ნაკეცი
განივი კოლინჯი
ელენთის ნაკეცი
დასწვრივი კოლინჯი
სიგმოიდური კოლინჯი
კოლინჯის სუპერპოზიციური დაზიანება
კოლინჯის სიმსივნე, დაუზუსტებელი
რექტო-სიგმოიდური შესაყრის ავთვისებიანი სიმსივნე

C20
C21
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8

სწორი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნე
ანუსის და ანალური არხის ავთვისებიანი სიმსივნე
ანუსის სიმსივნე, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის
ანუსური არხი
კლოაკაგენური ზონა
სწორი ნაწლავის, ანუსის და ანუსური არხის სუპერპოზიციური
დაზიანება
ღვიძლის და ღვიძლშიდა სანაღვლე გზების ავთვისებიანი
სიმსივნე
ჰეპატოცელულური კიბო
ღვიძლშიდა სანაღვლე გზების კიბო
ჰეპატობლასტომა
ღვიძლის ანგიოსარკომა
ღვიძლის სხვა სარკომები
ღვიძლის სხვა დაზუსტებული კარცინომები
ღვიძლის სიმსივნეები, დაუზუსტებელი
ნაღვლის ბუშტის ავთვისებიანი სიმსივნე
ბილიარული ტრაქტის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების
ავთვისებიანი სიმსივნე
ექსტრაჰეპატური სანაღვლე სადინარი
ფატერის დვრილის ამპულა
სანაღვლე გზების სუპერპოზიციური დაზიანება
ბილიარული ტრაქტის სიმსივნეები, დაუზუსტებელი

C22
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
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C25
C25.0
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C26

პანკრეასის ავთვისებიანი სიმსივნე
პანკრეასის თავი
პანკრეასის სხეული
პანკრეასის კუდი
პანკრეასის სადინარი
პანკრეასის კუნძულოვანი უჯრედები
პანკრეასის სხვა ნაწილები
პანკრეასის სუპერპოზიციური დაზიანება
პანკრეასის სიმსივნეები, დაუზუსტებელი
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი
ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე

C26.0
C26.1
C26.8

C30

ნაწლავი, დაუზუსტებელი მონაკვეთი
ელენთა
საჭმლის მომნელებელი სისტემის სუპერპოზიციური
დაზიანება
საჭმლის მომნელებელი სისტემის არაზუსტად განსაზღვრული
მონაკვეთები
ცხვირის ღრუს და შუა ყურის ავთვისებიანი სიმსივნეები

C30.0
C30.1
C31
C31.0
C31.1
C31.2
C31.3

ცხვირის ღრუს ავთვისებიანი სიმსივნეები
შუა ყურის ავთვისებიანი სიმსივნეები
დანამატი წიაღების ავთვისებიანი სიმსივნე
ზედა ყბის წიაღის ავთვისებიანი სიმსივნეები
ცხავის ძვლის წიაღის ავთვისებიანი სიმსივნეები
შუბლის ძვლის წიაღის ავთვისებიანი სიმსივნეები
სოლისებრი ძვლის წიაღის ავთვისებიანი სიმსივნეები

C31.8

C33
C34
C34.0
C34.1

დანამატი ღრუების სუპერპოზიციური დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნეები)
დანამატი ღრუების სიმსივნეები, დაუზუსტებელი
(ავთვისებიანი სიმსივნეები)
ხორხის ავთვისებიანი სიმსივნე
ყია (ავთვისებიანი სიმსივნეები)
ყიის ზედა მიდამოს ავთვისებიანი სიმსივნეები
ყიის ქვედა მიდამოს ავთვისებიანი სიმსივნეები
ხორხის ხრტილების ავთვისებიანი სიმსივნეები
ხორხის სუპერპოზიციული დაზიანება (ავთვისებიანი
სიმსივნეები)
ხორხის სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ავთვისებიანი
სიმსივნეები)
ტრაქეის ავთვისებიანი სიმსივნე
ბრონქებისა და ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნე
მთავარი ბრონქები (ავთვისებიანი სიმსივნეები)
ზემო წილი, ბრონქი ან ფილტვი (ავთვისებიანი სიმსივნეები)

C34.2

შუა წილი, ბრონქი ან ფილტვი (ავთვისებიანი სიმსივნეები)

C34.3

ქვემო წილი, ბრონქი ან ფილტვი (ავთვისებიანი სიმსივნეები)

C26.9

C31.9
C32
C32.0
C32.1
C32.2
C32.3
C32.8
C32.9
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C34.8
C34.9
C37
C38
C38.0
C38.1
C38.2
C38.3
C38.4
C38.8
C39

C39.0
C39.8

C39.9
C40
C40.0
C40.1
C40.2
C40.3
C40.8
C40.9

ბრონქის ან ფილტვის სუპერპოზიციული დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნეები)
ბრონქის ან ფილტვის სიმსივნე, დაუზუსტებელი ავთვისებიანი
სიმსივნე
მკერდუკანა ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე
გულის, შუასაყარის და პლევრის ავთვისებიანი სიმსივნე
გულის ავთვისებიანი სიმსივნეები
წინა შუასაყარის ავთვისებიანი სიმსივნეები
უკანა შუასაყარის ავთვისებიანი სიმსივნეები
შუასაყარის დაუზუსტებელი ნაწილის ავთვისებიანი
სიმსივნეები
პლევრის ავთვისებიანი სიმსივნეები
გულის, შუასაყრის და პლევრის სუპერპოზიციული დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნეები)
სასუნთქი სისტემის და გულმკერდის ღრუს ორგანოების სხვა
და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე
ზემო სასუნთქი გზები, დაუზუსტებელი მონაკვეთი,
ავთვისებიანი სიმსივნე
სასუნთქი და გულმკერდის ღრუს ორგანოების
სუპერპოზიციული დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნეები)
სასუნთქი გზების არაზუსტად განსაზღვრული მონაკვეთები
(ავთვისებიანი სიმსივნეები)
კიდურების ძვლისა და სასახსრე ხრტილის ავთვისებიანი
სიმსივნე
ბეჭი და ზედა კიდურის ლულოვანი ძვლები
ზედა კიდურის მოკლე ძვლები
ქვედა კიდურის ლულოვანი ძვლები
ქვედა კიდურის მოკლე ძვლები
კიდურების ძვლის და სასახსრე ხრტილის სუპერპოზიციული
დაზიანება
კიდურების ძვალი და სასახსრე ხრტილი, დაუზუსტებელი

C41

ძვლისა და სასახსრე ხრტილის სხვა და დაუზუსტებელი
ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე

C41.0
C41.1
C41.2
C41.3
C41.4
C41.8

სახის და ქალას ძვლები
ქვედა ყბა
ხერხემლის სვეტი
ნეკნები, მკერდის ძვალი, ლავიწის ძვალი
მენჯის ძვლები, გავა და კუდუსუნი
ძვლის და სასახსრე ხრტილის სუპერპოზიციული დაზიანება

C41.9
C43
C43.0
C43.1

ძვალი და სასახსრე ხრტილი, დაუზუსტებელი
კანის ავთვისებიანი მელანომა
ტუჩის ავთვისებიანი მელანომა
ქუთუთოს ავთვისებიანი მელანომა, იგულისხმება თვალის
ნაპრალის კუთხეც
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C43.2

ყურისა და გარეთა სასმენი ხვრელის ავთვისებიანი მელანომა

C43.3
C43.4

სახის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების ავთვისებიანი
მელანომა
თავის ქალას და კისრის კანის ავთვისებიანი მელანომა

C43.5
C43.6

ტორსის ავთვისებიანი მელანომა
ზემო კიდურის, მხრის ჩათვლით, ავთვისებიანი მელანომა

C43.7

ქვემო კიდურის, თეძოს ჩათვლით, ავთვისებიანი მელანომა

C43.8
C43.9
C44
C44.0
C44.1

კანის სუპერპოზიციული ავთვისებიანი მელანომა
კანის ავთვისებიანი მელანომა, დაუზუსტებელი
კანის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები
ტუჩის კანის ავთვისებიანი სიმსივნეები
ქუთუთოს კანის, თვალის ნაპრალის კუთხის ჩათვლით,
ავთვისებიანი სიმსივნეები
ყურის და გარეთა სასმენი არხის კანისავთვისებიანი
სიმსივნეები
სახის და სხვა დაუზუსტებელი ნაწილების კანის ავთვისებიანი
სიმსივნეები
თავის ქალას და კისრის კანის ავთვისებიანი სიმსივნეები

C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C45
C45.0
C45.1
C45.2
C45.7
C45.9
C46
C46.0
C46.1
C46.2
C46.3
C46.7
C46.8
C46.9
C47
C47.0

ტორსის კანის ავთვისებიანი სიმსივნეები
ზედა კიდურის, მხრის ჩათვლით, კანის ავთვისებიანი
სიმსივნეები
ქვედა კიდურის, თეძოს ჩათვლით, კანის ავთვისებიანი
სიმსივნეები
კანის სუპერპოზიციული დაზიანება (ავთვისებიანი
სიმსივნეები)
კანის ავთვისებიანი სიმსივნე, დაუზუსტებელი ლოკალიზაცია
მეზოთელიომა
პლევრის მეზოთელიომა
პერიტონეუმის მეზოთელიომა
პერიკარდიუმის მეზოთელიომა
სხვა ლოკალიზაციის მეზოთელიომა
მეზოთელიომა, დაუზუსტებელი
კაპოშის სარკომა
კანის კაპოშის სარკომა
რბილი ქსოვილების კაპოშის სარკომა
ხახის კაპოშის სარკომა
ლიმფური კვანძების კაპოშის სარკომა
სხვა ლოკალიზაციის კაპოშის სარკომა
რამდენიმე ორგანოს კაპოშის სარკომა
კაპოშის სარკომა, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის
პერიფერიული ნერვების და ვეგეტატიური ნერვული სისტემის
ავთვისებიანი სიმსივნე
თავის, სახის და კისრის პერიფერიული ნერვების ავთვისებიანი
სიმსივნე
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C47.1

C47.3

ზემო კიდურის, მხრის ჩათვლით, პერიფერიული ნერვების
ავთვისებიანი სიმსივნე
ქვემო კიდურის, მენჯ-ბარძაყის ჩათვლით, პერიფერიული
ნერვების ავთვისებიანი სიმსივნე
გულმკერდის პერიფერიული ნერვების ავთვისებიანი სიმსივნე

C47.4

მუცლის პერიფერიული ნერვების ავთვისებიანი სიმსივნე

C47.5

მენჯის პერიფერიული ნერვების ავთვისებიანი სიმსივნე

C47.6

ტორსის პერიფერიული ნერვების, დაუზუსტებელი
ავთვისებიანი სიმსივნე
პერიფერიული ნერვების და ავტონომიური ნერვული სისტემის
სუპერპოზიციული დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C47.2

C47.8

C47.9

პერიფერიული ნერვების და ავტონომიური ნერვული სისტემის
დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე

C48

რეტროპერიტონეუმისა და პერიტონეუმის ავთვისებიანი
სიმსივნე
რეტროპერიტონეუმის ავთვისებიანი სიმსივნე
პერიტონეუმის დაზუსტებული ნაწილების ავთვისებიანი
სიმსივნე
პერიტონეუმის, დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე

C48.0
C48.1
C48.2
C48.8

პერიტონეუმის და რეტროპერიტონეუმის სუპერპოზიციული
დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C49

შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების სხვა ტიპის
ავთვისებიანი სიმსივნე
თავის, სახის და კისრის შემაერთებელი და რბილი ქსოვილები
ავთვისებიანი სიმსივნე
ზემო კიდურის, მხრის ჩათვლით, შემაერთებელი და რბილი
ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნე
ქვემო კიდურის, თეძოს ჩათვლით, შემაერთებელი და რბილი
ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნე
გულმკერდის შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების
ავთვისებიანი სიმსივნე
მუცლის შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი
სიმსივნე
მენჯის შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი
სიმსივნე
ტორსის შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი
სიმსივნე
შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების სუპერპოზიციული
დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C49.0
C49.1
C49.2
C49.3
C49.4
C49.5
C49.6
C49.8

C49.9

შემაერთებელი და რბილი ქსოვილების დაუზუსტებელი
ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე
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C50
C50.0

სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე
დვრილის და არეოლას (დვრილის ბაკი) ავთვისებიანი სიმსივნე

C50.1

სარძევე ჯირკვლის ცენტრალური ნაწილისავთვისებიანი
სიმსივნე
სარძევე ჯირკვლის ზემო-შიდა კვადრანტის ავთვისებიანი
სიმსივნე
სარძევე ჯირკვლის ქვემო-შიდა კვადრანტის ავთვისებიანი
სიმსივნე
სარძევე ჯირკვლის ზემო-გარეთა კვადრანტის ავთვისებიანი
სიმსივნე
სარძევე ჯირკვლის ქვემო-გარეთა კვადრანტი ავთვისებიანი
სიმსივნე
სარძევე ჯირკვლის იღლიისკენა ნაწილის ავთვისებიანი
სიმსივნე
სარძევე ჯირკვლის სუპერპოზიციული დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნე)
სარძევე ჯირკვალი, დაუზუსტებელი ნაწილის ავთვისებიანი
სიმსივნე
ვულვის ავთვისებიანი სიმსივნე
დიდი სასირცხო ბაგის ავთვისებიანი სიმსივნე
მცირე სასირცხო ბაგის ავთვისებიანი სიმსივნე
სავნებოს (კლიტორი) ავთვისებიანი სიმსივნე
გარეთა სასქესო ორგანოების სუპერპოზიციული დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნე)
გარეთა სასქესო ორგანოები, დაუზუსტებელი ნაწილის
ავთვისებიანი სიმსივნე
საშოს ავთვისებიანი სიმსივნე
საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნე
საშვილოსნოს ყელის არხის ლორწოვანი გარსის
(ენდოცერვიქსი) ავთვისებიანი სიმსივნე
საშვილოსნოს ყელის საშოსმხრივი ნაწილის ლორწოვანი
გარსის (ექტოცერვიქსი) ავთვისებიანი სიმსივნე

C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
C51
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53
C53.0
C53.1

C53.8
C53.9
C54
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55

საშვილოსნოს ყელის სუპერპოზიციული დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნე)
საშვილოსნოს ყელის დაუზუსტებელი უბნის ავთვისებიანი
სიმსივნე
საშვილოსნოს ტანის ავთვისებიანი სიმსივნე
საშვილოსნოს ყელისმხრივი ნაწილის ავთვისებიანი სიმსივნე
ენდომეტრიუმის ავთვისებიანი სიმსივნე
მიომეტრიუმის ავთვისებიანი სიმსივნე
საშვილოსნოს ფუძის ავთვისებიანი სიმსივნე
საშვილოსნოს ტანის სუპერპოზიციული დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნე)
საშვილოსნოს ტანის დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის
ავთვისებიანი სიმსივნე
საშვილოსნოს დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი
სიმსივნე
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C56
C57
C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8

საკვერცხის ავთვისებიანი სიმსივნე
ქალის სასქესო ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი
ავთვისებიანი სიმსივნე
ფალოპიუსის მილი
საშვილოსნოს განიერი იოგი
საშვილოსნოს მრგვალი იოგი
პარამეტრიუმი
საშვილოსნოს დანამატები, დაუზუსტებელი
ქალის სხვა დაზუსტებული სასქესო ორგანოები
ქალის სასქესო ორგანოების სუპერპოზიციული დაზიანება

C57.9

ქალის სასქესო ორგანოები, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით

C58
C60
C60.0
C60.1
C60.2
C60.8

პლაცენტის ავთვისებიანი სიმსივნე
სასქესო ასოს ავთვისებიანი სიმსივნე
ჩუჩის ავთვისებიანი სიმსივნე
სასქესო ასოს თავის ავთვისებიანი სიმსივნე
სასქესო ასოს სხეულის ავთვისებიანი სიმსივნე
ასოს სუპერპოზიციული დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C60.9

სასქესო ასოს ავთვისებიანი სიმსივნე, დაუზუსტებელი
ლოკალიზაციის
წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე
სათესლე ჯირკვლების ავთვისებიანი სიმსივნე
ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი
სათესლე პარკში ჩამოსული სათესლე ჯირკვალი
სათესლე, დაუზუსტებელი
მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი
ავთვისებიანი სიმსივნე
სათესლე ჯირკვლის დანამატის ავთვისებიანი სიმსივნე

C61
C62
C62.0
C62.1
C62.9
C63
C63.0
C63.1
C63.2
C63.7

C64

სათესლე ბაგირაკის ავთვისებიანი სიმსივნე
სათესლე პარკის ავთვისებიანი სიმსივნე
მამაკაცის სხვა დაზუსტებული სასქესო ორგანოების
ავთვისებიანი სიმსივნე
მამაკაცის სასქესო ორგანოების სუპერპოზიციული დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნე)
მამაკაცის სასქესო ორგანოს დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის
ავთვისებიანი სიმსივნე
თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე, თირკმლის მენჯის გარდა

C65
C66
C67
C67.0
C67.1
C67.2

თირკმლის მენჯის ავთვისებიანი სიმსივნე
შარდსაწვეთის ავთვისებიანი სიმსივნე
შარდის ბუშტის ავთვისებიანი სიმსივნე
შარდის ბუშტის სამკუთხედი
შარდის ბუშტის თაღის ავთვისებიანი სიმსივნე
შარდის ბუშტის ლატერალური კედლის ავთვისებიანი სიმსივნე

C67.3

შარდის ბუშტის წინა კედლის ავთვისებიანი სიმსივნე

C63.8
C63.9
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C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68
C68.0
C68.1
C68.8

შარდის ბუშტის უკანა კედლის
შარდის ბუშტის ყელის ავთვისებიანი სიმსივნე
შარდსაწვეთის ხვრელის ავთვისებიანი სიმსივნე
ურახუსის ავთვისებიანი სიმსივნე
შარდის ბუშტის სუპერპოზიციული დაზიანება (ავთვისებიანი
სიმსივნე)
შარდის ბუშტის დაუზუსტებელი ნაწილის ავთვისებიანი
სიმსივნე
საშარდე ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი ავთვისებიანი
სიმსივნე
შარდსადენის ავთვისებიანი სიმსივნე
პარაურეთრული ჯირკვალის ავთვისებიანი სიმსივნე

C68.9

საშარდე ორგანოების სუპერპოზიციული დაზიანება
(ავთვისებიანი სიმსივნე)
საშარდე ორგანოს ავთვისებიანი სიმსივნე, დაუზუსტებელი

C69

თვალის და მისი დანამატების ავთვისებიანი სიმსივნე

C69.0
C69.1
C69.2
C69.3

კონიუნქტივის ავთვისებიანი სიმსივნე
რქოვანის ავთვისებიანი სიმსივნე
ბადურის ავთვისებიანი სიმსივნე
ქორიოიდული გარსის (სისხლძარღვოვანი გარსი)
ავთვისებიანი სიმსივნე
წამწამოვანი სხეულის ავთვისებიანი სიმსივნე
საცრემლე ჯირკვლის და სადინრის ავთვისებიანი სიმსივნე

C69.4
C69.5
C69.6
C69.8

თვალბუდის ავთვისებიანი სიმსივნე
თვალის და მისი დამატებითი ორგანოების სუპერპოზიციული
დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C69.9

თვალის დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი
სიმსივნე
თავის ტვინის გარსების ავთვისებიანი სიმსივნე
თავის ტვინის გარსების ავთვისებიანი სიმსივნე
ზურგის ტვინის გარსების ავთვისებიანი სიმსივნე
ტვინის დაუზუსტებელი გარსის ავთვისებიანი სიმსივნე

