danarTi 20
sarezidento programa
`orTopediuli stomatologia~
(xangrZlivoba – 15 Tve)
Tavi I. zogadi debulebebi
muxli 1.
mizani da amocanebi
1.
orTopediuli stomatologia aris samedicino specialoba da
damoukidebeli samecniero-praqtikuli samedicino disciplina. igi
klinikuri medicinis sferoa, romelic swavlobs kbilebis, ybebis, piris
Rrusa da yba-saxis midamos organoebis daavadebebis, deformaciebis da
dazianebebis
etiologiasa
da
paTogenezs,
SeimuSavebs
maTi
diagnostikis, mkurnalobis da profilaqtikis meTodebs orTopediuli
aparatebisa da protezebis gamoyenebiT.
2.
orTopediuli stomatologia aris zogadi stomatologiis
Semadgeneli da zogadi orTopediis damoukidebeli nawili. igi aris
mecniereba yba-kbilTa sistemis anomaliebis da SeZenili defeqtebis,
organoebis dazianebebisa da deformaciebis Semecnebis, profilaqtikisa
da mkurnalobis Sesaxeb. Sesabamisad, `orTopediuli stomatologiis~
sarezidento programis mizania yba-kbilTa sistemis anomaliebis da
SeZenili defeqtebis, organoebis dazianebebisa da deformaciebis
Semecnebis, profilaqtikisa da mkurnalobis meTodebis, kerZod,
funqcionaluri, saprotezo, aparatuli da aparatul-qirurgiuli
mkurnalobis meTodebis, daufleba.
3. orTopediul TerapiaSi wamyvani adgili uWiravs protezirebas. misi
amocanaa ara marto kbilTa mwkrivisa da alveoluri morCis defeqtebis
aRdgena, aramed organos (organoebis) Semdgomi daSlisa da daavadebis
recidivis Tavidan acileba. protezi aris samkurnalo saSualeba,
romlis swori gamoyeneba samkurnalo da profilaqtikuri amocanebis
gadaWris SesaZleblobas iZleva.
4.
orTopediuli stomatologiis sarezidento programis ZiriTadi
amocanaa
gamoumuSaos
rezidents/saeqimo
specialobis
maZiebels
dakvirvebuloba,
danaxuli,
mosmenili,
gamovlenili
simptomebis
logikuri gaanalizebis unari, raTa Semdgom igi daukavSiros erTian
paTogenetikur process, daasabuTos orTopediuli an kompleqsuri
mkurnalobis gegma da pacientis wayvanis taqtika.
muxli 2. specialobis aRweriloba
1.
specialobis da specialistis gansazRvreba (definicia)
orTopediuli stomatologia warmoadgens stomatologiis
damoukidebel specialobas, romelic iseve, rogorc sxva samedicinos
specialobეbi moiTxovs diplomisSemdgom profesiul ganaTlebaს da
uwyvet profesiul ganviTarebas.
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2. orTopediuli stomatologia medicinis is dargia, romelic
Seiswavlis kbilebis, ybebis, piris Rrusa da yba-saxis midamos
organoebis daavadebebis, deformaciebis da dazianebebis etiologiasa
da paTogenezs, SeimuSavebs maTi diagnostikis, mkurnalobis da
profilaqtikis meTodebs orTopediuli aparatebisa da protezebis
gamoyenebiT.
3.
orToped- stomatologi aris saxelmwifos mier sertificirebuli
eqimi, romelic axorcielebs kbilebis, ybebis, piris Rrusa da yba-saxis
midamos organoebis daavadebebis, deformaciebis da dazianebebis
diagnostikas,
mkurnalobasa
da
profilaqtikas
orTopediuli
aparatebisa da protezebis gamoyenebiT da romelsac miRebuli aqvs
diplomisSemdgomi profesiuli ganaTleba (rezidentura) Sesabamis
specialobaSi.
4.
orToped
stomatologis
movaleobaa
yba-kbilTa
sistemis
paTologiebis da travmuli dazianebebis mqone pacientTa gamokvleva
Tanamedrove meTodebiT, diagnostika da mkurnaloba, rom moxdes piris
Rrus orTopediuli reabilitacia. Ppacients unda daubrundes kbilTa
mwkrivebis uwyvetoba, aRudges ReWviTi funqcia da esTetika da moxdes
darCenili kbilebis SenarCuneba, safeTqel-qveda ybis saxsrisa da
saReWi kunTebis paTologiebis ganviTarebis prevencia.
5. specialistis profesiuli zogadi codna:
a) saqarTvelos kanoni “janmrTelobis dacvis Sesaxeb;
b) saqarTvelos kanoni “saeqimo saqmianobis Sesaxab;”
g) saqarTvelos kanoni “pacientis uflebebis Sesaxeb”;
d) bioeTikis Tanamedrove principebi;
6. orToპედ-სტომატოლოგის zogadi unar-Cvevebi:
a) ორთოპედ-სტომატოლოგს unda SeeZlos: anamnezis Sekreba, klinikurlaboratoriuli
da
instrumentuli
diagnostikis
Tanamedrove
saSualebebis monacemTa kvalificiuri interpretacia;
b) კბილთა დაზიანებების, კბილთა მწკრივის უწყვეტობის დარღვევების და
თანმხლები პათოლოგიური პროცესების ნebismier etapze მკურნალობა da
prevenciuli RonisZiebebis გატარება;
g) pacientis profilis SesaZlebeli maqsimaluri sizustiT gansazRvra
da vizireba Sesabamisi profilis eqim-specialistTan damatebiTi
diagnostikuri
gamokvlevisaTvis
da
orToპედიული mkurnalobis
Semdgomi dagegmvisaTvis;
d) komunikaciis damyareba pacientTan da maT axloblebTan.
7.
daavadebebis
CamonaTvali,
romelTa
klinikas,
diagnostikas,
mkurnalobas da profilaqtikas moicavs orTopediuli stomatologia
K
K01,
K03,
K03.0,
K03.1,