C70
C70.0
C70.1
C70.9
C71
C71.0
C71.1
C71.2
C71.3
C71.4
C71.5
C71.6
C71.7
C71.8

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე
თავის ტვინის, წილების და პარკუჭების გარდა, ავთვისებიანი
სიმსივნე
შუბლის წილის ავთვისებიანი სიმსივნე
საფეთქლის წილის ავთვისებიანი სიმსივნე
თხემის წილის ავთვისებიანი სიმსივნე
კეფის წილის ავთვისებიანი სიმსივნე
ტვინის პარკუჭების ავთვისებიანი სიმსივნე
ნათხემის ავთვისებიანი სიმსივნე
ტვინის ღეროს ავთვისებიანი სიმსივნე
თავის ტვინის სუპერპოზიციური დაზიანება (ავთვისებიანი
სიმსივნე)
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C71.9
C72

C72.0
C72.1
C72.2
C72.3
C72.4
C72.5
C72.8

თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე, დაუზუსტებელი
ლოკალიზაციის
ზურგის ტვინის, კრინიალური ნერვების და ცენტრალური
ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების ავთვისებიანი სიმსივნე
ზურგის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე
რაშის კუდის ავთვისებიანი სიმსივნე
ყნოსვის ნერვის ავთვისებიანი სიმსივნე
მხედველობის ნერვის ავთვისებიანი სიმსივნე
სმენის ნერვის ავთვისებიანი სიმსივნე
სხვა დაუზუსტებელი კრანიული ნერვების ავთვისებიანი
სიმსივნე
თავის ტვინის და ც. ნ. ს-ის სხვა ნაწილების სუპერპოზიციური
დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C72.9

ც. ნ. ი-ის, დაუზუსტებელი ნაწილის ავთვისებიანი სიმსივნე

C73
C74
C74.0

C75.0
C75.1
C75.2

ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე
თირკმელზედა ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე
თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი შრის ავთვისებიანი
სიმსივნე
თირკმელზედა ჯირკვლის ტვინოვანი შრის ავთვისებიანი
სიმსივნე
თირკმელზედა ჯირკვლის დაუზუსტებელი უბნის
ავთვისებიანი სიმსივნე
სხვა ენდოკრინული ჯირკვლებისა და მონათესავე
სტრუქტურების ავთვისებიანი სიმსივნე
პარა ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე
ჰიპოფიზის ავთვისებიანი სიმსივნე
კრანიოფარინგეული სადინრის ავთვისებიანი სიმსივნე

C75.3

ჯალღუზისებრი სხეულის (ეპიფიზი) ავთვისებიანი სიმსივნე

C75.4
C75.5

კაროტიდული გლომუსის ავთვისებიანი სიმსივნე
აორტული გლომუსის და სხვა პარაგანგლიების ავთვისებიანი
სიმსივნე
რამდენიმე ენდოკრინული ჯირკვლის ერთდროული
დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე), დაუზუსტებელი

C74.1
C74.9
C75

C75.8

C75.9
C76
C76.0
C76.1
C76.2
C76.3
C76.4
C76.5

დაუზუსტებელი ენდოკრინული ჯირკვლის ავთვისებიანი
სიმსივნე
სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი
სიმსივნე
თავის, სახის და კისრის ავთვისებიანი სიმსივნე
გულმკერდის ავთვისებიანი სიმსივნე
მუცლის ავთვისებიანი სიმსივნე
მენჯის ავთვისებიანი სიმსივნე
ზემო კიდურის ავთვისებიანი სიმსივნე
ქვემო კიდურის ავთვისებიანი სიმსივნე
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C76.7

სხვა დაუზუსტებული მიდამოების ავთვისებიანი სიმსივნე

C76.8

სხვა და გაურკვეველი მიდამოების სუპერპოზიციული
დაზიანება (ავთვისებიანი სიმსივნე)

C77

ლიმფური კვანძების მეორადი და დაუზუსტებელი
ავთვისებიანი სიმსივნე
თავის, სახის და კისრის ლიმფური კვანძების მეორადი და
დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე

C77.0

C77.1
C77.2
C77.3

გულმკერდის ღრუს ლიმფური კვანძების მეორადი და
დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე
მუცლის ღრუს ლიმფური კვანძების მეორადი და
დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე
იღლიის და ზემო კიდურების ლიმფური კვანძების მეორადი
და დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე

C77.4

საზარდულის და ქვემო კიდურების ლიმფური კვანძების
მეორადი და დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე

C77.5

მენჯის ღრუს ლიმფური კვანძების მეორადი და
დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე
სხვადასხვა მიდამოს ლიმფური კვანძების მეორადი და
დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე
ლიმფური კვანძების, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის,
მეორადი და დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე

C77.8
C77.9

C78
C78.0
C78.1
C78.2
C78.3
C78.4
C78.5
C78.6
C78.7
C78.8
C79
C79.0
C79.1

C79.2

სასუნთქი და საჭმლის მომნელებელი ორგანოების მეორადი
ავთვისებიანი სიმსივნე
ფილტვის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
შუასაყარის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
პლევრის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
სასუნთქი ორგანოების სხვა დაუზუსტებელი მონაკვეთების
მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
წვრილი ნაწლავის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
მსხვილი ნაწლავის და სწორი ნაწლავის მეორადი ავთვისებიანი
სიმსივნე
პერიტონეუმის და რეტროპერიტონეუმის მეორადი
ავთვისებიანი სიმსივნე
ღვიძლის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი
მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
სხვა ლოკალიზაციის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
თირკმლის და თირკმლის მენჯის მეორადი ავთვისებიანი
სიმსივნე
შარდის ბუშტის და საშარდე სისტემის სხვა დაუზუსტებელი
მიდამოების მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
კანის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
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C79.3

C79.5

თავის ტვინის და მისი გარსების მეორადი ავთვისებიანი
სიმსივნე
ნერვული სისტემის და სხვა დაუზუსტებელი მიდამოების
მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
ძვლის და ძვლის ტვინის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე

C79.6
C79.7

საკვერცხის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
თირკმელზედა ჯირკვლის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე

C79.8
C80

სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მეორადი
ავთვისებიანი სიმსივნე
დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე

C81
C81.0
C81.1

ჰოჯკინის ავადმყოფობა (ლიმფოგრანულომატოზი)
ჰოჯკინის ავადმყოფობა ლიმფოციტური სიჭარბით
ჰოჯკინის ავადმყოფობა, ნოდულური (კვანძოვანი) სკლეროზი

C81.2

ჰოჯკინის ავადმყოფობის შერეულ-უჯრედოვანი ვარიანტი

C81.3
C81.7
C81.9
C82
C82.0

ჰოჯკინის ავადმყოფობა ლიმფოციტური ნაკლებობით
ჰოჯკინის დაავადების სხვა ფორმები
ჰოჯკინის დაავადება, დაუზუსტებელი
ფოლიკულური [კვანძოვანი] არაჰოჯკინის ლიმფომა
წვრილუჯრედული დანაწევრებული ბირთვებით,
ფოლიკულური არაჰოჯკინის ლიმფომა
შერეული, წვრილუჯრედული დანაწევრებული ბირთვებით და
მსხვილუჯრედული ფოლიკულური არაჰოჯკინის ლიმფომა

C79.4

C82.1

C82.2

მსხვილუჯრედული, ფოლიკულური არაჰოჯკინის ლიმფომა

C82.7

ფოლიკულური არაჰოჯკინის ლიმფომის სხვა ფორმები

C82.9

ფოლიკულური არაჰოჯკინის ლიმფომა, დაუზუსტებელი

C83
C83.0

C83.3

დიფუზური არაჰოჯკინის ლიმფომა
წვრილუჯრედული (დიფუზური) დიფუზური არაჰოჯკინის
ლიმფომა
წვრილუჯრედული დანაწევრებული ბირთვებით (დიფუზური)
არაჰოჯკინის ლიმფომა
შერეული, წვრილ- და მსხვილუჯრედული (დიფუზური)
არაჰოჯკინის ლიმფომა
მსხვილუჯრედული (დიფუზური) არაჰოჯკინის ლიმფომა

C83.4

იმუნობლასტური (დიფუზური) არაჰოჯკინის ლიმფომა

C83.5

ლიმფობლასტური (დიფუზური) არაჰოჯკინის ლიმფომა

C83.6

არადიფერენცირებული (დიფუზური) არაჰოჯკინის ლიმფომა

C83.7
C83.8

ბერკიტის სიმსივნე არაჰოჯკინის ლიმფომა
დიფუზური არაჰოჯკინის ლიმფომის სხვა ფორმები

C83.1
C83.2
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C83.9

დიფუზური არაჰოჯკინის ლიმფომა, დაუზუსტებელი

C84
C84.0
C84.1
C84.2
C84.3
C84.4
C84.5

პერიფერიული და კანის T-უჯრედოვანი ლიმფომები
ფუნგოიდური მიკოზი
სეზარის ავადმყოფობა
T-ზონის ლიმფომა
ლიმფოეპითელიოიდური ლიმფომა
პერიფერიული T-უჯრედოვანი ლიმფომა
სხვა და დაუზუსტებელი T-უჯრედოვანი ლიმფომები

C85

არაჰოჯკინის ლიმფომის სხვა და დაუზუსტებელი ფორმები

C85.0
C85.1
C85.7

ლიმფოსარკომა
B-უჯრედოვანი ლიმფომა, დაუზუსტებელი
არაჰოჯკინის ლიმფომის სხვა დაზუსტებული ფორმები

C85.9
C88

არა-ჰოჯკინის ლიმფომა, დაუზუსტებელი ტიპი
ავთვისებიანი იმუნოპროლიფერაციული ავადმყოფობები

C88.0
C88.1
C88.2
C88.3

ვალდენსტრემის მაკროგლობულინემია
ალფა-მძიმე ჯაჭვების ავადმყოფობა
გამა-მძიმე ჯაჭვების ავადმყოფობა
წვრილი ნაწლავის იმუნოპროლიფერაციული ავადმყოფობა

C88.7

სხვა ავთვისებიანი იმუნოპროლიფერაციული ავადმყოფობანი

C88.9

ავთვისებიანი იმუნოპროლიფერაციული ავადმყოფობა,
დაუზუსტებელი
მრავლობითი მიელომა და ავთვისებიანი პლაზმურუჯრედული
სიმსივნეები
მრავლობითი მიელომა (მიელომური ავადმყოფობა)
პლაზმურუჯრედოვანი ლეიკემია
პლაზმოციტომა, ექსტრამედულური
ლიმფოიდური ლეიკემია
მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია
ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია
ქვემწვავე ლიმფოციტური ლეიკემია
პროლიმფოციტური ლეიკემია
ბეწვუჯრედოვანი ლეიკემია
მოზრდილთა T-უჯრედული ლეიკემია
სხვა დაზუსტებული ლიმფოიდური ლეიკემიები
ლიმფოიდური ლეიკემია, დაუზუსტებელი
მიელოიდური ლეიკემია
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია
ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია
ქვემწვავე მიელოიდური ლეიკემია
მიელოიდური სარკომა
მწვავე პრომიელოციტური ლეიკემია
მწვავე მიელომონოციტური ლეიკემია
სხვა მიელოიდური ლეიკემიები

C90
C90.0
C90.1
C90.2
C91
C91.0
C91.1
C91.2
C91.3
C91.4
C91.5
C91.7
C91.9
C92
C92.0
C92.1
C92.2
C92.3
C92.4
C92.5
C92.7
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C92.9
C93
C93.0
C93.1
C93.2
C93.7
C93.9
C94

მიელოიდური ლეიკემია, დაუზუსტებელი
მონოციტური ლეიკემია
მწვავე მონოციტური ლეიკემია
ქრონიკული მონოციტური ლეიკემია
ქვემწვავე მონოციტური ლეიკემია
სხვა მონოციტური ლეიკემიები
მონოციტური ლეიკემია, დაუზუსტებელი
სხვა ლეიკემიები დაზუსტებული უჯრედული ტიპით

C94.0
C94.1
C94.2
C94.3
C94.4
C94.5
C94.7
C95
C95.0

მწვავე ერითრემია და ერითროლეიკემია
ქრონიკული ერითრემია
მწვავე მეგაკარიობლასტური ლეიკემია
პოხიერუჯრედული ლეიკემია
მწვავე პანმიელოზი
მწვავე მიელოფიბროზი
სხვა დაზუსტებული ლეიკემიები
ლეიკემია დაუზუსტებელი უჯრედული ტიპით
მწვავე ლეიკემია დაუზუსტებელი უჯრედული ტიპით

C95.1

ქრონიკული ლეიკემია დაუზუსტებელი უჯრედული ტიპით

C95.2

ქვემწვავე ლეიკემია დაუზუსტებელი უჯრედული ტიპით

C95.7

სხვა ლეიკემიები დაუზუსტებელი უჯრედული ტიპით

C95.9
C96

ლეიკემია, დაუზუსტებელი
ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილების სხვა
და დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე

C96.0
C96.1
C96.2
C96.3
C96.7

ლეტერერ-სივეს ავადმყოფობა
ავთვისებიანი ჰისტიოციტოზი
ავთვისებიანი პოხიერუჯრედული სიმსივნე
ჭეშმარიტი ჰისტიოციტური ლიმფომა
ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილების სხვა
დაზუსტებული ავთვისებიანი სიმსივნეები

C96.9

ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილების
ავთვისებიანი სიმსივნე დაუზუსტებელი

C97

მრავლობითი ლოკალიზაციის დამოუკიდებელი (პირველადი)
ავთვისებიანი სიმსივნეები
პირის ღრუს, საყლაპავისა და კუჭის carcinoma in situ
ტუჩის, პირის ღრუს და ხახის carcinoma in situ
საყლაპავი მილის carcinoma in situ
კუჭის carcinoma in situ
საჭმლის მომნებელი ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი
Carcinoma in situ
კოლინჯის carcinoma in situ
რექტო-სიგმოიდური საზღვრის (შეერთება) carcinoma in situ

D00
D00.0
D00.1
D00.2
D01
D01.0
D01.1
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D01.2
D01.3
D01.4

სწორი ნაწლავის carcinoma in situ
ანუსის (ყითა) და ანუსური არხის carcinoma in situ
ნაწლავის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების carcinoma in situ

D01.5

D02
D02.0
D02.1
D02.2
D02.3

ღვიძლის, ნაღვლის ბუშტის და სანაღვლე გზების carcinoma in
situ
სხვა, დაზუსტებული საჭმლის მომნელებელი ორგანოების
carcinoma in situ
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების, დაუზუსტებელი,
carcinoma in situ
შუა ყურისა და სასუნთქი სისტემის Carcinoma in situ
ხორხის carcinoma in situ
ტრაქეის carcinoma in situ
ბრონქის და ფილტვის carcinoma in situ
სასუნთქი სისტემის სხვა ნაწილების carcinoma in situ

D02.4

სასუნთქი სისტემის, დაუზუსტებელი, carcinoma in situ

D03
D03.0
D03.1
D03.2
D03.3

მელანომა in situ
ტუჩის მელანომა in situ
ქუთუთოს მელანომა in situ, იგულისხმება თვალის ნაპრალის
კუთხეც
ყურის და გარეთა სასმენი მილის მელანომა in situ
სახის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მელანომა in situ

D03.4
D03.5
D03.6
D03.7
D03.8

ქალას კანის და კისრის მელანომა in situ
ტორსის მელანომა in situ
ზემო კიდურის, მხრის ჩათვლით, მელანომა in situ
ქვემო კიდურის, თეძოს ჩათვლით, მელანომა in situ
სხვა მიდამოების მელანომა in situ, სხვა ლოკალიზაციის

D03.9
D04
D04.0
D04.1

მელანომა in situ, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის
კანის carcinoma in situ
ტუჩის კანის carcinoma in situ
ქუთუთოს კანის, თვალის ნაპრალის კუთხესთან ერთად,
carcinoma in situ
ყურის და გარეთა სასმენი მილის კანის carcinoma in situ

D01.7
D01.9

D04.2
D04.3
D04.4
D04.5
D04.6

სახის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების კანის carcinoma in
situ
ქალასა და კისრის კანის carcinoma in situ
ტორსის კანის carcinoma in situ
ზემო კიდურის კანის, მხრის ჩათვლით, carcinoma in situ

D04.7

ქვემო კიდურის კანის, თეძოს ჩათვლით, carcinoma in situ

D04.8
D04.9

სხვა მიდამოების მფარავი კანის carcinoma in situ
კანის, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით, carcinoma in situ

D05
D05.0

სარძევე ჯირკვლის carcinoma in situ
წილაკოვანი carcinoma in situ
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D05.1
D05.7
D05.9

სადინარშიდა carcinoma in situ
სარძევე ჯირკვლის სხვა carcinoma in situ
სარძევე ჯირკვლის carcinoma in situ, დაუზუსტებელი

D06
D06.0

საშვილოსნოს ყელის carcinoma in situ
საშვილოსნოს ყელის არხის ლორწოვანი გარსის
(ენდოცერვიქსი) carcinoma in situ
საშვილოსნოს ყელის საშოს ნაწილის (ექტოცერვიქსი) carcinoma
in situ
საშვილოსნოს ყელის სხვა ნაწილების carcinoma in situ

D06.1
D06.7
D06.9
D07

საშვილოსნოს ყელის, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის,
carcinoma in situ
სასქესო ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი carcinoma in situ

D07.0
D07.1

ენდომეტრიუმის carcinoma in situ
გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) carcinoma in situ

D07.2
D07.3

საშოს carcinoma in situ
ქალის სხვა და დაუზუსტებელი სასქესო ორგანოების carcinoma
in situ
სასქესო ასოს carcinoma in situ
პროსტატის (წინამდებარე ჯირკვალი) carcinoma in situ

D07.4
D07.5
D07.6
D09

მამაკაცის სხვა და დაუზუსტებელი სასქესო ორგანოების
carcinoma in situ
სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის carcinoma in situ

D09.0
D09.1

შარდის ბუშტის carcinoma in situ
სხვა და დაუზუსტებელი საშარდე ორგანოების carcinoma in situ

D09.2
D09.3

თვალის carcinoma in situ
ფარისებრი და სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების carcinoma in
situ
სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის carcinoma in situ

D09.7
D09.9
D10
D10.0
D10.1
D10.2
D10.3
D10.4
D10.5
D10.6
D10.7
D10.9

carcinoma in situ, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის
პირის ღრუს და ხახის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ტუჩის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ენის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
პირის ღრუს ფსკერის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
პირის ღრუს სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ნუშურების კეთილთვისებიანი სიმსივნე
პირხახის სხვა ნაწილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ცხვირ-ხახა
ხორხხახის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ხახის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, დაუზუსტებელი
ლოკალიზაციის
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D11

დიდი სანერწყვე ჯირკვლების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D11.0
D11.7

ყბაყურა ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
სხვა დიდი სანერწყვე ჯირკვლების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D11.9

D12.0
D12.1
D12.2
D12.3
D12.4
D12.5

დიდი სანერწყვე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე,
დაუზუსტებელი
კოლინჯის, სწორი ნაწლავის, ანუსისა და ანალური არხის
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ბრმა ნაწლავის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ჭიანაწლავის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ასწვრივი კოლინჯის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
განივი კოლინჯის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
დასწვრივი კოლინჯის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
სიგმოიდური კოლინჯის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D12.6