კბილების გვირგვინების
მკურნალობა

დეფექტები

და

მათი

ორთოპედიული
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K03.2,
K03.7,
K03.8,
K03.9,
K00,
K00.0,
K00.8,
K03,
K03.0,
K03.1,
K03.2,
K03.7,
K05.3,
K08.3,
K08.8,
K08.9

K00,
K00.0,
K05.3,
K05.4,
K05.5,
K05,6,
K06.0,
K08.8,
K08.1,
K08.2,

პროტეზირება კბილის გვირგვინის მთლიანად დაკარგვის დროს

კბილების ნაწილობრივი დაკარგვა,
ორთოპედიული რეაბილიტაცია

სპეციალური

მომზადება

და

კბილების პათოლოგიური ცევთა და მათი ორთოპედიული მკურნალობა
K03.0,
K00,
K00.0,
K05.3,
K05.4,
K05.5,
K05,6,
K06.0,
K08.8,
K08.1,
K08.2,
პაროდონტის დაავადებათა ორთოპედიული მკურნალობა
K05.3,
K05.4,
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K05.5,
K05.6,
K06.0,
K06.9,
K08,

K03.0,
K00,
K00.0,
K05.3,
K05.4,
K05.5,
K05,6,
K06.0,
K08.8,
K08.1,
K08.2,
K08.1

K03.0,
K00,
K00.0,
K05.3,
K05.4,
K05.5,
K05,6,
K06.0,
K08.8,
K08.1,
K08.2,
K08.1

K03.0,
K00,
K00.0,
K05.3,
K05.4,
K05.5,
K05,6,
K06.0,
K08.8,
K08.1,
K08.2,

ნაწილობრივი
ედენტულიზმის
ორთოპედიული
დენტალური იმპლანტების გამოყენებით

მეროარდი
ნაწილობრივი
პროთეზებით

ადნეტიის

მკურნალობა

მკურნალობა

მოსახსნლი

სრული ედენტულიზმი და მისი მკურნალობა მოსახსნელი პროთეზების
გამოყენებით. სრული ედენტულიზმის დენტალური იმპლანტების
გამოყენებით მკურნალობა (მოსახსნელი ზედპროთეზი ან მოუხსნელი
პროთეზირება).
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K08.1,
K08.0,
K08