კოლინჯის დაუზუსტებელი უბნის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D12.7

რექტულ-სიგმური საზღვრის (შეერთება) კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
სწორი ნაწლავის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ანუსი და ანალური არხის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D12

D12.8
D12.9
D13
D13.0
D13.1
D13.2
D13.3
D13.4
D13.5
D13.6
D13.7
D13.9

D14
D14.0
D14.1
D14.2
D14.3

საჭმლის მომნელებელი სხვა და დაუზუსტებელი ორგანოების
ნაწილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე
საყლაპავი მილის დაუზუსტებელი ნაწილის
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
კუჭის დაუზუსტებელი ნაწილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
თორმეტგოჯა ნაწლავის დაუზუსტებელი ნაწილის
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
წვრილი ნაწლავის სხვა და დაუზუსტებელი მონაკვეთების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ღვიძლის დაუზუსტებელი ნაწილის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
ღვიძლგარეთა სანაღვლე გზების დაუზუსტებელი ნაწილის
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
პანკრეასის დაუზუსტებელი ნაწილის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
პანკრეასის კუნძულოვანი უჯრედები
საჭმლის მომნელებელი სისტემის არაზუსტად განსაზღვრული
ლოკალიზაციის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
შუა ყურისა და სასუნთქი სისტემის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
შუა ყურის, ცხვირის ღრუს და დანამატი წიაღების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ხორხის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ტრაქეის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ბრონქის და ფილტვის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
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D14.4
D15
D15.0
D15.1
D15.2
D15.7
D15.9
D16
D16.0
D16.1
D16.2

სასუნთქი სისტემის, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის,
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
გულმკერდის ღრუს, სხვა და დაუზუსტებელი ორგანოების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
თიმუსის (მკერდუკანა ჯირკვალი) კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
გულის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
შუასაყარის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
გულმკერდის სხვა დაზუსტებული ორგანოების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
გულმკერდის დაუზუსტებელი ორგანოების,
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ძვლისა და სასახსრე ხრტილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ბეჭის და ზედა კიდურის ლულოვანი ძვლების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ზედა კიდურის მოკლე ძვლების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D16.3

ქვედა კიდურის ლულოვანი ძვლების კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
ქვედა კიდურის მოკლე ძვლების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D16.4

თავის ქალისა და სახის ძვლების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D16.5
D16.6
D16.7

ქვედა ყბის ძვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ხერხემლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ნეკნების, მკერდის ძვლის და ლავიწის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
მენჯის ძვლების და გავა- კუდუსუნის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
ძვალი და სასახსრე ხრტილი, დაუზუსტებელი
ცხიმოვანი ქსოვილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
თავის, სახისა და კისრის კანისა და კანქვეშა ცხიმოვანი
ქსოვილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ტორსის კანისა და კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილის
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
კიდურების კანისა და კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილის
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის კანისა და კანქვეშა
ცხიმოვანი ქსოვილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D16.8
D16.9
D17
D17.0
D17.1
D17.2
D17.3

D17.4
D17.5
D17.6
D17.7

გულმკერდის ღრუს ორგანოების ცხიმოვანი ქსოვილის
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
მუცლის ღრუს ორგანოების ცხიმოვანი ქსოვილის
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
სათესლე ბაგირაკის ცხიმოვანი ქსოვილის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
ცხიმოვანი ქსოვილის სხვა ლოკალიზაციის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
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D17.9
D18

ცხიმოვანი ქსოვილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე,
დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის
ჰემანგიომა და ლიმფანგიომა, ნებისმიერი ლოკალიზაციის

D18.0
D18.1
D19

ჰემანგიომა, ნებისმიერი ლოკალიზაციის
ლიმფანგიომა, ნებისმიერი ლოკალიზაციის
მეზოთელური ქსოვილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D19.0
D19.1
D19.7
D19.9

პლევრის მეზოთელური ქსოვილი
პერიტონეუმის მეზოთელური ქსოვილი
სხვა ლოკალიზაციის მეზოთელური ქსოვილი
მეზოთელური ქსოვილი, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის

D20

რეტროპერიტონეუმისა და პერიტონეუმის რბილი ქსოვილების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
რეტროპერიტონეუმის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
პერიტონეუმის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილების კეთილთვისებიანი
სიმსივნე, სხვა
თავის, სახისა და კისრის შემაერთებელი და სხვა რბილი
ქსოვილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ზედა კიდურის, მათ შორის მხრის სარტყლის, შემაერთებელი
და სხვა რბილი ქსოვილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D20.0
D20.1
D21
D21.0
D21.1

D21.2

ქვედა კიდურის, მათ შორის მენჯ-ბარძაყის, შემაერთებელი და
სხვა რბილი ქსოვილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D21.3

გულმკერდის შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
მუცლის შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
მენჯის შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ტორსის დაუზუსტებელი უბნის შემაერთებელი და სხვა რბილი
ქსოვილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D21.4
D21.5
D21.6

D21.9

შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილების (დაუზუსტებელი
ლოკალიზაციის) კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D22
D22.0
D22.1

მელანოციტური ხალი (ნევუსი)
ტუჩის მელანოციტური ხალი
ქუთუთოს, მათ შორის თვალის ნაპრალის კუთხის,
მელანოციტური ხალი
ყურისა და გარეთა სასმენი მილის მელანოციტური ხალი

D22.2
D22.3
D22.4
D22.5

სახის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მელანოციტური
ხალი
თავის კანის თმიანი ნაწილისა (სკალპის) და კისრის
მელანოციტური ხალი
ტორსის მელანოციტური ხალი
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D22.6
D22.7
D22.9
D23
D23.0
D23.1
D23.2
D23.3
D23.4
D23.5
D23.6

ზედა კიდურის, მათ შორის მხრის სარტყლის, მელანოციტური
ხალი
ქვედა კიდურის, მათ შორის მენჯ-ბარძაყის, მელანოციტური
ხალი
მელანოციტური ხალი, დაუზუსტებელი
კანის სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
ტუჩის კანის სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
ქუთუთოს, მათ შორის თვალის ნაპრალის კუთხის, კანის სხვა
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
ყურისა და გარეთა სასმენი მილის კანის სხვა
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
სახის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების კანის სხვა
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
სკალპისა და კისრის კანის სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები

D24
D25
D25.0
D25.1
D25.2
D25.9
D26
D26.0

ტორსის კანის სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
ზედა კიდურის, მათ შორის მხრის სარტყლის, კანის სხვა
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
ქვედა კიდურის, მათ შორის მენჯ-ბარძაყის, კანის სხვა
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
კანის, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის, სხვა
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
საშვილოსნოს ლეიომიომა
საშვილოსნოს სუბმუკოზური ლეიომიომა
საშვილოსნოს ინტრამურალული ლეიომიომა
საშვილოსნოს სუბსეროზული ლეიომიომა
საშვილოსნოს ლეიომიომა, დაუზუსტებელი
საშვილოსნოს სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
საშვილოსნოს ყელის სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები

D26.1

საშვილოსნოს ტანის სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები

D26.7

საშვილოსნოს სხვა ნაწილების სხვა კეთილთვისებიანი
სიმსივნეები
საშვილოსნოს დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის სხვა
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
საკვერცხის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ქალის სხვა და დაუზუსტებელი სასქესო ორგანოების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ვულვის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
საშოს კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
საშვილოსნოს მილების და იოგების კეთილთვისებიანი
სიმსივნეები
ქალის სხვა, დაზუსტებული, სასქესო ორგანოების
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
ქალის, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის, სასქესო ორგანოების
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
მამაკაცის სასქესო ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D23.7
D23.9

D26.9
D27
D28
D28.0
D28.1
D28.2
D28.7
D28.9
D29
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D29.0
D29.1
D29.2
D29.3
D29.4
D29.7
D29.9
D30
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9

სასქესო ასოს კეთილთვისებიანი სიმსივნე
პროსტატის კეთილთვისებიანი სიმსივნე (წინამდებარე
ჯირკვალი)
სათესლე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
სათესლე ჯირკვლის დანამატის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
სათესლე პარკის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
მამაკაცის სხვა სასქესო ორგანოების კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
მამაკაცის დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის სასქესო ორგანოს
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
საშარდე ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე
თირკმელის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
თირკმლის მენჯის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
შარდსაწვეთის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
შარდის ბუშტის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
შარდსადენის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
სხვა საშარდე ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D31

დაუზუსტებელი საშარდე ორგანოების კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
თვალისა და მისი დანამატების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D31.0
D31.1
D31.2
D31.3

კონიუნქტივის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
რქოვანის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ბადურის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
სისხლძარღვოვანი გარსის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D31.4
D31.5

D31.9

წამწამოვანი სხეულის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
საცრემლე ჯირკვლის და სადინარის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
თვალბუდის დაუზუსტებელი ნაწილის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
თვალის დაუზუსტებელი ნაწილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D32

თავის ტვინის გარსების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D32.0

თავის ტვინის გარსების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D32.1

ზურგის ტვინის გარსების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D32.9

ტვინის დაუზუსტებელი გარსების კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა
ნაწილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D31.6

D33

D33.0
D33.1

თავის ტვინი, სუპრატენტორული ნაწილის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
თავის ტვინის, ინფრატენტორული ნაწილის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
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D33.2

თავის ტვინის კეთილთვისებიანი სიმსივნე , დაუზუსტებელი

D33.3
D33.4
D33.7

კრანიული ნერვების კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ზურგის ტვინის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა დაზუსტებული
ნაწილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D33.9

ცენტრალური ნერვული სისტემის დაუზუსტებელი
ლოკალიზაციის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
ენდოკრინული ჯირკვლების სხვა და დაუზუსტებელი
ლოკალიზაციის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D34
D35

D35.0

თირკმელზედა ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D35.1

ფარისებრ ახლო ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D35.2
D35.3

ჰიპოფიზის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
კრანიოფარინგული სადინრის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D35.4
D35.5

ეპიფიზის კეთილთვისებიანი სიმსივნე
კაროტიდული გლომუსის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D35.6

აორტული გლომუსის და სხვა პარაგანგლიების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
სხვა დაზუსტებული ენდოკრინული ჯირკვლების
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
პოლიგლანდულური დაზიანება (კეთილთვისებიანი სიმსივნე)

D35.7
D35.8
D35.9
D36
D36.0
D36.1
D36.7
D36.9

დაუზუსტებელი ენდოკრინული ჯირკვლის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
ლიმფური კვანძების კეთილთვისებიანი სიმსივნე
პერიფერიული ნერვების და ვეგეტატიური ნერვული სისტემის
კეთილთვისებიანი სიმსივნე
სხვა დაზუსტებული ლოკალიზაციის კეთილთვისებიანი
სიმსივნე
კეთილთვისებიანი სიმსივნე, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის

D37

პირის ღრუსა და საჭმლის მომნელებელი ორგანოების
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D37.0
D37.1
D37.2

ტუჩის, პირის ღრუს და ხახის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
კუჭის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
წვრილი ნაწლავის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D37.3

ჭიანაწლავის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
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D37.4

კოლინჯის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D37.5

სწორი ნაწლავის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D37.6

ღვიძლის, სანაღვლე ბუშტის და ნაღვლის სადინარების
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D37.7

საჭმლის მომნელებელი სხვა ორგანოების გაურკვეველი ან
უცნობი ქცევის სიმსივნე
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების (დაუზუსტებელი)
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D37.9

D38

შუა ყურის, სასუნთქი სისტემისა და გულმკერდის ღრუს
ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D38.0
D38.1

ხორხის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
ტრაქეიის, ბრონქის და ფილტვის გაურკვეველი ან უცნობი
ქცევის სიმსივნე
პლევრის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
შუასაყარის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D38.2
D38.3
D38.4
D38.5

D39.0

თიმუსის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
სხვა სასუნთქი ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
დაუზუსტებელი სასუნთქი ორგანოების გაურკვეველი ან
უცნობი ქცევის სიმსივნე
ქალის სასქესო ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
საშვილოსნოს გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D39.1

საკვერცხის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D39.2

პლაცენტის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D39.7

ქალის სხვა სასქესო ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი
ქცევის სიმსივნე
ქალის დაუზუსტებელი სასქესო ორგანოს გაურკვეველი ან
უცნობი ქცევის სიმსივნე
მამაკაცის სასქესო ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
პროსტატის (წინამდებარე ჯირკვალი) გაურკვეველი ან უცნობი
ქცევის სიმსივნე
სათესლე ჯირკვლის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D38.6
D39

D39.9
D40
D40.0
D40.1
D40.7
D40.9
D41

მამაკაცის სხვა სასქესო ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი
ქცევის სიმსივნე
მამაკაცის დაუზუსტებელი სასქესო ორგანოს გაურკვეველი ან
უცნობი ქცევის სიმსივნე
საშარდე ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
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D41.0

თირკმლის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D41.1

თირკმლის მენჯის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D41.2

შარდსაწვეთის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D41.3

შარდსადენის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D41.4

შარდის ბუშტის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D41.7

სხვა საშარდე ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
დაუზუსტებელი საშარდე ორგანოს გაურკვეველი ან უცნობი
ქცევის სიმსივნე
თავისა და ზურგის ტვინის გარსების გაურკვეველი ან უცნობი
ქცევის სიმსივნე
თავის ტვინის გარსების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
ზურგის ტვინის გარსების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
ტვინის გარსების (დაუზუსტებელი თავის თუ ზურგის ტვინის)
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D41.9
D42
D42.0
D42.1
D42.9

D43

D43.3

თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
თავის ტვინი, სუპრატენტორული ნაწილი
თავის ტვინის, ინფრატენტორული ნაწილის გაურკვეველი ან
უცნობი ქცევის სიმსივნე
თავის ტვინის, დაუზუსტებელი, გაურკვეველი ან უცნობი
ქცევის სიმსივნე
კრანიული ნერვების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D43.4

ზურგის ტვინის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D43.7

ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
ცენტრალური ნერვული სისტემის, დაუზუსტებელი უბნის,
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
ენდოკრინული ჯირკვლების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
ფარისებრი ჯირკვლის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
თირკმელზედა ჯირკვლის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
ფარისებრახლო ჯირკვლის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
ჰიპოფიზის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D43.0
D43.1
D43.2

D43.9
D44
D44.0
D44.1
D44.2
D44.3
D44.4

კრანიულ-ფარინგული სადინრის გაურკვეველი ან უცნობი
ქცევის სიმსივნე
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D44.5
D44.6
D44.7
D44.8
D44.9
D45
D46
D46.0
D46.1
D46.2
D46.3

ეპიფიზის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
კაროტიდული გლომუსის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
აორტული გლომუსის და სხვა პარაგანგლიების გაურკვეველი
ან უცნობი ქცევის სიმსივნე
პოლიგლანდულური დაზიანება, გაურკვეველი ან უცნობი
ქცევის სიმსივნე
დაუზუსტებელი ენდოკრინული ჯირკვლის გაურკვეველი ან
უცნობი ქცევის სიმსივნე
ჭეშმარიტი პოლიციტემია (Polycythaemia vera)
მიელოდისპლაზიური სინდრომები
რეფრაქციული (მტკიცე) ანემია სიდერობლასტების გარეშე
რეფრაქციული (მტკიცე) ანემია სიდერობლასტებით
რეფრაქციული (მტკიცე) ანემია ბლასტური ფორმების
სიჭარბით
რეფრაქციული (მტკიცე) ანემია ბლასტური ფორმების ჭარბი
რაოდენობითა და მათუ ტრანსფორმაციით

D46.4
D46.7
D46.9
D47

რეფრაქციული (მტკიცე) ანემია, დაუზუსტებელი
სხვა მიელოდისპლაზიური სინდრომები
მიელოდისპლაზიური სინდრომი, დაუზუსტებელი
ლიმფოიდური, სისხლმბადი და მონათესავე ქსოვილების
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სხვა სიმსივნეები

D47.0

გაურკვეველი და უცნობი ქცევის ჰისტიოციტური და
პოხიერუჯრედული სიმსივნები
ქრონიკული მიელოპროლიფერაციული ავადმყოფობა
მონოკლონური გამაპათია
ესენციური (ჰემორაგიული) თრომბოციტემია
ლიმფოიდური, სისხლმბადი და მონათესავე ქსოვილების
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სხვა დაზუსტებული
სიმსივნეები
ლიმფოიდური, სისხლმბადი და მონათესავე ქსოვილების
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე, დაუზუსტებელი

D47.1
D47.2
D47.3
D47.7

D47.9

D48
D48.0
D48.1
D48.2

D48.3

სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის გაურკვეველი ან
უცნობი ქცევის სიმსივნე
ძვლის და სასახსრე ხრტილის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილების გაურკვეველი ან
უცნობი ქცევის სიმსივნე
პერიფერიული ნერვების და ვეგეტატიური ნერვული სისტემის
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D48.4

რეტროპერიტონეუმის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის
სიმსივნე
პერიტონეუმის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D48.5

კანის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

34

”onkologia”

D48.6

სარძევე ჯირკვლის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D48.7

სხვა, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის, გაურკვეველი ან
უცნობი ქცევის სიმსივნე
გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე, დაუზუსტებელი
"ზრდა", რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

D48.9

3.

profesiuli mzadebis struqtura

diplomisSemdgomi
etapad (nawilad):

samedicino

ganaTlebis

(rezidenturis)

programa

dayofilia

2



mzadebis I etapis mizania Seaswavlos rezidents kancerogenezis meqanizmebi, zogadi
onkologiis Teoriuoli safuZvlebi, onkologiur daavadebaTa profilaqtikis,
diagnostikisa da mkurnalobis ZiriTadi principebi, mkurnalobis garTulebebisa da
gadaudebeli mdgomareobebis marTvis principebi.



mzadebis II
midgomebi,
pacientebis
avTvisebiani

etapze rezidentma unda SeiZinos specifikuri codna, unar-Cvevebi da
romlebic mas SesaZleblobas miscemen gansazRvros onkologiuri
mkurnalobis taqtika da efeqturad marTos nebismieri lokalizaciis
simsineebiT daavadebuli pacientebi.

4. saswavlo programis Sinaarsi
modulebis

CamonaTvali:

profesiuli mzadebis I weli
xangrZlivoba

mod.#

modulis dasaxeleba

1.1.

avTvisebian simsivneTa molekuluri biologia,
imunologia,
eTiologia
da
paTogenezi.
kancerogenezis
Tanamedrove
koncefcia.
avTvisebian simsivneTa klasifikacia.

1 Tve

1.2.

onkoepidemiologia.
diskriptiuli
da
analitikuri
onkoepidemiologiis
kvlevis
meTodebi. kibos registri. avTvisebian simsivneTa
prevencia da skriningi
gadaudebeli medicina
onkologiur
daavadebaTa
diagnostikis
Teoriuli safuZvlebi. diagnostikis meTodebi da
Taviseburebani:
verifikacia
(citologia,
paTomorfologia,
imunohistoqimia),
gamosaxulebiTi diagnostika (X-Ray, Ultrasound, CT,
MRI, PET), onkomarkerebi.
avTvisebian simsivneTa
klinikuri klasifikacia da klinikuri jgufebi.
avTvisebian simsivneTa mkurnalobis meTodebi da
avadmyofTa marTvis Taviseburebani. mkurnalobis
taqtikis SerCevis principebi (TNM stadiis,
verifikaciis, avadmyofis zogadi mdgomareobis,
asakisa
da
individualuri
midgomis
gaTvaliswinebiT)

2 Tve

1.3.
1.4.

1.5.

2 Tve
4 Tve

2 Tve
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profesiuli mzadebis II weli
mod.#
modulis dasaxeleba
2.1.
onkologiuri avadmyofebis ambulatoriuli
momsaxureba.

xangrZlivoba
1 Tve

2.2

avTvisebian simsivneTa medikamenturi
mkurnalobis (qimioTerapia, imunoTerapia,
hormonTerapia) Pprincipebi, Cvenebebi,
ukuCvenebebi, garTulebebi, maTi prevencia da
mkurnaloba.
avTvisebiani simsivneebis sxivuri Terapiis
principebi da meTodebi. sxivuri Terapiis
garTulebebi.

4 Tve

2.4.

hematologiuri avTvisebiani simsivneebis
(xojkinis daavadeba da avTvisebiani limfoma)
epidemiolo-gia, klinika, diagnostika da
mkurnaloba.

2 Tve

2.5.

imuno da mieloproliferaciuli daavadebebis,
mwvave da qronikuli leikemiis epidemiologia,
klinika diagnostika da mkurnaloba

2 Tve

2.3.

2 Tve

profesiuli mzadebis III weli
mod.#
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

modulis dasaxeleba
filtvis, plevris, Suasayris da gulmkerdis
kedlis avTvisebiani simsivneebis epidemiologia
klinika, diagnostika da mkurnaloba
Tavisa da kisris avTvisebiani simsivneebis
epidemiologia, klini-ka, diagnostika da
mkurnaloba. cns-is simsivneebis epidemiologia,
klinika, diagnostika da mkurnaloba
sarZeve jirkvlis kibos epidemiologia, klinika,
diagnostika da mkurnaloba
saWmlis momnelebel organoTa da
retroperitonuli sivrcis avTvisebiani
simsivneebis epidemiologia, klinika diagnostika
da mkurnaloba
ginekologiuri avTvisebiani simsivneebis
epidemiologia, klinika, diagnostika da
mkurnaloba
Tirkmelebis, Sardis buStis, saTesle jirkvlis
da sasqeso asos avTvisebiani simsivneebis
epidemiologia, klinika, diagnostika da
mkurnaloba
kanis, Zvlebis da rbili qsovilebis avTvisebiani
simsivneebis da melanomis epidemiologia,
klinika, diagnostika da mkurnaloba
bavSvTa ZiriTadi onkologiuri daavadebebis
diagnostikisa
da
mkurnalobis
Tanamedrove
principebi.
onkoinkurabeluri avadmkofebis movla-

xangrZlivoba
1 Tve

1 Tve

2 Tve
1 Tve

1 Tve

1 Tve

1 Tve

2 Tve

1 Tve
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patronoba da simptomuri mkurnaloba
(paliatiuri mzrunveloba).

5. akademiuri personali, kvalifikacia da saganmanaTleblo resursebi
sarezidento programiT mzadebas uzrunvelyofen maRalkvalificiuri specialistebi,
romelTac sakmarisi saganmanaTleblo resursi gaaCniaT imisaTvis, rom rezidentma
srulyofili kursi gaiaros. dakmayofildeba moTxovna wlis ganmavlobaSi ambulatoriul
reJimSi pacientebis momarTvianobis da stacionarul reJimSi dayovnebis (sawoldReebis)
mixedviT; Catarebuli samkurnalo, profilaqtikuri, diagnostikuri manipulaciebis
raodenobis mixedviT; aseve saswavlo farTis da teqnikuri aRWurvilobis mixedviT.
6.

xarisxis uzrunvelyofis meqanizmebi

swavlebis/Sefasebis meTodebi:
swavlebis/Sefasebis principebi
1. rezidenturis programis xelmZRvaneli atarebs rezidentis mier Catarebuli
saqmianobis (a) periodul da (b) Semajamebel Sefasebas.
2. perioduli Sefaseba tardeba rezidentis mzadebis yoveli calkeuli ciklis
dasrulebis Semdeg (magram aranakleb weliwadSi orjer), mis mier am ciklis periodSi
Catarebuli muSaobis Sedegebis analizis safuZvelze. rezidentis perioduli Sefasebas
atarebs programis xelmZRvaneli modulze pasuxismgebel pirebTan erTad.
Sefasebis meTodebi
rezidenturis programiT profesiuli mzadebis Sedegebis Sefasebis procedura
iTvaliswinebs rezidentis mier piradad:
- gatarebuli avadmyofebis ricxvs da daavadebebis mravalferovnebas (speqtrs);
Catarebuli
diagnostikuri
da
samkurnalo
procedurebis,
manipulaciebis,
asistenciis, manipulaciebis nairsaxeobas, ricxvsa da xarisxs;
- damuSavebuli samedicino dokumentaciis (avadmyofis istoriebi, gamokvlevis daskvnebi,
amonawerebi, samedicino cnobebi da sxva) ricxvsa da xarisxs;
samedicino
konferenciebisa
da
seminarebis
muSaobaSi
misi
personaluri
monawileobis (gamosvlebis) sixSires da dones;
- calkeul samedicino dawesebulebebSi Tu ganyofilebebSi lokaluri klinikuri
xelmZRvanelebisagan miRebul daxasiaTebebs.
Sesafasebeli kompetenciebi
- Teoriuli codna zogad onkologiasa da onkologiaSi fasdeba modulze
pasuxismgebel piris mier sistematurad, TiToeuli Tavis (sakiTxis) gavlis Semdeg
da fiqsirdeba rezidentis dRiurSi;
- praqtikuli saqmianoba fasdeba gatarebuli pacientebis ricxviT (damuSavebuli
istoriebiT da ambulatoriuli baraTebiT), Catarebuli manipulaciebis ricxviT,
monacemebi fiqsirdeba rezidentis dRiuris saSualebiT;
- rezidentis mzadebis xarisxis SefasebaSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba
konferenciebSi, simpoziumebSi, samecniero kvlevebSi da pedagogiur saqmianobaSi
(studentebTan, pirveli kursis rezidentebTan da maZieblebTan) monawileobas
modulze pasuxismgebel pirTan erTad;
- rezidenturis programis dasrulebis Semdeg, rezidenturis programaSi monawile
dawesebulebebis modulze pasuxismgebeli pirebis gaerTianebul krebaze programis
xelmZRvanelis mier tardeba rezidentebis Semajamebeli Sefaseba.
programis
xelmZRvanelis wardginebisa da dadebiTi Semajamebeli daxasiaTebis safuZvelze miiReba
gadawyvetileba diplomisSemdgomi mzadebis (rezidenturis) gavlis damadasturebeli
dokumentis gacemis Sesaxeb.
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7. programis marTva da administrireba
rezidenturaSi
profesiuli
mzadeba
warimarTeba
qveyanaSi
arsebuli
kanonmdeblobis Sesabamisad. Pprogramis marTvasa da administrirebaze pasuximgebelia
programis xelmZRvaneli, modulze pasuxismgebeli pirebi da rezidentebi.
programis xelmZRvanelis movaleobebi:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

misaRebi gamocdis programis Sedgena da
rezidenturaSi miRebis procesSi
monawileoba;
specialobis aRwerilobis safuZvelze Sedgenil diplomisSemdgomi profesiuli
mzadebis (rezidenturis) akreditebuli programis ganxorcieleba;
samedicino dawesebulebis da modulze pasuxismgebeli piris miTiTebiT rezidentis
individualuri gegma-grafikis Sedgena;
winaswar
dadgenili
individualuri
grafikis
mixedviT
rezidentis
mier
Sesasrulebeli samuSaos moculobasa da Casatarebeli manipulaciebis raodenobaze
kontroli;
modulze pasuxismgebel pirebTan erTad dadgenili wesis mixedviT yovelwliurad
rezidentis muSaobis Sefaseba;
yovelwliuri Sefasebis Sedegebis gaTvaliswinebiT rezidentisaTvis rekomendacias
micema programis gagrZelebis Sesaxeb;
rezidenturis kursis warmatebuli dasrulebis Semdeg rezidentis Semajamebeli
atestaciis Catareba da kursis gavlis damadasturebeli mowmobis gacemis Sesaxeb
rekomendaciis micema;
modulze pasuxismgebeli pirebis saqmianobis zedamxedveloba da Sefaseba.

modulze pasuxismgebeli piris (lokaluri xelmZRvanelis) movaleobebi:
1.
2.
3.
4.

samedicino dawesebulebaSi rezidentis muSaobis warmarTva;
rezidentebTan pedagogiur muSaobisaTvis Tavisi saqmianobis gansazRvruli drois
daTmoba.
TiToeuli modulis dasrulebis Semdeg dadgenili wesis mixedviT programxelmZRvanelisaTvis rezidentis mier gaweuli samuSaos Sesaxeb angariSis wardgena;
rezidentis dRiurSi rezidentis mier Sesrulebuli samuSaos xelmoweriT
dadastureba.

rezidentis ufleba/movaleobebi:
1.

2.

3.
4.
5.

rezidenti SeiZleba garicxuli iqnas rezidenturidan erTi Tvis ganmavlobaSi
gamoucxadeblobis
an
programis
verdaZlevis
SemTxvevaSi.
gadawyvetilebas
rezidentis
garicxvis
Sesaxeb
iRebs
programis
xelmZRvaneli
programis
ganmaxorcielebeli dawesebulebis/saswavleblis xelmZRvanelobsaTan SeTanxmebiT;
rezidents ufleba aqvs programis daubrkolebeli daZlevisaTvis moiTxovos
Sesabamisi
samuSao
pirobebiT
uzrunvelyofa
(kvalificiuri
xelmZRvaneli,
Tanamedrove tipis klinikuri da sainformacio/sakomunikacio teqnologiebi, samuSao
oTaxi);
rezidenti
valdebulia
Seasrulos
rezidenturis
programiT
gansazRvruli
kurikulumi;
rezidenti valdebulia programiT gansazRvruli da Sesrulebuli saqmianoba
daafiqsiros rezidentis personalur dRiurSi;
rezidenti valdebulia yoveli wlis bolos warudginos programis xelmZRvanels
gaweuli muSaobis angariSi da gaiaros etapobrivi da damasrulebeli atestacia
dadgenili wesiT;
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6.

rezidenti valdebulia daicvas samedicino dawesebulebis
Seasrulos dawesebulebis ganrigiT gansazRvruli saqmianoba.

Sinaganawesi

da

8. programis xangrZlivoba
onkologis specialobiT rezidentis mzadebis minimaluri xangrZlivoba 3 weliwadia.
zogadi onkologiis sabaziso kursis gavlis Semdeg, romelic saerToa momijnave
specialobisavis (1 weli), onkologiaSi swvlebis me-2 da me-3 weli eTmoba kerZo
onkologiis safuZvlebs.

9. programis ganaxlebis perioduloba
programebis revizia unda moxdes warsuli gamocdilebis, mimdinare mdgomareobisa
da momavlis perspeqtivebis gaTvaliswinebiT. swavlebis programa da meTodebi mudmivad
unda gadaixedos, raTa sarwmuno iyos maTi Sesabamisoba specialobis standartebTan.
kompetenciebis modificireba unda ganxorcieldes axali teqnologiebis danergvis
Sesabamisad. amasTanave unda moxdes saswavlo resursebisa da Sefasebis kriteriumebis
ganaxleba.
kurikulumis ganaxleba unda moxdes specialobis standartebis ganaxlebis
Sesabamisad, 5 weliwadSi erTxel.

II. programis specifiuri nawili
„onkologiaSi“ sarezidento programis specifiuri nawili moicavs swavlebis 3 wels da
saWiroa onkologiuri daavadebebis marTvis kompetenciebis dasaufleblad.

profesiuli mzadebis I wlis modulebi
moduli 1.1.
avTvisebian simsivneTa molekuluri biologia, imunologia, eTiologia da paTologia.
kancerogenezis Tanamedrove koncefcia. avTvisebian simsivneT klasifikacia.
1. modulis xangrZlivoba 1 Tve.
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma Seiswavlos avTvisebian simsivneTa
molekuluri biologiis Taviseburebani, simsivneze imunuri pasuxis ujreduli da
molekuluri meqanizmebi, kibos eTiologia da paTologia, avTvisebian simsivneTa
topografiuli da morfologiuri klasifikacia, kancerogenezis Tanamedrove koncefcia,
raTa Seiqmnas Teoriuli safuZveli diagnostikaSi, klinikasa
da mkurnalobaSi
dasaxelovneblad. modulis amocanaa rezidentma an maZiebelma aimaRlos Teoriuli codna,
daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
1. ujredTa prolifacia da diferenciacia
2. molekuluri biologia
3. zrdis faqtorebi, onkogenebi
4. ujreduli signalebis gamtari gzebi da mati mutaciebi
5. avTvisebian simsivneTa bioqimia
6. invazia, metastazebi da simsivnuri neoangiogenezi
7. limforetikuluri ujredebi da maTi produqtebi
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8. adamianis tumor-specifiuri ujreduli imuniteti
9. adamianis tumor-specifiuri humoruli imuniteti
10. kibos imunoTerapiis safuZvlebi
11. soliduri simsivneebis struqtura da stromis warmoqmna
12. kancerogenezi
13. genetikuri faqtorebi onkologiaSi
3. literaturis nusxa – mocemulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Sinaarsi mocemulia cxrilSi
Teoriuli kursi
avTvisebiani
simsivnis
gansazRvreba.
avTvisebiani
simsivneebis biologia KkeTilTvisebiani,
avTvisebiani
simsivneebi da simsivnis msgavsi procesebi.
ujredebis
gamravleba
da
transformacia.
simsivnis
iniciacia. simsivneebSi ujredis ciklis regulaciis moSla
apoftozi
simsivnur
ujredebSi.
simsivnis
invazia.
neoangiogenezi.
ujredTa proliferacia da diferenciacia. Mmolekuluri
movlenebi ujredis proliferaciaSi. Simsivnuri ujredis
Tvisebebi kulturaSi. Ddiferenciaciis makontrolebeli
ujredgareTa faqtorebi. ujredSida regulatorebi.
molekuluri biologia. onkogenebi da genis eqspresia.
genis klonireba.
signalis gamtari gzebi da maTi mutacia.
zrdis faqtorebi, maTi klasifikacia. zrdis faqtorTan
asocirebuli darRvevebi kibos ujredebSi. Aaberaciebi,
romlebic
moqmedeben
zrdis
faqtorze
simsivnur
ujredebSi
onkogenebi.
Pprotoonkogenebis funqcia.
Oonkogenebis
aqtivaciis meqanizmebi.
avTvisebian simsivneTa bioqimia. Oonkofetaluri cilis
eqspresia kibos ujredebSi. AavTvisebian simsivnis mier
gamomuSavebuliEeqtopiuri hormonebi.Kkibo, kaxeqsia da
kaxeqsiuri faqtori. Simsivnis neqrozis faqtori an
kaxeqtini. Aapoptozi da kibos ujredTa ukvdaveba.
invazia da metastazireba. MmaspinZlis da simsivnis urTierTqmedeba metastazur kaskadSi. simsivnis metastazu-ri
ujredebis
urTierTqmedeba
ujredgareTa
matriqsTan.
Simsivnuri ujredebis migracia. invaziis da metastazebis
genetikuri regulacia.Mmetastazebis supresori genebi.
simsivnuri
angiogenezi. simsivnis zrdis, invaziis da
metastazirebis
kavSiri
angiogenezTan.
Eendogenuri
angiogenezuri faqtorebi. angiogenezis inhibitorebi.
simsivnis imunologia. simsivne, rogorc qsovilovani
transplantanti. imunuri zedamxedveloba. simsivnesTan
asocirebuli antigenebi. simsivnis sawinaaRmdego imunuri
pasuxi. simsivnis mier imunuri pasuxis Tavidan acileba.
simsivnuri ujredebis mokvlis imunologiuri meqanizmebi.
ujredebis mier destruqciis Tavidan aci-lebis meqanizmebi. imunodiagnostika. pasiuri da aqtiuri imunoTerapia.
kibos eTiologia.Gkancerogenezis Tanamedrove koncefcia.
genetukuri
winaswarganwyoba.
qimiuri,
hormonuli,
fizikuri da biologiuri kancerogenebi. maionizirebeli
radiacia. ultraiisferi sxivebi. travma da anTeba. Ddabali
sixSiris eleqtromagneturi veli.

davaleba/Sefaseba
prezentaciebis analizi

prezentaciebis analizi

prezentaciebis analizi
prezentaciebis analizi
prezentaciebis analizi

prezentaciebis analizi
prezentaciebis analizi da
testireba

prezentaciebis analizi

prezentaciebis analizi

prezentaciebis analizi da
testireba

prezentaciebis analizi da
testireba
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kibos paTogenezis safuZvlebi. soliduri
struqtura
da
simsivnis
stromis
kancerogenezis molekuluri meqanizmebi.

simsivneebis
warmoSoba.

prezentaciebis analizi da
testireba

modulis dasrulebis Semdeg rezidents an specialobis maZiebelma unda icodes/SeeZlos:
 kancerogenezis Tanamedrove koncefcia da kancerogenebi.
 avTvisebian simsivneTa biologiuri Taviseburebani: avtonomiuroba, anaplazia,
invazia, metastazireba, neoangiogenezi.
 simsivnis imunologiis safuZvlrbi.
 kibos paTologiis safuZvlebi. soliduri simsivneebis struqtura da simsivnis
stromis warmoSoba
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba

moduli 1.2.
onkoepidemiologia. diskriptiuli da analitikuri onkoepidemiologiis kvlevis
meTodebi.
1. modulis xangrZlivoba – 2 Tve.
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos onkoepidemi-ologiuri kvlevebis
meTodebi,
diskriptiuli
da
analitikuri
onkoepidemiologiis
kvlevis
meTodebi,
avTvisebian simsivneTa prevencia, kibos skriningis da adreuli gamovlenis meTodebi.
modulis amocanaa rezidentma an maZiebelma aimaRlos Teoriuli codna, daxelovndes da
miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
1. diskriptiuli onkoepidemiologiuri kvlevis meTodebi
2. analitikuri onkoepidemiologiuri kvlevis meTodebi
3. adamianisaTvis dadgenili da saeWvo garemos kancerogenebi
4. qimiuri, fizikuri da biologiuri kancerogenebi. Tambaqos, alkoholos, dieturi
faqtorebis, asbestis, radiaciis, mzis gamosxivebis, virusebis da sxva infeqciuri
agentebis, profesiuli qimikatebis, medikamentebis da maspinZlis (adamianis) aTvisebadobis
faqtorebis roli kibos ganviTarebaSi.
5. klinikuri kvlevebis Teoria da praqtika
6. kibos prevencia, skriningi da adreuli gamovlena.
7. kibos registry. statistikisa da epidemiologiis Tanamedrove saerTaSoriso sistemebi
3. literaturis nusxa – mocemulia qveviT.
4. Sesrulebuli samuSaos moculoba da Sinaarsi:
Teoriuli kursi
kibos
epidemiologia
(onkoepidemiologia). Ddiskriptiuli kvlevebi.
monacemTa
wyaroebi.
avadoba
da
sikvdiloba. Aasakis roli. rasobrivi,
eTnikuri da saerTaSoriso variaciebi.
analitikuri
kvlevebi.
SemTxveva
kontrolis, xanmokle da
kohortuli
kvlevebis
Sedegebis
anali-zi.
adamianisaTvis
dadgenili da saeWvo
kancerogenebi.
Tambaqo,
alkoholi,
radiacia,
mzis
sxive-bi,
azbestis
boWkoebi, sakvebi produqtebi, virusebi
da sxva infeqciuri faqtorebi, qimikate-

profesiuli unarCvevebi
(raodenobis miTiTebiT)
epidemiologiuri
monacemebis
damuSavebis,
interpretaciisa
da
analizis
unari,
maTi
gamoyeneba
klinikur
praqtikaSi
analitikuri
kvlevebis
Sedegebis
monacemebis
damuSavebis,
interpretaciisa
da
analizis
unari,
maTi
gamoyeneba
klinikur
praqtikaSi

davaleba/Sefaseba
Pprezentaciebis
analizi
da
testireba

Pprezentaciebis
analizi
testireba

da
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bis
zemoqmedeba,
medikamentebi.
spinZlis mgrZnobelobis faqtori.
kibos registri

ma-

avTviseban simsivneTa prevencia (Tavidan
acileba).
TambaqosTan
da
kvebasTan
dakavSirebuli ki-bos prevencia. kibos
qimiuri prevencia