K08.8,
K08.9

პაროდონტის დაავადებები, ყბა-სახის მოტეხილობების და დეფექტების
ორთოპედიული რეაბილიტაცია.

8.
im
laboratoriul-instrumentuli
gamokvlevebis
CamonaTvali,
romelTa Sedegebis interpretacia da klinikuri Sefaseba unda SeeZlos
eqim_orTopeds:
a) fotometriuli kvlevis Sedegebi;
b) orTopanTomogramis, cefalometriis da tomografiis analizi;
g) anabeWdis aReba, sadiagnostiko modelebis damzadeba da analizi;
d) sadiagnostiko modelebis anTropometriuli da biometriuli
Seswavla da analizi;
e) piris Rrus mikrobiologiuri kvlevis analizi;
v) სისხლის საერთო ანალიზი;
z) სისხლის ბიოქიმიური ანალიზი;
T) ალერგიული ტესტის ანალიზი;
i) მასტიკაციოგრაფია;
k) ღეღვითი ეფექტურობის განსაზღვრა;
l) ყბა-სახის მიდამოს და პირის ღრუს ორგანოების და ქსოვილების
ინსტრუმენტული დათვალირეება, მათი ინსპექცია და მიღებული ინფორმაციის
ანალიზი.
9. eqim-orTopedis aucilebeli praqtikuli unar_Cvevebi