Kkibos
skriningi
diagnostika.

da

adreuli

kibos
registries
programis
daufleba,
monacemebis
damuSavebisa
da
analizis
unari.
saerTaSoriso
klasifikatorebis
gamoyeneba
klinikur
praqtikaSi.
sakanonmdeblo
bazis
gacnoba,
qveyanaSi
arsebuli
pirveladi,
meoreuli da mesameuli
prevenciuli RonisZiebebis
codna,
saerTaSoriso
standartebis gacnoba.
adreuli diagnostikisa da
skriningis
saerTaSoriso
satndartebis
codna,
qveyanaSi
arsebuli
skriningisa da adreuli
diagnostikis programebis
gacnoba

prezentaciebis
analizi
da
testireba, CanReg –
programis
floba,
Globocan,
Mondial
monacemebis analizi
prezentaciebis
analizi
testireba

da

prezentaciebis
analizi
testireba

da

modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeeZlos:
 onkoepidemiologiuri kvlevis meTodebi (diskriptiuli da analitiuri).
 AavTvisebian simsivneTa prevenciisa da profilaqtikis safuZvlebi
 Kkibos skriningis da adreuli diagnistikis principebi
 adamianisTvis dadgenili da saeWvo kancerogenebi. Tambaqo, alkoholi, radiacia, mzis
sxivebi, azbestis boWkoebi, sakvebi produqtebi, virusebi da sxva infeqciuri faqtorebi,
qimikatebis zemoqmedeba samuSao adgilze, medikamentebi. maspinZlis mgrZnobelobis
faqtori.
 kibos registris programa CanReg, statistikuri informaciis dagrovebis saerTaSoriso
sistemebi - Globocan, Mondial
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba
moduli 1.3.
gadaudebeli
1. modulis
2. modulis
daufleba.
3. modulis

medicina
xangrZlivoba - 2 Tve
mizani - zogadi klinikuri da simptomze dafuZvnebuli kompetenciebis
kritikuli da gadaudebeli mdgomareobebis diagnostika da marTva.
ganxorcielebis pirobebi - Sesabamisi akreditaciis mqone dawesebuleba.

ganxorcielebis pirobebi – Sesabamisi akreditaciis mqone dawesebuleba.
kompetencia
zogadi klinikuri kompetenciebi
anamnezis Sekreba
klinikuri kvleva
wamlebi da usafrTxo receptura
drois marTva da gadawyvetilebis miRebis unari
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gadawyvetilebis miReba da klinikuri azrovneba
pacienti, rogorc zrunvis centraluri fokusi
pacientis usafrTxoebis prioritetis miniWeba
jgufuri muSaoba da pacientis usafrTxoeba
xarisxis da usafrTxoebis gaumjobesebis principebi
infeqciis kontroli
gaxangrZlivebuli mdgomareobebis marTva da pacientis TviTzrunvis xelSewyoba
pacientTan urTierToba da komunikacia konsultaciis dros
cusdi ambebis Setyobineba
saCivrebi da samedicino Secdomebi
komunikacia da kolaboracia kolegebTan
sazogadoebrivi jandacva
samedicino eTikis da konfidencialobis principebi
informirebuli Tanxmoba
muSaobis legaluri CarCoebi
eTikuri kvlevebi
mtkicebulebebi da gaidlainebi
simptomze dafuZvnebuli kompetenciebi
gadaudebeli mdgomareobebi:
gulis gaCereba
Sokuri statusis mqone pacientis marTva
ugono pacientis marTva
anafilaqsia
uxSiresi samedicino mdgomareobebi:
muclis tkivili
mwvave zurgis tkivili
kolafsi
haeris ukmarisoba da qoSini
tkivili gulis areSi
mwvave konfuzia/deliriumi
xvela
diarea
gonebis dakargva
kiduris tkivili da SeSupeba
gulis friali
mowamvla
gamonayari
gulisreva da Rebineba
sisuste da dambla
sxva mniSvnelovani klinikuri SemTxvevebi
asciti da gauvaloba
paTologiuri mgrZnoneloba (paresTezia da mgrZnobelobis dakargva)
alkoholsa da narkoikul saSualebebze damokidebuleba
sisxlCaqcevebi da spontanuri sisxldena
dializi
hemoptizi
Tavis travma
xmis CaxleCa da stridori
hipoTermia
moZraobis SezRudva
uneblie moZraobebi
saxsrebis SeSupeba
welis tkivili
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qirurgiuli procedurebis Semdgomi problemebi da garTulebebi
orsulobis dros aRmocenebuli darRvevebi
SardvasTan dakavSirebuli problemebi
tkivili kisris midamoSi
fizikuri simptomebi organuli daavadebis gareSe
sisxldena swori nawlavidan
metyvelebis gaZneleba
ylapvasTan dakavSirebuli problemebi
sinkope da presinkope
wonasworobis dakargva/disbalansi
mxedvelobis darRveva (diplopia, mxedvelobis velis defeqtebi, daqveiTebuli simaxvile)
4.

Sesasrulebeli samuSaos moculoba da modulis Sefasebis meTodebi.

procedurebisa da manipulaciebis Sesruleba unda moxdes saTanado unar-Cvevebis mqone
eqim specialistTan erTad
Sesasrulebuli procedurebi da manipulaciebi
avadmyofis damoukidebeli gasinjva da diagnozis dasma
avadmyofobis istoriis damoukidebeli dawera
periferiuli venis punqcia da venis kaTeterizacia;
sareanimacio
RonisZiebebis
Catareba:
filtvis
xelovnuri
ventilacia,
gulis
arapirdapiri masaJi, gulis eleqtruli stimulacia, eleqtruli defibrilacia,
kardioversia, traqeis intubacia;
transfuziuli Terapiis Cvenebebis gansazRvra da teqnika;
cxviris wina da ukana tamponada sisxldenis dros;
pirveladi saswrafo daxmareba Tvalis travmis, Wrilobebis, damwvrobis dros;
centraluri venis kaTeterizacia;
Torakocentezi, plevris punqcia
paracentezi
sisxlis aReba arteriuli midgomiT da arteriuli airebis analizi;
eleqtrokardiografia (eleqtrokardiogramis gadaReba da interpretacia);
nazogastraluri zondis Cayeneba
sisxldenis SeCerebis droebiTi meTodebi;
motexilobebis droebiTi imobilizacia;
Sardis buStis kaTeterizacia;
morigeoba
Sefasebis sistema

modulze pasuxismgebeli piris
xelmowera

kargi
damakmayofilebeli
aradamakmayofilebeli
sfero, romelic saWiroebs daxvewas
komentari
literaturis nusxa:

a. Harrison – “Internal Diseases”
b. Merck Manuel
c. Judith Tintinali., Emeregency Medicine Textbook. 2009

moduli 1.4.
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onkologiur daavadebaTa diagnostikis Teoriuli safuZvlebi. diagnostikis meTodebi
da Taviseburebani: verifikacia (citologia, paTomorfologia, imunohistoqimia),
gamosaxulebiTi
diagnostika
(X-Ray, Ultrasound, CT, MRI, PET),
onkomarkerebi.
avTvisebian simsivneTa klinikuri klasifikacia da klinikuri jgufebi.
1. modulis xangrZlivoba 4 Tve
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos avTvisebian simsivneTa gamosaxviTi,
endoskopiuri, morfologiuri gamokvlevis da interven-ciuli radiologiis principebi,
avTvisebian simsivneTa klinikuri klasifikacia da klinikuri jgufebi. modulis amocanebi:
modulis amocanaa rezidentma an maZiebelma aimaRlos Teoriuli codna, daxelovndes,
miiRos praqtikuli gamocdileba da Seiswavlos onkologiur daavadebaTa diagnostikis
Teoriuli safuZvlebi, kerZod:
2.1. avTvisebiani simsivneebis verifikaciis gzebi, maTi mniSvneloba mkurnalobis taqtikisa
da daavadebis prognosis TvalsazrisiT:
_ citologia, paTomorfologia, imunohistoqimia
_ avTvisebian simsivneTa histomorfologiuri klasifikacia
_ histologiuri da citologiuri masalis aReba da momzadeba
_ histologiuri da citologiuri preparatebis mikroskopuli interpretacia
_ imunohistoqimia
2.2. rentgenologiuri, ultrasonografiuli, CT, MRI, PET gamosaxvis mTodebis gamoyeneba
avTvisebiani simsivneebis diagnostikaSi da mkurnalobis Semdgom monitorinSi:
_ Tavis, kisrisa da centraluri nervuli sistemis neoplazmebis gamosaxvis meTodebi,
gulmkerdis Rrus simsivneTa gamosaxvis meTodebi
_
_
_
_

muclis Rrus organoTa simsivneebis gamosaxvis meTodebi,
Zvlebisa da rbili qsoviklebis simsivneTa gamosaxvis meTodebi,
ZuZus gamosaxvis meTodebi
gamosaxvis meTodebis gamoyeneba ucnobi pirveladi keris dasadgenad, klinikurad
gamovlenili metastazebis dros

2.3. avTvisebiani simsivneebis diagnostikis endoskopuri meTodebi:
_ gastrointestinuli endoskopia, cistoskopia,
_ traqeobronqoskopia, rinolaringoskopia,
_ laparoskopia, plevroskopia, endoskopiis sxva meTodebi,
_ biofsiis saxeebi, masalis aReba citologiuri da histologiuri kvlevisaTvis.

2.4. diagnostikis laboratoruli meTodebi da onkomarkerebi, maTi mniSvneloba
onkopaTologiis diagnostikaSi da daavadebis marTvis procesSi.
2.5. avTvisebian simsivneTa klinikuri klasifikacia da klinikuri jgufebi.
3. literaturis nusxa – mocemulia qveviT.
4. Sesrulebuli samuSaos moculoba da Sinaarsi mocemulia cxrilSi
Teoriuli kursi
gamosaxvis meTodebi. Tavis, kisrisa da
centraluri
nervu-li
sistemis
neoplazmebis gamo-saxvis meTodebi
gulmkerdis
Rrus
simsivneTa
gamosaxvis meTodebi
muclis Rrus organoTa simsivneebis

profesiuli unarCvevebi
(raodenobis miTiTebiT)
pacientebis
rentgenogramebis da CT/MRI ganxilva
da interpretacia (50)
pacientebis
rentgenogramebis da CT/MRI ganxilva
da interpretacia (50)
rentgeno-gramebis, usg-s da

davaleba
prezentaciebis
analizi
testireba
prezentaciebis
analizi
testireba
prezentaciebis

da

da
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gamosaxvis meTodebi
Zvlebisa
da
rbili
qsoviklebis
simsivneTa gamosaxvis meTodebi

ZuZus gamokvlevis meTodebi

gamosaxvis
meTodebi
kibos
metastazebis mqone pacientebSi ucnobi
pirveladi keris dros.
intervenciuli radiologiis meTodebi
onkologiaSi

UultrabgeriTi
diagnostikaSi

gamokvleva

radionukliduri
diagnostikaSi

gamokvlevebi

Eendoskopiis
roli
simsivneTa diagnostikaSi

kibos

kibos

avTvisebian

CT/MRI
ganxilva
da
interpretacia (50)
pacientebis
rentgenogramebis, usg-s da CT/MRI
ganxilva da interpretacia
(50)
rentgenogramebis usg-s, da
CT/MRI
ganxilva
da
interpretacia (50)
rentgenogramebis,
usg-s,
CT/MRI
da
PET/CT
გამოსახულებების ganxilva da
interpretacia (50)
ექო და CT/MRI დამიზნებითი
ბიოფსიები,
სტენტებისა
და
კატეტერების გამოყენება მწვავე
და ქრონიკული სიმპტომების
შემცირებისათვის
ონკოპაციენტებში ( 10)
exogramebis
ganxilva
da
interpretacia (50)
Dრადიონუკლიდურ
გამოკვლევებზე დასწრება (I-131,
ტექნეციუმი
და
PET/CT
კვლევა),
daskvnebis
interpretacia (30)
endoskopiur
kvlevebze
daswreba,
monacemTa
ganxilva, interpretacia (50)

analizi
testireba
prezentaciebis
analizi
testireba
prezentaciebis
analizi
testireba
prezentaciebis
analizi
testireba
prezentaciebis
analizi
testireba

prezentaciebis
analizi
testireba
prezentaciebis
analizi
testireba

prezentaciebis
analizi
testireba

da

da

da

da

da

da

da

da

modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeeZlos:
 avTvisebian
simsivneTa
verifikaciis,
endoskopuri,
kvlevebis
Teoriuli
safuZvlebi da maTi mniSvneloba onkologiur daavadebaTa diagnostikisa da
mkurnalobis procesSi
 citologiuri,
paTomorfologiuri
kvlevebis
safuZvelze
onkologiur
daavadebaTa mkurnalobis taqtikis SerCevis principebi
 Tavis, kisrisa da centraluri nervuli sistemis simsivneTa gamosaxvis meTodebi
 gulmkerdis Rrus simsivneTa gamosaxvis meTodebi
 muclis Rrus organoTa simsivneebis gamosaxvis meTodebi
 Zvlebisa da rbili qsoviklebis simsivneTa gamosaxvis meTodebi
 ZuZus gamokvlevis meTodebi
 gamosaxvis meTodebi kibos metastazebis mqone pacientebSi ucnobi pirveladi
keris dros.
 ultrabgeriTi gamokvlevis roli kibos diagnostikaSi.
 Eendoskopiis roli avTvisebian simsivneTa diagnostikaSi.
 diagnostikis laboratoruli meTodebi da onkomarkerebi, maTi mniSvneloba
onkopaTologiis diagnostikaSi da daavadebis marTvis procesSi
 avTvisebian simsivneTa klinikuri klasifikacia da klinikuri jgufebi
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modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba

moduli 1.5.
avTvisebian
simsivneTa
mkurnalobis
meTodebi
da
avadmyofTa
marTvis
Taviseburebani.
mkurnalobis
taqtikis
SerCevis
principebi
(TNM
stadiis,
verifikaciis, avadmyofis zogadi mdgomareobis, asakisa da individualuri midgomis
gaTvaliswinebiT).
1. modulis xangrZlivoba - 2 Tve
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos avTvisebian simsivneTa
qirurgiuli, Terapiuli (medikamenturi), radiaciuli (sxivuri), kombinirebuli da
kompleqsuri mkurnaliobis taqtikis SerCevis principebi. modulis amocanaa rezidentma
an maZiebelma aimaRlos Teoriuli codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli
gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
_ onkologiur daavadebaTa klasifikacia da diagnozis formulireba onkologiaSi
_ mkurnalobis taqtikis SerCevis ganmsazRvreli kriteriumebi (TNM (da sxva
klasifikaciebi) stadia, verifikacia, avadmyofis asaki, zogadi mdgomareoba)
_ mkurnalobis
taqtikis
ganszRvra:
mtkicebulebebze
dafuZnebuli
gaidlainebi/protokolebi da individualuri midgoma
_ multidisciplinuri midgoma mkurnalobis taqtikis SerCevis procesSi
_ mkurnalobaze pasuxis monitoringi
_ remisiis periodis Sefaseba
_ onkologiuri operaciebis principebi da saxeebi
_ qimioTerapiis zogadi principebi
_ imuno- da hormonoTerapiis zogadi principebi
_ avTvisebian simsivneTa sxivuri Terapiis ZiriTadi principebi da meTodebi
_ paliatiuri mkurnalobis principebi
3. literaturis nusxa – mocemulia qveviT.
4.

Sesasrulebeli samuSaos moculoba, asaTvisebeli masala da Sinaarsi:

simsivneebis mkurnalobis saerTo principidan gamomdinare, eqimi onkologiis amocanaa
maTi drouli da adekvaturi mkurnalobis uzrunvelyofa. daavdebebi, romelTa
mkurnalobac Sedis onkologis kompetenciaSi, pirobiTad SeiZleba daiyos 4 jgufad:
-

obligaturi kiboswina daavadebebi;
keTilTvisebiani simsivneebi;
avTvisebiani simsivneebis kurabeluri formebi, romlebzedac SesaZlebelia radikaluri
zemoqmedeba;
avTvisebiani simsivneebis Sorswasuli formebi, romlebic eqvemdebarebian paliatiur da
simptomur mkurnalobas.
mkurnalobis meTodis arCevisas mravali faqtori unda iyos gaTvaliswinebuli,
romlebsac SeuZliaT gavlena moaxdinon daavadebis mimdinareobasa da prognozze.
residents unda SeeZlos mkurnalobis taqtikis SerCeva daavadebis morfologiuri
formis,
gavrcelebis,
stadiis,
pacientis
asakisa
da
somaturi
statusis
gaTvaliswinebiT.
rezidentma
unda
icodes
mtkicebulebebze
dafuZnebuli
gaidlainebisa/protokolebis gamoyeneba da, amavdroulad, individualuri midgomis
mniSvneloba
klinikur
praqtikaSi.
rezidentma
kargad
unda
gaacnobieros
multidisciplinuri midgomis saWiroeba mkurnalobis taqtikis SerCevis procesSi.
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- rezidentma an maZiebelma unda aiTvisos ablastika da antiblastika. radikaluri,
kombinirebuli,GgafarToebuli
da
gafarToebul-kombinirebuli
operaciabis
princiebi, paliatiuri operaciebis, diagnostikuri operaciebis principebi.
- qimioTerapiul
saSualebaTa
ZiriTadi
jgufebi.
onkolo-giaSi
gamoyenebuli
preparatebi. qimiopreparatebis efeqturoba sxvadasxva avTvisebiani simsivneebis
mkurnalobaSi. sistemuri da regionuli qimioTerapia. qimioTerapiul saSualebaTa
gverdiTi mov-lenebi da SesaZlo garTulebani, maTi profilaqtika da mkurnaloba.
qimioTerapiis roli avTvisebian simsivneTa kompleqsur mkurnalobaSi. avTvisebian
simsivneTa Sorswasul formaTa, recidivebis da metastazebis qimioTerapia.
- biologiuri pasuxis modifikatorebi maTi tipebi da moqmedebis meqanizmebi.
interferonebi,
madiferencirebeli
faqtorebi,
citotoq-siuri
biologiuri
moqmedebis nivTierebebi, monoklonuri antisxe-ulebi, bispecifiuri antisxeulebi.
onkologiaSi maTi gamoyenebis Cvenebebi da ukuCvenebani.
- hormonodamokidebuli simsivneebi, hormonebis Terapiuli moqmedebis meqanizmebi.
sakvercxis, saTeslis, Tirkmelzeda jirkvlis da hipo-fizis funqciaTa qirurgiuli
da sxivuri gamoTiSvis Terapiuli moqmedebis meqanizmebi. organizmis hormonuli
balansis gansazRvris meTodebi da misi mniSvneloba hormonoTerapiis meTodis
arCevaSi.
sxvadasxva histologiuri struqturis mqone simsivneebisaTvis sxivuri Terapiis
principebi.
sxiveri
Terapiis
roli
avTvisebian
simsivneTa
kombinirebul
mkurnalobaSi. dasxivebis meTodebis Taviseburebani. radikaluri da paliatiuri
sxivuri Terapia. operaciis wina da operaciis Semdgomi sxivuri Terapia. garegani,
SigniTa, RrusSida da qsovilebsSida dasxiveba. garegani dasxivebis saxeebi –
statikuri da moZravi. dasxivebis meTodis arCeva simsivnis lokalizaciis, zomis da
gamosxivebis
energiis
mixedviT.
Serwymuli
sxivuri
Terapia.
maionizebeli
gamosxivebis biologiuri moqmedebis safuZvlebi
biologiuri efeqtis damokidebuleba radiaciis dozaze, gamosxivebis saxesa da
energiaze, dozis Zalaze, dasxivebuli qsovilebis moculobaze da dasxivebul
organoebsa da qsovilebSi energiis STanTqmaze. reaqciis saxeebi. kanisa da
lorwovani garsebis dazianeba sxiveri Terapiis dros. saerTo sxivuri reaqciebi.
adgilobrvi da zogadi sxivuri reaqciebis profilaqtika. sxivuri dazianebis
mkurnaloba. normaluri da dazianebuli qsovilebis radio mgrZnobeloba, simsivneTa
radiomgrZnobeloba. radiomgrZnobelobis Terapiuli intervali. wyvetili da
wyvetilgavrcobili dasxiveba. maTi gavlena radiomgrZnobelobis intervalis
sidideze. radiomgrZ-nobelobis intervalis gazrdis SesaZleblobani.
sxiuri Terapiis Cvenebebi da ukuCvenebani onkologiaSi. adgilobrivi da zogadi
ukuCvenebebi.
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeZlos:
avTvisebian simsivneTa mkurnalobaSi qirurgiuli operaciebis, qimioTerapiuli, hormonuli
preparatebis,
imunomodifikatorebis da
sxivuri Terapiis
gamoyenebis
principebi.
medikamenturi Terapiis da sxivuri Terapiis gverdiTi movlenebis da garTulebaTa
diagnostika, mkurnaloba da prevencia. mkurnalobis efeqtu-robis gansazRvra. unda
SeeZlos gadawyvetilebis miReba neoadiuvanturi mkurnalobis da pre - an postoperaciuli
qimioTerapiis an imunoTerapiis da radiaciuli da qimioTerapiis erTdrouli an
morigeobiT Catarebis Sesaxeb.
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.