(diagnostikuri da samkurnalo manipulaciebi)
a) anamnezis Sekreba;
b) klinikuri gamokvleva;
g) funqcionaluri sinjebis (ReWvis, ylapvis, metyvelebis, sunTqvis)
Catareba;
d) damxmare sadiagnostiko gamokvlevebis Sedegebis interpretacia;
e) anabeWdis aReba;
v) diagnozis dasma;
v) mkurnalobis dagegmva
z) parodontis gamokvleva
T) ukbilo alveoluri morCis gamokvleva da Sefaseba
i) diagnostikuri modelebis miReba da Sefaseba
k) yvela saxis (damiznebiTi, panoramuli, orTopatogramuli) rentgenis
suraTebis Sefaseba
l) ReWviTi efeqturobis gansazRvra
m) qveda ybis ReWviTi moZraobebis grafikuli Seswavla
n) miotonometruli gamokvlevebis Catareba
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o) eleqtromiografiuli gamokvlevebis Catareba
p) reografiuli gamokvlevebis Catareba
J) saanabeWdo masalebis SerCeva
r) saanabeWdo kovzebis SerCeva
s) იndividualuri saanabeWdo kovzis damzadeba da morgeba
t)
დენტალურ იმპლანტებზე ანაბეჭდის აღება ტრანსფერების გამოყენებით ღია
და დახურული მეთოდებით
u) yvela saxis Rrus formireba CanarTebis dasamzadebalaCanarTebis
damzadeba, maT Soris wkiriani sxmuli takvovani CanarTis;
f)
kbilebis
preparireba
yvela
saxis
xelovnuri
gvirgvinis
dasamzadeblad;
q) centraluri okluziis gansazRvra;
R)
xelovnuri
gvirgvinis
xidiseburi
protezis
konstruqciis
Semowmeba, xelovnuri gvirgvinis xidiseburi protezis morgeba da
fiqsacia;
R) wkiriani kbilis damzadeba;
y)
specialuri
orTopediuli
RonisZiebebis
Catareba
protezirebisaTvis mosamzadeblad;
S) saokluzio zedapiris gasworeba alveolTaSoriso simaRlis
momatebiT;
C) saokluzio zedapiris gasworeba kbilebis damoklebiT;
c) nawilobrivi firfitiseburi protezis damzadeba;
Z) ბიგელისებური protezis damzadeba;
w) mTliani firfitiseburi protezis damzadeba;
W) Sina-artaSnebis damzadeba;
x) იმპლანტებზე დაყრდნობილი მოსახსნელი ზედ-პროთეზების დამზადება;
j) იმპლანტებზე ფიქსირებული მოუხსნელი და პირობით-მოსახსნელი
პროთეზების დამზადება
muxli
3. profesiuli mzadebis struqtura da saswavlo programis
Sinaarsi
1.
Tanamedrove orTopediuli stomatologia es aris mecnieruli
disciplina, romelic Sedgeba zogadi da kerZo kursebisagan. zogadi
kursi warmoadgens propedevtikul, anu mosamzadebel kurss. kerZo
kursi moicavs or ZiriTad nawils - kbilTprotezirebasa da yba-saxis
orTopedias.
2.
orTopediuli stomatologiis propedevtikis kursSi gadmocemulia
saReWi
aparatis
mokle
anatomiur-fiziologiuri
daxasiaTeba,
avadmyofis gamokvlevis zogadi da specialuri meTodebi (diagnostika),
gamovlenili daavadebis niSnebis Sefaseba (simptomatologia an
semioTika), klinikuri masalaTmcodneoba, aseve laboratoriuli teqnika
(protezirebisa da sxvadasxva orTopediuli aparatebis damzadebis
meTodika).
3.
kbilTprotezirebis
amocanaa
sxvadasxva
paTologiebis
dros
warmoqmnili kbilebisa da kbilTa mwkrivebis defeqtebis diagnostika,
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profilaqtika da aRdgena. yba-saxis orTopedia Seiswavlis ybebisa da
saxis im deformaciebis diagnostikas, profilaqtikas, protezirebas da
gasworebas, romlebic travmis, daavadebis an sxvadasxva operaciebis
Sedegad warmoiqmna. orTopediuli stomatologiis propedevtika miznad
isaxavs gaumyaros students anatomiis, histologiis, qimiisa da sxva