profesiuli mzadebis II wlis modulebi
moduli 2.1.
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onkologiuri avadmyofebis ambulatoriuli momsaxureba.
1. modulis xangrZlivoba 1 Tve
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos avTvisebian simsivneze saeWvo
pacientebis ambulatoriuli gamokvlevis da diagnozis dazustebis principebi. Ppirveladi
onkologiuri pacientis mkurnalobis taqtikis gadawyveta. meoradi onkologiuri
pacintebis perioduli sakontrolo gamokvleva da profilaqtikuri da adiuvanturi
mkurnalobis principebi. modulis amocanaa rezidentma an maZiebelma aimaRlos Teoriuli
codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
 avTvisebian simsivneze saeWvo pacientebis Civilebi, simptomebi da niSnebi
sistemebis, organoebis da lokalizaciis mixedviT.
 sadiagnostiko
da
damazustebeli
gamokvlevebi
(rentgeno-logiuri,
ultrabgeriTi, kt, mrg, endskopiuri), citologiuri da histologiuri
kvlevisaTvis masalis aRebis xerxebi da meTodebi.
 avTvisebiani sismsivnis dadgenili diagnozis da stadiis mixedviT mkurnalobis
taqtikis gadawyvetis principebi.
 sakontrolo gamokvlevebis vadebi da perioduloba simsivnis stadiis da
mkurnalobis xasiaTis mixedviT.
 simsivnis recidivis da metastazebis ganviTarebis drouli diagnostikis
principebi.
 profilaqtikuri da adiuvanturi mkurnalobis principebi.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba, asaTvisebeli masalis Sinaarsi:
rezidenti an maZiebeli 1 Tvis ganmavlobaSi muSaobs poliklinikis yvela kabinetSi
lokaluri xelmZrvanelis da kabinetis eqimis meTval-yureobiT (exmareba kabinetis eqims
muSaobaSi). monawileobas iRebs ambulatoriuli avadmyofis marTvaSi momarTvidan da
ambulatoruli baraTis gaxsnidan dawyebuli pacientis stacionarSi moTavsebiT da/an
sacxovrebeli adgilis mixedviT amonaweris (forma #IV-100/a) gacemiT (an gagzavniT)
damTavrebuli.
modulis
dasrulebis
Semdeg
rezidentma
an
specialobis
maZiebelma
unda
icodes/SeeZlos:
avTvisebian simsivneze saeWvo pacientebis ambulatoriuli gamokvlevis da diagnozis
dazustebis principebi. Ppirveladi onkologiuri pacientis mkurnalobis taqtikis
gadawyveta. Mmeoradi onkologiuri pacintebis perioduli sakontrolo gamokvleva da
profilaqtikuri da adiuvanturi mkurnalobis daniSvnis principebi.
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba
moduli 2.2.
avTvisebian simsivneTa medikamenturi mkurnalobis (qimioTerapia, imunoTerapia,
hormonTerapia) Pprincipebi, Cveneba, ukuCveneba. garTulebebi, maTi prevencia da
mkurnaloba.
1. modulis xangrZlivoba 4 Tve
2.Mmodulis mizania rezidenti an maZiebeli daxelovndes avTvisebian asimsivneTa
medikamentur mkurnalobaSi. modulis amocanaa rezidentma an maZiebelma
aimaRlos
Teoriuli codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
a. qimio, imuno da targetuli Terapiis Tanamedrove meTodebi
qimioTerapiis zogadi principebi. qimioTerapiul saSualebaTa ZiriTadi jgufebi.
onkologiaSi
gamoyenebuli
preparatebi.
qimiopreparatebis
efeqturoba
sxvadasxva
avTvisebiani
simsivneebis
mkurnalobaSi.
sistemuri
da
regionuli
qimioTerapia.
qimioTerapiul saSualebaTa gverdiTi movlenebi da SesaZlo garTulebani, maTi
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prifilaqtika da mkurnaloba. qimioTerapiis roli avTvisebian simsivneTa kompleqsur
mkurnalobaSi. avTvisebian simsivneTa Sorswasul formaTa, recidivebis da metastazebis
qimioTerapia. biologiuri pasuxis modifikatorebi maTi tipebi da moqmedebis meqanizmebi.
interferonebi, madiferencirebeli faqtorebi, citotoqsiuri biologiuri moqmedebis
nivTierebebi,
monoklonuri
antisxeulebi,
bispecifiuri
antisxeulebi,
targetuli
preparatebis jgufebi. onkologiaSi maTi gamoyenebis Cveneba da ukuCveneba.
b. avTvisebian simsivneTa hormonoTerapia
hormonodamokidebuli simsivneebi, hormonoTerapiis zogadi principebi. hormonebis
Terapiuli moqmedebis meqanizmebi. sakvercxis, saTeslis, Tirkmelzeda
jirkvlis da
hipofizis funqciaTa qirurgiuli da sxivuri gamoTiSvis Terapiuli moqmedebis meqanizmebi.
organizmis
hormonuli
balansis
gansazRvris
meTodebi
da
misi
mniSvneloba
hormonoTerapiis meTodis arCevaSi. hormonoTerapiis adgili da roli sarZeve jirkvlis da
winamdebare jirkvlis kibos, sisxlbadi organoebis da limfuri sistemis avTvisebiani
simsivneebis mkurnalobaSi. sarZeve jirkvlis da winamdebare jirkvlis kibos dros
kompleqsuri sqemebi hormonoTerapiis gamoyenebiT. sarZeve jirkvlis da winamdebare
jirkvlis Sorswasul formaTa, recidivebisa da metastazebis hormonoTerapia.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba.
rezidentma an maZiebelma 6 Tvis ganmavlobaSi minimum 60 avadmyofs (sxvadasxva soliduri
simsivneebiT)
unda
Cautaros
kuracia.
klinikuri
xelmZRvanelis
meTvalyureobiT
Seasrulos Yyvela manipulacia, rac saWiro iqneba TiToeul konkretul SemTxvevaSi
(gadidebuli limfuri kvanZis punqciuri biofsia, periferiuli venis kaTeterizacia,
laviwqveSa venis kaTeterizacia, qimioTerapiuli preparatebis transfuzia, proteq-torebis
daniSvna, garTulebebis prevencia da saWiroebis SemTxvevaSi mkurnaloba).
modulis Sefasebis kriteriumebi. modulis dasrulebis Semdeg rezidentma/specialobis
maZiebelma unda icodes/SeeZlos: avTvisebian simsivneTa mkurnalobaSi qimioTerapiuli,
hormonuli preparatebis da imunomodifikatirebis praqtikuli gamoyeneba. sxvadasxva
avTvisebiani simsivneebis dros am preparatebis gamoyenebis rejimebis, sqemebis da
meTodebis SerCeva. medikamenturi Terapiis gverdiTi movlenebis da garTulebaTa
diagnostika, mkurnaloba da prevencia. onkologis movaleobaa onkologiur pacientebze
zedamxedveloba da maTi meTvlyureoba, raTa droulad iqnas dadgenili recidivis da
metastazebis ganviTareba damatebiti mkurnalobis Casatareblad. onkologs qirurgTan
(qirurg-onkologTan) da radiologTan (radiaciul onkologTan) erTad an damoukideblad
unda SeeZlos gadawyvetilebis miReba neoadiuvanturi mkurnalobis da pre an
postoperaciuli qimioTerapiis an imunoTerapiis da radiaciuli da qimioTerapiis
erTdrouli an morigeobiT Catarebis Sesaxeb.
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba
moduli 2.3.
avTvisebiani simsivneebis sxivuri Terapiis principebi da meTodebi. sxivuri Terapiis
garTulebebi.
1. modulis xangrZlivoba 2 Tve
2. modulis mizania rezidenti an maZiebeli daxelovndes avTvisebian simsivneTa radiaciul
mkurnalobaSi. rezidentma an maZiebelma
aimaRlos Teoriuli codna, daxelovndes da
miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
a. sxivuri Terapiis fizikuri safuZvlebi: nivTierebis agebuleba, bunebrivi da xelovnuri
radioaqtiuroba. radiaqtiuri daSlis kanoni. maionizebeli radiaciis saxeebi. maTi
daxasiaTeba da Tvisebebi. maionizebeli sxivebis urTier-Tqmedeba nivTierebasTan.
dozimetriis fizikuri safuZvlebi. damuxtuli nawilakebis da kvantebis registracia.
gamosxivebis sxvadasxva saxeebis SedarebiTi biologiuri efeqturoba. eqspoziciuri doza,
STanTqmuli doza, integraluri STanTqmuli doza. maRali energiebis (kvanturi da
korpuskuluri) ganawilebis Taviseburebani. dozis gradienti, radioaqtivobis erTeulebi.
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dozimetriis ZiriTadi saxeebi. gamosxivebis zedapiruli da siRrmivi doza. siRrmivi
dozebis cxrili. izodozuri mrudebi da maTi gamoyeneba.
b. medicinaSi gamoyenebuli maionizebeli gamosxivebis wyaroebi: rentgeno-Terapiuli
aparatebi,
Tanamedrove
gamadanadgarebi,
betatronebi
da
xazovani
amaCqareblebi,
radiaqtiuri izotopebi, rogorc gamosxivebis wyaroebi (kobaltis, ceziumis, oqros, iodis,
fosforis taliumis, promediumis, radiumis, mezoToriumis da sxva radioaqtiuri
preparatebi). maTi fizikuri daxasiaTeba.
g. avTvisebian simsivneTa sxivuri Terapiis ZiriTadi principebi da meTodebi: sxvadasxva
histologiuri struqturis mqone simsivneebisaTvis sxivuri Terapiis optimaluri dozebi
da meTodebis Taviseburebani. operaciis wina da operaciis Semdgomi sxivuri Terapia.
garegani, SigniTa, RrusSida da qsovilebsSida dasxiveba. garegani dasxivebis saxeebi –
statikuri da moZravi. dasxivebis meTodis arCeva simsivnis lokalizaciis, zomis da
gamosxivebis energiis mixedviT. Serwymuli sxivuri Terapia RrusSida kiuriTerapiis,
qsovilSida gama da betaTerapiis teqnikuri xerxebi.
d. maionizebeli gamosxivebis biologiuri moqmedebis safuZvlebi: biolo-giuri efeqtis
damokidebuleba radiaciis dozaze, gamosxivebis saxesa da energiaze, dozis Zalaze,
dasxivebuli qsovilebis moculobaze da dasxivebul organoebsa da qsovilebSi energiis
STanTqmaze. reaqciis saxeebi. kanisa da lorwovani garsebis dazianeba sxiveri Terapiis
dros. saerTo sxivuri reaqciebi. adgilobrvi da zogadi sxivuri reaqciebis profilaqtika.
sxivuri
dazianebis
mkurnaloba.
normaluri
da
dazianebuli
qsovilebis
radiomgrZnobeloba, simsivneTa radiomgrZnobeloba. radiomgr-Znobelobis Terapiuli
intervali. wyvetili da wyvetilgavrcobili dasxi-veba. maTi gavlena radiomgrZnobelobis
intervalis sidideze. radiomgr-Znobelobis intervalis gazrdis SesaZleblobani.
e. sxiuri Terapiis Cveneba da ukuCvenebani onkologiaSi: adgilobrivi da zogadi
ukuCvenebebi. sxiveri Terapiis roli avTvisebian simsivneTa kombini-rebul mkurnalobaSi.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba.
rezidentma an maZiebelma erTi Tvis ganmavlobaSi unda miiRos monawileoba minimum 10
avadmyofis sxivuri Terapiis dagegmarebaSi sxvadasxva lokalizaciis dros. Teoriulad
aiTvisos da praqtikulad ganaxorcielos (eqim sxivur TerapevtTan arTad) sxivuri Terapia
(minimum 2 avadmyofze TiToeuli meTodiT) daxuruli izotopiT, Ria izotopiT,
telegamaTerapiuli aparatiT. aiTvisos maionizebeli radiaciis dozimetriis principebi,
sxivuri dazianebis diagnostikis principebi, sxivuri Terapiis Cvenebebi da ukaCvenebebi.
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeeZlos:
a. daxuruli izotopebis gamoyenebis principebi
b. Ria izotopebis gamoyenebis principebi.
g. distanciuri sxivuri Terapiis principebi.
d. maionizebeli gamosxivebis dozimetriis principebi.
e. sxivuri reaqciebis da dazianebis diagnostikis principebi.
sxvadasxva organoebsa da qsovilebze sxivuri Terapiis paTologiuri reaqciebis
gamovlena, uSualo (uaxloesi) da mogvianebiT reaqciebis da dazienebis garCeva.
sxivuri dazianebis Tavidan acileba da mkurnaloba.
v. sxivuri Terapiis Cvenebebis da ukuCvenebebis gansazRvra.
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba

moduli 2.4.
hematologiuri avTvisebiani simsivneebis (xojkinis daavadeba
limfoma) epidemiologia, klinika, diagnostika da mkurnaloba.
1. modulis xangrZlivoba 2 Tve.

da

avTvisebiani
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2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos hematologiuri avTvisebiani
simsivneebis (xojkinis daavadeba da avTvisebiani limfoma) epidemiologia,
diagnostika
klinika da mkurnalobis meTodebi; aiTvisos mocemuli nozologiis diagnostikisa da
mkurnalobis gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli sqemebi; pirveli da meore xazis
qimioTerapia. modulis amocanaa rezidentma an maZiebelma
aimaRlos Teoriuli codna,
daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:

limfomaze saeWvo pacientebis gamokvleva
 xojkinis daavadebis epidemiologa, eTiologia, paTologia da klinika.
 dazianebis adgilebi da gavrcelebis gzebi.
 xojkinis daavadebis stadiurobis sistema da prognozuli faqtorebi.
 xojkinis daavadebis mkurnaloba stadiebis mixedviT. radiaciuli mkurnaloba;
qimioTerapia;
 araxojkinis limfomis epidemiologa, eTiologia, paTologia da klinikuri
mimdinareoba.
 araxojkinis limfomebis Tanamedrove klasifikacia.
 araxojkinis limfomebis stadiurobis sistema da prognozuli faqtorebi.
 araxojkinis limfomebis mkurnaloba stadiebis mixedviT. radiaciuli mkurnaloba.
qimioTerapia.
 limfomebTan dakavSirebuli sindromebi.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba.
rezidentma an maZiebelma erTi Tvis ganmavlobaSi minimum 20 limfomian avadmyofs unda
Cautaros kuracia. klinikuri xelmZRvanelis meTvalyureobiT Seasrulos
Yyvela
manipulacia, rac saWiro iqneba TiToeul konkretul SemTxvevaSi (gadidebuli limfuri
kvanZis
punqciuri
biofsia,
periferiuli
venis
kaTeterizacia,
laviwqveSa
venis
kaTeterizacia, qimioTerapiuli preparatebis transfuzia, proteqtorebis daniSvna,
garTulebebis prevencia da saWiroebis SemTxvevaSi mkurnaloba).
Seiswavlos am lokalizaciis simsivneebis sxivuri mkurnalobis principebi (radiologiur
ganyofilebaSi minimum 5 pacientis dagegmareba da sxivuri Terapiis reJimis SerCeva).
Seiswavlos diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi, qimioTerapiis ZiriTadi sqemebi,
pirveli da meore rigis qimioTerapiuli mkurnaloba (minimum 10 avadmyofebis marTva eqimis
meTvalyureobis qveS).
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeZlos
hematologiuri avTvisebiani simsivneebis (xojkinis daavadeba da avTvisebiani limfoma)
epidemiologia,
diagnostika klinika da mkurnalobis principebi. SeZlos pacientis
gasinjva, laboratoriuli da instrumentuli kvlevebis interpretacia, aRniSnul
avTvisebian simsivneTa mkurnalobaSi qimioTerapiuli, hormonuli preparatebis da
imunomodifikatorebis praqtikuli gamoyeneba. am preparatebis gamoyenebis reJimebis,
sqemebis da meTodebis SerCeva. medikamenturi Terapiis gverdiTi movlenebis da
garTulebaTa diagnostika, mkurnaloba da prevencia. radiolog onkologTan erTad
kompleqsuri (medikamenturi da sxivuri) Terapiis dagegmva da Catareba. aRniSnuli
lokalizaciis avTvisebiani simsivneebis qimioTerapiuli mkurnaloba
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba
moduli 2.5.
imuno da mieloproliferaciuli daavadebebis, mwvave da qronikuli leikemiis
epidemiologia, klinika diagnostika da mkurnaloba
1. modulis xangrZlivoba 2 Tve.
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos imuno da mieloproliferaciuli
daavadebebis da mwvave da qronikuli leikemiebis epidemiologia, klinika diagnostika da
mkurnaloba. aiTvisos mocemuli nozologiis diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi;
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ZiriTadi q/Terapiuli sqemebi; pirveli da meore xazis qimioTerapia. rezidentma an
maZiebelma aimaRlos Teoriuli cod-na, daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba
Semdeg sakiTxebSi:
 imunoproliferaciuli daavadebebis (ipd) klasifikacia.
 ipd –s epidemiologa, eTiologia, paTologia da klinikuri mimdinareoba.
 ipd –s diagnozi, stadiurobis sistema da prognozuli faqtorebi.
 ipd-s marTva: sxivuri Terapia, qimioTerapiuli reJimebi. mieloproliferaciuli
daavadebebis epidemiologa, eTiologia, paTologia da klinikuri mimdinareoba.
 mieloproliferaciuli daavadebebis diferenciuli diagnozi.
 mieloproliferaciuli daavadebebis (policitemia vera, mielofib-rozi mieloiduri
metaplaziiT da esenciuri Terombocitopenia) klinika, diagnostika da mkurnaloba.

qronikuli leikemiebis epidemiologia, eTiologia da paTologia.
 qronikuli leikemiebis klinika, diagnostika, diferenciuli diagnozi, stadiurobis
sistema da prognozuli faqtorebi.
 qronikuli leikemiebis mkurnaloba.
 mwvave leikemiis epidemiologia, eTiologia da paTologia
 mwvave leikemiis klinika, diagnostika, diferenciuli diagnozi
 mwvave leikemiis stadiurobis sistema da prognozuli faqtorebi.
 mwvave leikemiis mkurnaloba.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba.
rezidentma an maZiebelma modulis ganmavlobaSi minimum 20 avadmyofs (5 ipd, 5
mieloproliferaciuli daavadeba, 5 mwvave leikemia da 5 qronikuli leikemia) unda
Cautaros kuracia. klinikuri xelmZRvanelis meTvalyureobiT Seasrulos Yyvela
manipulacia, rac saWiro iqneba TiToeul konkretul SemTxvevaSi (gadidebuli limfuri
kvanZis punqciuri biofsia, periferiuli venis kaTeterizacia, laviwqveSa venis
kaTeterizacia, qimioTerapiuli preparatebis transfuzia, proteqtorebis daniSvna,
garTulebebis prevencia da saWiroebis SemTxvevaSi mkurnaloba). Seiswavlos diagnostikisa
da mkurnalobis gaidlainebi, qimioTerapiis ZiriTadi sqemebi, pirveli da meore rigis
qimioTerapiuli mkurnaloba.
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma/specialobis maZiebelma unda icodes/SeeZlos:
imuno da mieloproliferaciuli daavadebebisa da mwvave da qronikuli leikemiebis
epidemiologia,
klinika
diagnostika
da
mkurnalobis
prinvipebi
hematologiuri
avTvisebiani simsivneebis (xojkinis daavadeba da avTvisebiani limfoma) epidemiologia,
diagnostika klinika da mkurnalobis principebi. aRniSnul avTvisebian simsivneTa
mkurnalobaSi
qimioTerapiuli,
hormonuli,
targetuli
preparatebis
da
imunomodifikatirebis praqtikuli gamoyeneba. am preparatebis gamoyenebis reJimebis,
sqemebis da meTodebis SerCeva. medikamenturi Terapiis gverdiTi movlenebis da
garTulebaTa diagnostika, mkurnaloba da prevencia. radiolog onkologTan erTad
kompleqsuri (medikamenturi da sxivuri) Terapiis dagegmva da Catareba.
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.

profesiuli mzadebis III wlis modulebi
moduli 3.1.
filtvis, plevris, Suasayris da gulmkerdis kedlis
epidemiologia klinika, diagnostika da mkurnaloba
1. modulis xangrZlivoba - 1 Tve

avTvisebiani

simsivneebis

53

”onkologia”

2. modulis mizani: rezidentma an maZiebelma aiTvisos gulmkerdis Rrus organoTa da
Suasayris simsivneebis profilaqtika, diagnostika, klinika, mkurnalobis da paliatiuri
mzrunvelobis meTodebi;
aiTvisos mocemuli nozologiis diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi; ZiriTadi
q/Terapiuli sqemebi; pirveli da meore xazis qimioTerapia. modulis amocanaa rezidentma
an maZiebelma
aimaRlos Teoriuli codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli
gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
a) filtvis kibos diagnostika, klinika da mkurnaloba
b) avTvisebiani mezoTeliomis diagnostika, klinika da mkurnaloba
g) Suasayris simsivneebis diagnostika, klinika da mkurnaloba
(Timusis da gulis simsivneebi, Suasayris iSviaTi sismisvneebi)
d) gulmkerdis Rrus pirveladi iSviaTi simsivneebi
e) gulmkerdSida metastazuri simsivneebi
v) gulmkerdis kedlis simsivneebi
z) sxvadasxva lokalizaciis avTvisebian simsivneTa gulmkerdismxrivi garTulebebis
diagnostika, mkurnaloba da prevencia.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba
mocemulis cxrilSi:
Teoriuli kursi
Ffiltvis kibos epidemiologia, klinika diagnostika, mkurnaloba

plevris mezoTelioma.Kepidemiologia,
klinika, diagnostika,
mkurnaloba.

filtvis sxva iSviTi
simsivneebi. Ffiltvebis
metastazuri simsivneebi.

Suasayris simsivneebis
epidemiologia. Timoma,
Suasayris limfomebi
(xojkinis da

profesiuli unar-Cvevebi
(raodenobis miTiTebiT)
pacientis
observacia
(50);
fizikaluri
gamokvleva
(50)
(periferiuli
limfuri
kvanZebis
palpacia, perkusia, auskultacia);
rentgenosko-pia da rentgenogramebis
interpre-tacia (50); kompiuteruli
tomogramebis garCeva (50);
diagnostikisa
da
mkurnalobis
gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli
sqemebi; pirveli da meore xazis
qimioTerapia (30).
gadidebuli limfuri kvanZis
punqciuri biofsia (50);
gulmkerdSida simsivnis
transTorakuli punqcia (50);
plevris punqcia (50).; plevris Rrus drenireba (10);
diagnostikisa
da
mkurnalobis
gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli
sqemebi; pirveli da meore xazis
qimioTerapia (30).
rentgenoskopia da rentgeno-gramebis
interpretacia (50); kompiuteruli
tomogramebis da magnetur
rezonansuli gamosaxvis garCeva (50);
diagnostikisa
da
mkurnalobis
gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli
sqemebi; pirveli da meore xazis
qimioTerapia (30).
rentgenoskopia da rentgeno-gramebis
interpretacia (50); kompiuteruli
tomogramebis da magnetur
rezonansuli gamosaxvis garCeva (50);

davaleba
Teoriul blokSi –
referati an moxseneba.
profesiul unar
CvevebSi – pacientis
kuracia, istoriis
Sevseba, manipulaciebis
warmoeba.

Teoriul blokSi –
referati an moxseneba.
profesiul unarCvevebSi – pacientis kuracia,
istoriis Sevseba, manipulaciebis
warmoeba.

Teoriul blokSi –
referati .
profesiul unarCvevebSi – paci entebis kuracia.

Teoriul blo-kSi –
referati an moxseneba.
profesiul unarCvevebSi – paci-
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araxojkinis), nevrinoma,
teratoiduli simsivneebi.

gulmkerdis kedlis
avTvisebiani simsivne-ebis
klinika diagnostika da
mkurnaloba.

Pparaneoplaziuri
sindromebi.AavTvisebian
simsivneTa gulmkerdSida
garTulebebis
klinika,
diagnostika da prevencia








gulmkerdSida simsivnis
transTorakuli punqciuri
biofsia (50);
diagnostikisa
da
mkurnalobis
gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli
sqemebi; pirveli da meore xazis
qimioTerapia (30).
pacientis fizikuri gamokv leva
(50), rentgenoskopia da
rentgenogramebis interpretacia
(50); kompi-uteruli tomogramebis
da magne-tur-rezonansuli
gamosaxvis garCe-va (50);
gulmkerdis kedlis simsi-vnis
transkutaneuli punqciuri biofsia
(50);
diagnostikisa
da
mkurnalobis
gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli
sqemebi; pirveli da meore xazis
qimioTerapia (30).
pacientis fizikuri gamokvleva (50);
rentgenoskopia
da
rentgenogramebis
interpretacia
(50); kompi-uteruli tomogramebis
da
magnitur-rezonansuli
gamosaxvis garCeva (50); plevris
punqcia (20). plevris drenireba (10).

entis kuracia,
istoriis Sevseba, manipulaciebis
warmoeba.

Teoriul blokSi - referati an moxseneba.
profesiul unar- CvevebSi – paci entis kuracia,
istoriis Sevse ba,
manipulaciebis warmoeba
.

Teoriul blokSi –
referati.
profesiul unar CvevebSi – pacientis
kuracia, istoriis Sevseba, manipulaciebis warmoeba

diagnostikisa
da
mkurnalobis
gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli
sqemebi; pirveli da meore xazis
qimioTerapia (30).
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeZlos:
filtvis kibos diagnostika, klinika da mkurnalobis principebi.
avTvisebiani mezoTeliomis klinika diagnostika da mkurnalobis principebi.
Suasayris simsivneebis (Timusis da gulis simsivneebi, Suasayris iSviaTi sismisvneebi)
klinika diagnostika da mkurnalobis principebi.
gulmkerdis kedlis simsivneebis klinika diagnostika da mkurnalobis principebi.
gulmkerdis Rrus pirveladi iSviaTi simsivneebis da gulmkerdSida metastazuri
simsivneebis klinika diagnostika da mkurnalobis principebi.
sxvadasxva lokalizaciis avTvisebian simsivneTa gulmkerdismxrivi garTulebebis
diagnostika, mkurnaloba da prevencia.
rezidentma an maZiebelmaAunda Seiswavlos Semdegi manipulaciebis warmoeba:
 daavadebis anamnezis Sekreba;
 klinikuri gasinjvis yvela aRiarebuli fizikuri meTodis gamoyeneba;
 klinikur-laboratoriuli da instrumentuli diagnostikis Tanamedrove
saSualebebis monacemTa kvalificirebuli interpretacia, diagnostikuri da
samkurnalo manipulaciebis (ix. CamonaTvali) floba;
 kvlevis monacemebis analizi, daskvnis gamotana da ganzogadeba;
 nebismieri Sinagani paTologiis diagnostika da marTva;
 etiologiurad da paTogenezurad dasabuTebuli mkurnalobis daniSvna.
modulis Sefasebis meTodebi.
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zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.
moduli 3.2.
Tavisa da kisris avTvisebiani simsivneebis epidemiologia, klinika, diagnostika da
mkurnaloba
1. modulis xangrZlivoba - 1 Tve
2. modulis mizani: modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos Tavisa da kisris
simsivneTa diagnostika, klinika da mkurnalobis principebi. aiTvisos mocemuli
nozologiis diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli sqemebi;
pirveli da meore xazis qimioTerapia. modulis amocanaa rezidentma an maZiebelma
aimaRlos Teoriuli codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg
sakiTxebSi:
tuCis kibos, piris Rrus kibos, enis kibos,
piris
Rrus
fskeris
kibos,
loyis
lorwovani garsis kibos, alveoluri morCis kibos, sasis kibos. sanerwyve jirkvlis kibos,
zeda ybis kibos, qveda ybis kibos, cxviris Rrus simsivneebis, cxviris danamati Rrus
simsivneebis, cxvir-xaxis simsivneebis, xaxis simsivneebis, xorxis kibos, farisebri
jirkvlis simsivneebis, farisebaxlo jirkvlis simsivneebis, karotiduli sxeulis
simsivneebis, kisris branxiogenuri kibos, Sua yuris kibos klinika diagnostika da
mkurnalobis principebi.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba:
rezidentma an maZiebelma erTi Tvis ganmavlobaSi minimum 3 avadmyofs unda Cautaros
Semdegi manipulaciebi da operaciebi: piris Rrus daTvaliereba, xorxis daTvaliereba
sarkeebiT, cxviris Rrus daTvaliereba. nacxis aReba piris Rrudan, cxviris Rrudan da
xorxidan. piris Rrus, xaxis da xorxis simsivneebis palpacia. piris Rrus, cxviris Rrus,
xaxis da xorxis simsivneebis biofsia. daeswros minimum 5 qirurgiul operacias
(traqeotomia, traqeostomia, laringeqtomia), Seiswavlos am lokalizaciis simsivneebis
sxivuri mkurnalobis principebi (radiologiur ganyofilebaSi minimum 5 pacientis
dagegmareba da sxivuri Terapiis reJimis SerCeva). Seiswavlos diagnostikisa da
mkurnalobis gaidlainebi, qimioTerapiis ZiriTadi sqemebi, pirveli da meore rigis
qimioTerapiuli mkurnaloba (10 avadmyofebis marTva eqimis meTvalyureobis qveS).
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeeZlos:
Tavisa da kisris simsivneTa diagnostika klinika da mkurnalobis principebi. Semdegi
manipulaciebis da operaciebis warmoeba: piris Rrus daTvaliereba, xorxis daTvaliereba
sarkeebiT, cxviris Rrus daTvaliereba. nacxis aReba piris Rrudan, cxviris Rrudan da
xorxidan. piris Rrus, xaxis da xorxis simsivneebis palpacia. piris Rrus, cxviris Rrus,
xaxis da xorxis simsivneebis biofsia. traqeostomiuli milis da traqeostomiuli xvrelis
movla, faringostomis movla, aRniSnuli lokalizaciis avTvisebiani simsivneebis
qimioTerapiuli mkurnaloba.
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.
moduli 3.3.
sarZeve jirkvlis kibos epidemiologia, klinika, diagnostika da mkurnaloba
1. modulis xangrZlivoba - 2 Tve.
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos sarZeve jirkvlis simsivneTa
klinika, diagnostika da mkurnalobis meTodebi; aiTvisos mocemuli nozologiis
diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli sqemebi; pirveli da
meore xazis qimioTerapia. modulis amocanaa rezidentma an maZiebelma
aimaRlos
Teoriuli codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
a) sarZeve jirkvlis kibos epidemiologia da eTiologia,
b) ZuZus kibos risk-faqtorebi,
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g) ZuZus kibos morfologiuri tipebi,
d) simsivnis gavrcelebis gzebi (limfogenuri da hematogenuri metastazebi),
e) klinikuri mimdinareoba, asocirebuli paraneoplaziuri sindromebi,
v) ZuZus kibos diagnostika, stadiurobis sistema da progno-zuli faqtorebi,
z) ZuZus kibos prevencia da adreuli diagnostika,
T) ZuZus kibos mkurnaloba stadiebis mixedviT.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba.
rezidentma an maZiebelma modulis ganmavlobaSi minimum 10 avadmyofs unda Cautaros
Semdegi manipulaciebi da operaciebi: sarZeve jirkvlis da regionuli limfuri kvanZebis
palpacia, ZuZus simsivnis punqciuri biofsia, iRliis, laviwzeda da laviwqveSa fosoebis
gadidebuli limfuri kvanZebis punqciuri biofsia. mamogramebis da ZuZus exogramebis
interpretacia.
daeswros minimum 4 qirurgiul operacias, Seiswavlos am lokalizaciis simsivneebis
sxivuri mkurnalobis principebi (radiologiur ganyofilebaSi minimum 5 pacientis
dagegmareba da sxivuri Terapiis reJimis SerCeva). Seiswavlos diagnostikisa da
mkurnalobis gaidlainebi, qimioTerapiis ZiriTadi sqemebi, pirveli da meore rigis
qimioTerapiuli mkurnaloba (10 avadmyofebis marTva eqimis meTvalyureobis qveS).
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma/specialobis maZiebelma unda icodes/SeeZlos:
sarZeve jirkvlis simsivneTa klinika, diagnostika da mkurnalobis principebiebi.
rezidentma an maZiebelmaAunda Seiswavlos Semdegi manipulaciebisa da operaciebis
warmoeba: sarZeve jirkvlis da regionuli limfuri kvanZebis palpacia, ZuZus simsivnis
punqciuri biofsia, iRliis, laviwzeda da laviwqveSa fosoebis gadidebuli limfuri
kvanZebis punqciuri biofsia. mamogramebis da ZuZus
exogramebis interpretacia.
laboratoriuli da instrumentuli kvlevebis interpretacia, aRniSnuli lokalizaciis
avTvisebiani simsivneebis qimioTerapiuli mkurnaloba
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.
moduli 3.4.
saWmlis momnelebel organoTa da retroperitonuli sivrcis avTvisebiani simsivneebis
epidemiologia, klinika diagnostika da mkurnaloba
1. modulis xangrZlivoba - 1 Tve.
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos saWmlis momnelebeli traqtis
organoTa simsivneebis diagnostika, klinika da mkurnalobis meTodebi. aiTvisos mocemuli
nozologiis diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli sqemebi;
pirveli da meore xazis qimioTerapia. modulis amocanaa rezidentma an maZiebelma
aimaRlos Teoriuli codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg
sakiTxebSi:
a) saylapavis neoplazmebis klinika diagnostika da mkurnaloba
b) kuWis neoplazmebis klinika diagnostika da mkurnaloba
g) RviZlis, sanaRvle gzebis da naRvlis buStis neoplazmebis klinika diagnostika da
mkurnaloba
d) fateris dvrilis da pankreasis neoplazmebis klinika dia-gnostika da mkurnaloba
e) wvrili nawlavis, Wiayela nawlavis da peritoneumis neoplazmebis klinika diagnostika
da mkurnaloba
v) kolinjis da swori nawlavis simsivneebis klinika diag-nostika da mkurnaloba
z) retroperitonuli sivrcis simsivneebis klinika diagnostika da mkurnaloba
T) pankreasis avTvisebiani simsivneebis klinika diagnostika da mkurnaloba.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba.
rezidenti an maZiebeli erTi Tvis ganmavlobaSi unda daeswros Semdeg manipulaciebsa da
operaciebs: paracentezi, kuWis drenireba (nazogastruli zondiT), kuWis gamorecxva.
pacientis
gasinjva
swori
nawlavidan,
reqtoskopia
biofsiiT.
ezofago-gastro-
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duodenoskopia
(endoskopistTan
erTad),
kuW-nawlwvis
traqtis
kontrastuli
rendgenologiuri gamokvleva, kompiuteruli tomografia da aRniSnuli kvlevebis
monacemTa interpretacia.
daeswros minimum 4 qirurgiul operacias, Seiswavlos am lokalizaciis simsivneebis
sxivuri mkurnalobis principebi (radiologiur ganyofilebaSi minimum 5 pacientis
dagegmareba da sxivuri Terapiis reJimis SerCeva). Seiswavlos diagnostikisa da
mkurnalobis gaidlainebi, qimioTerapiis ZiriTadi sqemebi, pirveli da meore rigis
qimioTerapiuli mkurnaloba (10 avadmyofebis marTva eqimis meTvalyureobis qveS).
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeeZlos:
saWmlis momnelebeli traqtis simsivneTa diagnostika, klinika da mkurnalobis meTodebi.
rezidentma an maZiebelmaAunda Seiswavlos Semdegi manipulaciebisa da operaciebis
warmoeba: muclis palpacia, laboratoriuli da instrumentuli kvlevebis interpretacia,
pacientis gasinjva swori nawlavidan; aRniSnuli lokalizaciis avTvisebiani simsivneebis
qimioTerapiuli mkurnaloba
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.