samedicino-biologiuri disciplinebis SeswavliT miRebuli codna.
aseve, studentebma unda Seiswavlon semiologia, pacientis gamokvlevis
meTodebi, sadiagnostiko meTodebi da miRebuli Sedegebis analizi.
fantomebis daxmarebiT unda aiTvison yvelaze xSirad gamosayenebeli
manualuri Cvevebi (kbilebis preparireba, anabeWdis aReba da sxva).
detalurad unda gaecnon eqim-stomatologis samuSao adgilis teqnikur
aRWurvilobas. unda Seiswavlon ergonomikis sakiTxebi da eqimisa da
misi TanaSemwis muSaobis safuZvlebi, Sidasamsaxurebrivi da pacientTan
urTierTobis eTika da deontologia, aseptika da antiseptika,
antivirusuli programa (aivinfeqcia, hepatiti B, C da sxva), dezinfeqciis
sakiTxebi. studentebi gaecnobian stomatologiuri masalaTmcodneobis
ZiriTad saxeebs. kerZo kursis (fakultatur-hospitaluri cikli)
saSualebiT studentebi Seiswavlian sxvadasxva nozologiur formebsa
da maTi orTopediuli mkurnalobis meTodebs, kbilTprotezebis
damzadebis laboratoriul procesebs da sateqniko masalaTmcodneobas,
rTuli nozologiuri formebis diferencialur diagnostikas da
kompleqsuri mkurnalobis meTodebs, aseve aqtiur monawileobas miiReben
pacientTa miRebaSi pedagogebis meTvalyureobiT.
muxli 4. orTopediuli stomatologiis zogadi kursi (orTopediuli
stomatologiis propedevtika):
1. yba-kbilTa sistemis anatomia da fiziologia:
a) zeda da qveda ybebi da maTi alveoluri morCebi;
b) kbilebi da kbilTa mwkrivebi;
g) parodontis anatomia;
d) parodontis fiziologia, funqcia da biomeqanika;
e) yba-saxis sistemis kunTebi.
2. okluzia da artikulacia:
a) okluziis saxeebi;
b) okluziis fiziologiuri safuZvlebi;
g) okluziis mdgomareobis gamokvleva;
d) okluziisadmi wayenebuli
moTxovnebi erTeuli kbilebis
aRdgenis dros;
e) artikulatorebi da maTi SerCeva;
v) okluzia ramdenime kbilis aRdgenis dros;
z) okluziis periodontaluri aspeqtebi;
T) Tankbilva da misi saxeebi;
i) qveda ybis biomeqanika;
k) travmuli okluziis Teoria, terminologia, klasifikacia;
l) parafunqcia.
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3. piris Rrus lorwovani garsis anatomiuri da topografiuli
Taviseburebani, romlebsac mniSvneloba aqvT protezirebisaTvis;
4. avadmyofis gamokvleva orTopediuli stomatologiis klinikaSi
a) avadmyofis gamoikvleva klinikuri da laboratoriuli meTodebi;
b) diagnozi;
g) orTopediuli mkurnalobis gegma da amocanebi;
5. piris Rrus momzadeba protezirebisaTvis
a) piris Rrus zogadgamajansaRebeli RonisZiebebi protezirebamde
b) avadmyofis fsiqologiuri momzadeba protezirebamde
6. masalaTmcodneoba:
a) anabeWdebi da saanabeWdo masalebi;
b) saanabeWdo masalebisadmi wayenebuli moTxovnebi TabaSiri;
TuTiis Jangisa da evgenolis safuZvelze damzadebuli saanabeWdo
masebi,
adiginis
mJavaze
damzadebuli
saanabeWdo
silikozuri
saanabeWdo masebiTermoplastikuri saanabeWdo masebi,saanabeWdo kovzebi
da maTi SerCeva:
g) sabaziso plasmasebi
d)
TviTmagrebadi
plasmasebi.
civi
gamagrebis
plasmasebis
polimerizacia
e) orTopediul stomatologiaSi gamoyenebuli Senadnobebi
v) cecxlgamZle modelebis misaRebad gamoyenebuli masalebi
z) samodeliro masalebi (cvili, sanTeli)
T) xelovnuri kbilebis saxeebi, flusebi da maTeTreblebi,
kbilTprotezebis