moduli 3.5.
ginekologiuri avTvisebiani simsivneebis epidemiologia, klinika, diagnostika da
mkurnaloba.
1. modulis xangrZlivoba - 1 Tve.
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos qalis reproduqtiuli organoebis
neoplazmebis klinika diagnostika da mkurnaloba; aiTvisos mocemuli nozologiis
diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli sqemebi; pirveli da
meore xazis qimioTerapia. modulis amocanaa rezidentma an maZiebelma
aimaRlos
Teoriuli codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
vulvis da saSos neoplazmebi; saSvilosnos yelis kibo; saSvilosnos tanis kibo; falopis
milis neoplazmebi; sakvercxis kibo; orsulTa trofoblasturi neoplazia; ginekologiuri
sarkomebi.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4.Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba.
rezidentma an maZiebelma modulis ganmavlobaSi unda daeswros minimum 10 avadmyofis
Semdeg manipulaciebs: qalis gasinjva ginekologiur magidaze, saSos da saSvilosnos
yelis daTvaliereba, kolposkopia, saSvilosnos yelidan nacxis (pap) aReba, saSvilosnos
yelidan biofsiis warmoeba, saSvilosnos Rrus gamofxeka biofsiis mizniT, ukana TaRis
punqcia, sisxldenis SemTxvevaSi tamponada. saSvilosnos yelis wylulis mowva
(eleqtrodaniT). daeswros minimum 4 qirurgiul operacias, Seiswavlos am lokalizaciis
simsivneebis sxivuri mkurnalobis principebi (radiologiur ganyofilebaSi minimum 5
pacientis dagegmareba da sxivuri Terapiis reJimis SerCeva). Seiswavlos diagnostikisa da
mkurnalobis gaidlainebi, qimioTerapiis ZiriTadi sqemebi, pirveli da meore rigis
qimioTerapiuli mkurnaloba (10 avadmyofebis marTva eqimis meTvalyureobis qveS). modulis
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeeZlos:
qalis reproduqtiuli organoebis neoplazmebis da kibos klinika diagnostika da
mkurnalobis principebi. rezidentma an maZiebelmaAunda Seiswavlos Semdegi manipulaciebis
warmoeba: pacientis gasinjva, laboratoriuli da instrumentuli kvlevebis interpretacia,
aRniSnuli lokalizaciis avTvisebiani simsivneebis qimioTerapiuli mkurnaloba
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.

moduli 3.6.
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Tirkmelebis, Sardis buStis, saTesle jirkvlis da sasqeso
simsivneebis epidemiologia, klinika, diagnostika da mkurnaloba

asos

avTvisebiani

1. modulis xangrZlivoba - 1 Tve.
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos Sardsasqeso traqtis simsivneTa
diagnostika klinika da mkurnalobis meTodebi; aiTvisos mocemuli nozologiis
diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli sqemebi; pirveli da
meore xazis qimioTerapia. rezidentma an maZiebelma
aimaRlos Teoriuli codna,
daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
a) Tirkmlisujredovani
karcinoma
(e.w.
hipernefroma).
Kklinika,
diagno-stika
mkurnaloba
b) Tirkmlis menjis da SardsawveTebis neoplazmebis klinika, diagno-stika da
mkurnaloba
g) Sardis buStis kibos klinika, diagnostika da mkurnaloba
d) winamdebare jirkvlis neoplazmebis klinika, diagnostika da mkurnaloba
e) asos kibos klinika, diagnostika da mkurnaloba
v) saTesle jirkvlis neoplazmebis klinika, diagnostika da mkurnaloba.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba.
rezidentma an maZiebelma modulis ganmavlobaSi unda daeswros minimum 5 avadmyofis
Semdeg manipulaciebsa da operaciebs: Tirkmelebis bimanualuri palpacia. winamdebare
jirkvlis palpacia swori nawlavidan (reqtuli gasinjva), cistoskopia (urologTan
erTad). Sardis buStis kaTeterizacia metalis da rezinis kaTeteriT, troakaruli
epicistostomia, cistoskopia, winamdebare jirkvlis biofsia. asos simsivnidan biofsiuri
masalis aReba citologiuri da histologiuri kvlevisaTvis. SeZlos
rentgenokontrastuli, kompiuteruli tomografiis, eqoskopiis da cistoskopiis monacemTa
interpretacia. daeswros minimum 4 qirurgiul operacias, Seiswavlos am lokalizaciis
simsivneebis sxivuri mkurnalobis principebi (radiologiur ganyofilebaSi minimum 5
pacientis dagegmareba da sxivuri Terapiis reJimis SerCeva). Seiswavlos diagnostikisa da
mkurnalobis gaidlainebi, qimioTerapiis ZiriTadi sqemebi, pirveli da meore rigis
qimioTerapiuli mkurnaloba (10 avadmyofebis marTva eqimis meTvalyureobis qveS).
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeeZlos:
Sardsasqeso traqtis simsivneTa diagnostika klinika da mkurnalobis principebi; aiTvisos
mocemuli nozologiis diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi; ZiriTadi q/Terapiuli
sqemebi; pirveli da meore xazis qimioTerapia. rezidentma an maZiebelma unda Seiswavlos
Semdegi manipulaciebi: Tirkmelebis bimanualuri palpacia. winamdebare jirkvlis palpacia
swori nawlavidan (reqtuli gasinjva), Sardis buStis kaTeterizacia metalis da rezinis
kaTeteriT, asos simsivnidan biofsiuri masalis aReba citologiuri da histologiuri
kvlevisaTvis.
pacientis gasinjva, laboratoriuli da instrumentuli kvlevebis interpretacia,
aRniSnuli lokalizaciis avTvisebiani simsivneebis qimioTerapiuli mkurnaloba
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.

moduli 3.7.
kanis, Zvlebis da rbili qsovilebis avTvisebiani
epidemiologia, klinika, diagnostika da mkurnaloba

simsivneebis

da

melanomis

1. modulis xangrZlivoba - 1 Tve.
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos kanis, rbili qsovilebisa da
Zvlebis neoplazmebis da avTvisebiani melanomis klinika diagnostika da mkurnaloba;
aiTvisos mocemuli nozologiis diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi; ZiriTadi
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q/Terapiuli sqemebi; pirveli da meore xazis qimioTerapia. modulis amocanaa rezidentma
an maZiebelma
aimaRlos Teoriuli codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli
gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
Kkanis
kiboswinare
daavadebebi:
pigmenturi
qseroderma,
bouenis
daavadeba,
papilomavirusiT inducirebuli kiboswinare papulebi, leikoplakia, eriTroplakia;
keratozebi; akantozis nigrikans; kanis bazalurujredovani kibos klinika, diagnostika da
mkurnaloba; bazalurujredovani nevus (gorlinis) sindromi; kanis brtyelujredovani
kibos
klinika,
diagnostika
da
mkurnaloba;
kanis
SemaerTebeli
qsovilisagan
ganviTarebuli simsivneebis klinika, diagnostika da mkurnaloba; kanis danamatebis
simsivneebis klinika, diagnostika da mkurnaloba.
Mmelanomis klinika, diagnostika da mkurnaloba, displastiuri nevus sindromi,
Tandayolili nevusebi;
osteogenuri sarkomebisa, iungis sarkomis, xondroblastomis, rbili qsovilebis
sarkomebis, sisxlZarRvTa da limfuri sadinrebis neoplazmebis, periferiuli nervebis
neoplazmebis klinika, diagnostika da mkurnaloba.
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4.Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba.
rezidentma an maZiebelma modulis ganmavlobaSi minimum 10 avadmyofs unda Cautaros
Semdegi manipulaciebi da operaciebi: rbili qsovilebis simsivneebis punqciuri biofsia,
kanis dawylulebuli kibodan nacxis da anabeWdis aReba citologiuri kvlevisaTvis, kanis
simsivnidan inciziuri biofsiis warmoeba histologiuri kvlevisaTvis. daeswros minimum 4
qirurgiul operacias, Seiswavlos am lokalizaciis simsivneebis sxivuri mkurnalobis
principebi (radiologiur ganyofilebaSi minimum 5 pacientis dagegmareba da sxivuri
Terapiis reJimis SerCeva). Seiswavlos diagnostikisa da mkurnalobis gaidlainebi,
qimioTerapiis ZiriTadi sqemebi, pirveli da meore rigis qimioTerapiuli mkurnaloba (10
avadmyofebis marTva eqimis meTvalyureobis qveS).
modulis Sefasebis kriteriumebi. modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis
maZiebelma unda icodes/SeeZlos: kanis, rbili qsovilebisa da Zvlebis neoplazmebis da
avTvisebiani melanomis klinika diagnostika da mkurnalobis primcipebi.
rezidentma an maZiebelmaAunda Seiswavlos Semdegi operaciebis da manipulaciebis
warmoeba: rbili qsovilebis simsivneebis punqciuri biofsia, mcire zomis simsivneebis
amokveTa; kanis dawylulebuli kibodan nacxis da anabeWdis aReba citologiuri
kvlevisaTvis,
pacientis
gasinjva,
laboratoriuli
da
instrumentuli
kvlevebis
interpretacia, aRniSnuli lokalizaciis avTvisebiani simsivneebis qimioTerapiuli
mkurnaloba
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.
moduli 3.8.
bavSvTa ZiriTadi onkologiuri daavadebebis diagnostikisa da mkurnalobis
Tanamedrove principebi.
1. modulis xangrZlivoba - 2 Tve
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos bavSvTa asakis avTvisebian
simsivneTa
qirurgiuli,
Terapiuli
(medikamenturi),
radiaciuli
(sxivuri),
kombinirebuli da kompleqsuri mkurnaliobis principebi. modulis amocanaa rezidentma
an maZiebelma aimaRlos Teoriuli codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli
gamocdileba Semdeg sakiTxebSi:
1.
2.
3.
4.
5.

bavSvTa asakis onkologiuri daavadebebis mimdinareobis Taviseburebani, arsebuli
problemebi da miRweuli Sedegebi
avTvisebiani limfomebi
Sard-sasqeso organoebis daavadebebi
Zvlebisa da rbili qsovilebis avTvisebiani simsivneebi
nervuli sistemis avTvisebiani simsivneebi
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3. literaturis nusxa – mocemulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba, asaTvisebeli masala da Sinaarsi:
- rezidentma an maZiebelma unda aiTvisos bavSvTa onkopaTologiis marTvis
Taviseburebani: radikaluri,
kombinirebuli,GgafarToebuli
da
gafarToebulkombinirebuli operaciabis princiebi, paliatiuri operaciebis, diagnostikuri
operaciebis principebi.
- qimioTerapiul saSualebaTa ZiriTadi jgufebi. onkologiaSi bavSvTa asakisaTvis
gamoyenebuli preparatebi. qimiopreparatebis efeqturoba sxvadasxva avTvisebiani
simsivneebis mkurnalobaSi, sistemuri da regionuli qimioTerapia. qimioTerapiul
saSualebaTa gverdiTi movlenebi da SesaZlo garTulebani, maTi profilaqtika da
mkurnaloba. qimioTerapiis roli avTvisebian simsivneTa kompleqsur mkurnalobaSi.
avTvisebian
simsivneTa
Sorswasul
formaTa,
recidivebis
da
metastazebis
qimioTerapia.
- biologiuri pasuxis modifikatorebi maTi tipebi da moqmedebis meqanizmebi.
interferonebi,
madiferencirebeli
faqtorebi,
citotoqsiuri
biologiuri
moqmedebis nivTierebebi, monoklonuri antisxe-ulebi, bispecifiuri antisxeulebi.
onkologiaSi maTi gamoyenebis Cvenebebi da ukuCvenebani.
- hormonodamokidebuli simsivneebi, hormonebis Terapiuli moqmedebis meqanizmebi.
sakvercxis, saTeslis, Tirkmelzeda jirkvlis da hipo-fizis funqciaTa qirurgiuli
da sxivuri gamoTiSvis Terapiuli moqmedebis meqanizmebi. organizmis hormonuli
balansis gansazRvris meTodebi da misi mniSvneloba hormonoTerapiis meTodis
arCevaSi.
- sxvadasxva histologiuri struqturis mqone simsivneebisaTvis sxivuri Terapiis
optimaluri
dozebi
bavSvTa
asakSi.
dasxivebis
meTodebis
Taviseburebani.
radikaluri da paliatiuri sxivuri Terapia. operaciis wina da operaciis Semdgomi
sxivuri Terapia. garegani, SigniTa, RrusSida da qsovilebsSida dasxiveba. garegani
dasxivebis saxeebi – statikuri da moZravi. dasxivebis meTodis arCeva simsivnis
lokalizaciis, zomis da gamosxivebis energiis mixedviT. Serwymuli sxivuri
Terapia. RrusSida kiuriTerapiis, qsovil-Sida gama da betaTerapiis teqnikuri
xerxebi. sxiveri Terapiis roli avTvisebian simsivneTa kombinirebul mkurnalobaSi.
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeZlos:
bavSvTa
asakis
avTvisebian
simsivneTa
mkurnalobaSi
qirurgiuli
operaciebis,
qimioTerapiuli, hormonuli prepa-ratebis, imunomodifikatorebis da sxivuri Terapiis
gamoyenebis principebi. medikamenturi Terapiis da sxivuri Terapiis gverdiTi movlenebis
da garTulebaTa diagnostika, mkurnaloba da prevencia. mkurnalobis efeqtu-robis
gansazRvra. unda SeeZlos gadawyvetilebis miReba neoadiuvanturi mkurnalobis da pre - an
postoperaciuli qimioTerapiis an imunoTerapiis da radiaciuli da qimioTerapiis
erTdrouli an morigeobiT Catarebis Sesaxeb.
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.
moduli 3.9.
onkoinkurabeluri avadmkofebis
movla-patronoba da simptomuri mkurnaloba
(paliatiuri mzrunveloba).
1. modulis xangrZlivoba 1 Tve.
2. modulis mizania rezidentma an maZiebelma aiTvisos inkurabelur pacientebze
paliatiuri mzrunvelobis da simtomuri daxmarebis principebi. rezidentma an maZiebelma
aimaRlos Teoriuli codna, daxelovndes da miiRos praqtikuli gamocdileba Semdeg
sakiTxebSi:
a) paliatiuri mzrunvelobis arsi da mizani;
b) palitiuri mzrunvelobis ZiriTadi principebi;
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g) inkurabelur pacientTa kategoriebi da saerTo simptomebi;
d) terminaluri mdgomareobebis simptomebi da maTi marTva;
e) qronikuli tkivilis sindromi da misi marTva;
v) sxva mniSvnelivani simptomebis marTva;
z) inkurabelur pacientTa marTvis sulieri da fsiqosocialuri aspeqtebi.
simptomebis kontroli
rezidentma da maZiebelma unda icodes, rom simptomi SesaZloa:
1. gamowveuli iyos ZiriTadi onkologiuri daavadebiT,
2. dakavSirebuli iyos simsivnuri daavadebis garTulebasTan,
3. warmoadgendes mkurnalobis garTulebas an gverdiT efeqts,
4. asocirdebodes pacientis zogad dauZlurebasa da sisustesTan
5. an gamowveuli iyos Tanmxlebi daavadebebiT.
rezidents an maZiebels unda SeeZlos TiToeuli simptomis saTanadod marTvis principis
Camoyalibeba;
icodes paliaturi qirurgiis, radio, qimio, hormono da sxva Terapiis roli paliatiur
mzrunvelobaSi.
angariSgasawevi specifikuri simptomebi:
tkivili, piris Rrus wylulebi da infeqcia (kandidozuri), anoreqsia, kaxeqsia, gulis reva
da pirRebineba, yabzoba, faRaraTi (diarea), nawlavTa gauvaloba, disfagia, qavili,
nawolebis ganviTareba, siyviTle, qoSini, xvela, sunTqvis ukmarisoba, slokini, wuxili da
SiSi, depresia, deliriumi da demencia, sisuste da leTargiuri mdgomareoba, seqsualuri,
sferos problemebi, Sardis buStisa da reqtuli spazmi, Sardisa da ganavlis
Seukavebloba, ynosvis moSla, limfuri SeSupeba (limfostazi).
3. literaturis nusxa – miTiTebulia qveviT.
4. Sesasrulebeli samuSaos moculoba da Casatarebeli manipulaciebis raodenoba.
rezidentma an maZiebelma erTi Tvis ganmavlobaSi minimum 20 avadmyofs unda Cautaros
Semdegi manipulaciebi da operaciebi: venis kaTeterizacia da dafiqsireba, plevris punqcia,
paracentezi
Sardis
buStis
kaTeterizacia,
nazogastruli
zondireba,
simptomis
kontrolisTvis gamoyenebul sxvadasxva preparatTa sargeblobisa da riskis Sefaseba, raTa
moxdes daniSnuli preparatis Secvla pacientis mdgomareobis gauare-sebisas. nawolis
profilaqtika da movla, sxvadasxva saxis stomis movla,
modulis dasrulebis Semdeg rezidentma an specialobis maZiebelma unda icodes/SeZlos:
nawolis profilaqtika da movla, sxvadasxva saxis stomis movla, analgeziuri
saSualebebis klasifikacia, sxvadasxva opioiduri preparatebis ekvivalenturi dozebi,
simptomebis kontrolis mizniT gamoyenebuli preparatebis daniSvnis Taviseburebani,
dozireba, gverdiTi movlenebis amocnoba, intravenuri infuziiis Cvenebebi, intravenuri
infuziiis
dros
gamoyenebuli
preparatebis
SeTavsebadoba,
periferiuli
venis
kaTeterizacia da dafiqsireba, Sardis buStis kaTeterizacia da nazogastruli zondireba,
simptomis kontrolisTvis gamoyenebul sxvadasxva preparatTa sargeblobisa da riskis
Sefaseba, raTa moxdes daniSnuli preparatis Secvla pacientis mdgomareobis gauaresebisas.
daavadebisa da mkurnalobis Taobaze ojaxis wevrebis gansxvavebul aRqmaTa da imedebis
Sefaseba, geniologiuri xis (genograma) Sedgena da misi gamoyeneba,
ojaxis wevrebTan
ganmartebiTi muSaoba, maTze zemoqmedebis mniSvneloba. unda icodes Tu ra gziT SeiZleba
gamoxatos eqimma pacientis mimarT pativiscema, maT Soris: prioritetebisa da miznebis
SeTanxmeba pacientsa da mis axloblebTan; mkurnalobis arCeuli meTodebis ganxilva
pacientTan erTad da mzrunvelobis erToblivi gegmis SemuSaveba; mkurnalobis Taobaze
pacientis informireba (kiTxvebze pasuxis gacema);
mkurnalobis
damTavrebis
Taobaze
pacientis
survilis
pativiscema;
paliatiur
mzrunvelobaSi rogorc samedicino, aseve arasamedicino pirTa wvlilis saTanadod
daafaseba
modulis Sefasebis meTodebi.
zepiri Sefaseba. prezentaciis Sefaseba.

62

”onkologia”

aucilebeli da rekomendebuli literaturis nusxa.
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Harrison's Hematology and Oncology, 2010
Harrison’s Manual of Oncology, 2008
Abeloff's Clinical Oncology, 2008
Davidson: Medecine Interne, 2005
TNM classification of Malignant Tumors. ed. L. H. Sobin, Ch. Wittekind. Sixth Edition. – Wiley Liss,
New-York, 2009
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11. ოფიციალური მითებები, დებულებები, მეთოდური რეკომენდაციები, დიაგნოსტიკისა და
მკურნალობის ალგორითმები ონკოლოგიაში, რედაქტორი რ.გაგუა, თბილისი, 2005
12. ონკოლოგიურ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია, ICD-O 3, 2013
13. თ.ზუხბაია
bavSvTa ZiriTadi onkologiuri daavadebebis diagnostikisa
mkurnalobis Tanamedrove principebi, თბილისი, 2002
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internet resursebi:
1.
2.

http://www.esmo.org
http://www.nccn.org

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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14.

http://www.asco.org
http://www.ecco.org
http://www.cancer.org
http://www.bccancer.bc.ca
www.cancercare.on.ca
http://www.iarc.fr
http://www.uicc.org
www.who.int.
www.cbhd.org
http://bioethicsweb.ac.uk/
http://www.unesco.org/ibc/
www.unesco.org/shs/bioethics
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