eleqtropolireba,
bunebrivi
da
xelovnuri
abraziuli masalebi;
i) metalebi da maTi Senadnobebi, Tvisebebi, daxasiaTeba;
k) stomatologiuri faifuri. sitali;
l) polimerebi (myari, elastiuri, swrafmagrebadi);
m) plastmasis xelovnuri kbilebi;
n) mosapirkeTeblad gamoyenebuli polimerebi;
o) samodeliro masalebi (cvili sabaziso, bigelisaTvis, mouxsneli
konstruqciisaTvis, CamosxmisaTvis);
p) maformirebeli masalebi.
7. pacientis momzadeba protezirebisaTvis:
a) zogadgamajansaRebeli;
a.a) specialuri Terapiuli.
a.b) specialuri qirurgiuli.
a.g) specialuri orTopediuli da (an) orTodontuli.
muxli 5. orTopediuli stomatologiis kerZo kursi
1. kbilebis gvirgvinebis defeqtebis klinikuri suraTi da protezireba
a)
CanarTebiT kbilebis gvirgvinebis protezireba gvirgvinis
defeqtebis (Rruebis) klasifikacia, CanarTebisaTvis Rrus formirebis
ZiriTadi principebi, kbilis gvirgvinis usafrTxoebis zonebi,I klasis
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Rrus
formirebis Taviseburebani,
II klasis Rrus
formirebis
Taviseburebani, III klasis Rrus formirebis Taviseburebani, VI klasis
Rrus formirebis Taviseburebani, V klasis Rrus formirebis
Taviseburebani;
b) CanarTebis teqnologia;
g) wkiriani sxmuli (takvovani) CanarTebi;
d) CanarTebis morgeba da fiqsacia, CanarTis damzadebis pirdapiri
da arapirdapiri meTodebi, liTonis CanarTebi, plastmasis CanarTebi,
faifuris CanarTebi, faifuris CanarTebis damzadebis kompiuteruli
teqnologia;
2.
kbilebis
gvirgvinebis
defeqtebis
protezireba
xelovnuri
gvirgvinebiT:
a) zogadi Cvenebebi xelovnuri gvirgvinebiT protezirebisaTvis;
b) xelovnuri gvirgvinebisadmi wayenebuli moTxovnebi;
g) xelovnuri gvirgvinebisaTvis kbilis momzadebis usafrTxoebis
RonisZiebebi;
d)
organizmis
zogadi
da
adgilobrivi
reaqciebi
kbilis
preparirebis dros;
e) gautkivareba kbilis preparirebis dros;
v) aiv- da sxva infeqciur daavadebaTa profilaqtika.
3. xelovnuri gvirgvinebis saxeebi da maTi daxasiaTeba:
a) gamoWedvis meTodi metalis xelovnuri gvirgvinebis damzadebis
klinikuri da laboratoriuli etapebi: kbilis preparireba metalis
xelovnuri gvirgvinis gamoWedvis meTodiT damzadebisas, Secdomebi
kbilis preparirebisas metalis xelovnuri gvirgvinis gamoWedvis
meTodiT
damzadebisas,
anabeWdis
aReba,
centraluri
okluziis
gansazRvra, gamoWedili metalis gvirgvinis teqnologia, gamoWdili
metalis gvirgvinis damzadebis xarisxis Semowmeba, gamoWedili metalis
gvirgvinis fiqsacia sayrden kbilze.
b)
plasmasis gvirgvinis damzadebis klinikuri da laboratoriuli
etapebi: kbilis momzadeba plasmasis gvirgvinisaTvis, plasmasis
gvirgvinis damzadebis teqnologia, plasmasis gvirgvinis morgeba da
fiqsacia;
g) avadmyofTa orTopediuli mkurnaloba faifuris gvirgvinebis
gamoyenebiT: faifuris gvirgvinebis gamoyenebis Cvenebebi da ukuCvenebebi,
pacientis
gamokvleva,
yba-kbilTa
sistemis
momzadeba
faifuris
gvirgvinebiT
protezirebis
win,
kbilis
preparireba
faifuris
gvirgvinisaTvis, anabeWdis aReba, faifuris gvirgvinis damzadebis
teqnologia (laboratoriuli etapebi), faifuris gvirgvinis morgeba da
fiqsacia,
Secdomebi
da
garTulebebi
faifuris
gvirgvinebiT
kbilTprotezirebis dros;
d) kbilebis arapirdapiri vinireba;
e) Tanamedrove keramikuli sistemebi;
v) kompiuteruli teqnologiebi esTetikur stomatologiaSi
z) sistema “Celay” (keramikuli CanarTi);
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T)
sistema
“CAD/CAMAM”
(kompiuterizebuli
dizaini,
kompiuterizebuli warmoeba);
i) sistema “CS” (Digitizing Computer System);
k) avadmyofTa orTopediuli mkurnaloba metalkeramikis gvirgvinebis
gamoyenebiT: Cvenebebi da ukuCvenebebi metalkeramikis gvirgvinebis
gamoyenebisas, pacientis gamokvleva, yba-kbilTa sistemis momzadeba
metalkeramikis
gvirgvinebiT
kbilTprotezirebamde,
droebiTi
(provizoruli) gvirgvinebis damzadebis meTodebi, kbilis preparireba,
anabeWdis aRebis meTodika, metalkeramikis gvirgvinebis damzadebis
teqnologia, metalkeramikis gvirgvinebis morgeba, metalkeramikis
gvirgvinebis moWiqureba, metalplasmasis gvirgvinebis damzadebis
klinikuri da laboratoriuli etapebi, gamoWdili kombinirebuli
gvirgvinebis damzadebis klinikuri da laboratoriuli etapebi, sxmuli
kombinirebuli gvirgvinebis damzadebis klinikuri da laboratoriuli
etapebi,
teleskopuri
gvirgvinebis
damzadebis
klinikuri
da
laboratoriuli etapebi, naxevargvirgvinebis damzadebis klinikuri da
laboratoriuli
etapebi,
metalis
sxmuli
gvirgvinebiT
kbilTprotezireba;
4. protezireba kbilis gvirgvinis mTlianad dakargvis dros
a) fesvis arxisa da takvis momzadeba;
b) protezireba riCmondis wkiriani kbiliT;
g) CanarTiani wkiriani kbiliT protezireba ilina-markosianis
mixedviT;
d) wkiriani kombinirebuli gvirgviniT protezireba axmedovis
mixedviT;
e) standartuli wkiriani kbilebi;
v) xelovnuri takviani wkiriani kbilTprotezireba.
5. kbilebis nawilobrivi dakargva da momzadeba protezirebisaTvis
a) kbilTa mwkrivis mTlianobis darRveva, klasifikacia;
b)
mofunqcionire
da
aramofunqcionire
kbilTa
jgufebis
Camoyalibeba;
g) parodontis funqcionaluri gadatvirTva;
d) kbilTa mwkrivis deformaciebi;
e)
ReWvis da metyvelebis funqciis darRveva, esTetikuri normebis
darRveva, kbilebis dakargviT safeTqel-qvedaybis saxsarSi gamowveuli
cvlilebebi;
v) specialuri Terapiuli RonisZiebebi piris Rrus momzadebisas
protezirebisaTvis;
z) specialuri qirurgiuli RonisZiebebi piris Rrus momzadebisas
protezirebisaTvis;
6. xidisebri protezebi: xidiseburi protezis konstruqcia, xidiseburi
protezis biomeqanika, xidiseburi protezis gakeTebis Cvenebebi da
ukuCvenebebi, sayrdeni kbilebis SerCeva xidiseburi protezebisaTvis,
xidiseburi
protezebis
gamoyeneba
CarTuli
defeqtebis
dros,
protezireba mTlianad sxmuli xidiseburi protezebiT, adgeziuri
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xidiseburi protezebi, xidiseburi protezebi ankeruli SesaxsrebiT,
xidiseburi protezebis damzadebis klinikuri da laboratoriuli
etapebi, xidiseburi protezebis klinikuri Sefaseba;
7. orTopediuli mkurnaloba metalkeramikis da metaloplastmasis
protezebiT:
metalkeramikis
da
metaloplastmasis
protezebis
gamoyenebis Cvenebebi da ukuCvenebebi, pacientis gamokvleva da ybakbilTa sistemis momzadeba metalokeramikiT kbilTprotezirebisaTvis,
metalokeramikis
protezebis
damzadebis
klinikuri
etapebi,
metalokeramikis protezebis damzadebis laboratoriuli etapebi, ybakbilTa sistemis anomaliebis da kbilTa mwkrivis deformaciebis
orTopediuli mkurnaloba metalokeramikis protezebis gamoyenebiT,
parodontitis orTopediuli mkurnaloba metalokeramikis protezebis
gamoyenebiT,
kbilis
magari
qsovilebis
paTologiuri
cveTis
orTopediuli mkurnaloba metalokeramikis protezebis gamoyenebiT,
Secdomebisa
da
garTulebebis
profilaqtika
metalokeramikis
kbilTprotezirebisaTvis;
8. adentiis orTopediuli mkurnaloba implantantebis gamoyenebiT:
a) implantaciis Teoriuli safuZvlebi;
b) pacientis gamokvlevis Taviseburebebi;
g) Cvenebebi da ukuCvenebebi;
d) implantologiaSi gamoyenebuli masalebi;
e) implantantebis konstruqciebi;
v) implantaciis meTodebi;
z) kbilTprotezirebis konstruirebis Taviseburebebi implantantebis
gamoyenebisas;
T) orTopediuli mkurnalobis meTodebi implantantebis gamoyenebisas;
i)
orTopediuli
mkurnalobis
organizaciuli
aspeqtebi
implantantebis gamoyenebis dros;
9. kbilis magari qsovilebis paTologiuri cveTa da misi orTopediuli
mkurnaloba:
a) etiologia da klinika;
b) paTologiuri cveTis formebi;
g) orTopediuli mkurnaloba.
10. kbilebis soliseburi defeqti da misi orTopediuli mkurnaloba;
11. parodontis daavadebaTa orTopediuli mkurnaloba:
a) parodontis funqciuri travmuli gadatvirTva;
b) orTopediuli mkurnalobis amocanebi;
g) diferencialuri diagnostika;
d) kbilebis SerCeviTi moqlibva;
e) Sinirebis biomeqanikkuri safuZvlebi;
v) Sinirebis saxeebi, Cvenebebi;
z) protezirebis Taviseburebebi parodontopaTiebis dros.
12. meoradi nawilobrivi adentiis mkurnaloba mosaxsneli proTezebiT:
a) mosaxsneli xidiseburi protezebi;
b) nawilobrivi mosaxsneli firfitovani protezebi;
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g) damyrdnob-rkalovani (bigeliseburi) protezebi. paralelometria;
d) ataCmenebi, maTi saxeebi. gamoyenebis Cvenebebi da ukuCvenebebi:
nawilobrivi mosaxsneli firfitovani protezi metalis bazisiT;
e) Cvenebebi. damzadebis teqnologia;
v) nawilobrivi mosaxsneli firfitovani protezi elastiuri
bazisiT;
z)
`samedicino
sixSiris~
Termoplastebisagan
(`valplasti~,
`polipropileni”, `poliureTani”).
13. protezireba kbilebis mTliani dakargvis dros:
a) simptomatika kbilebis mTliani dakargvis dros;
b) ukbilo ybebis klasifikacia;
g) ukbilo ybebis lorwovani garsis mdgomareobis Sefaseba;
d) mTliani protezebis fiqsacia;
e) funqcionaluri anabeWdebi da maTi klasifikacia;
v) individualuri saanabeWdo kovzebi da maTi morgeba;
z) ukbilo ybebis protezirebis klinikuri da laboratoriuli
etapebi;
T) protezebisadmi adaptacia;
i) elastiuri plasmasis gamoyeneba mTliani mosaxsneli firfitoani
protezebis damzadebis dros;
k) protezireba momatebuli Rebinebis refleqsis dros;
l)
uaxloesi
da
Soreuli
Sedegebi
ukbilo
ybebis
protezirebisaTvis;
m) saprotezo velis qsovilebis reaqcia;
n) mTliani adentiis orTopediul mkurnalobaSi implantaciebis
gamoyenebiT.
14. yba-saxis orTopedia:
a) ybebis motexilobebis orTopediuli mkurnaloba;
b)
ybebis
travmis
Sedegad
ganviTarebuli
cvlilebebis
orTopediuli mkurnaloba;
g) qveda ybis kontraqturis profilaqtika da orTopediuli
mkurnaloba;
d) protezireba ybis rezeqciis Semdeg;
e) rbili da magari saxis SeZenili defeqtebis orTopediuli
mkurnaloba;
v) saxis defeqtebis protezireba (ekzoprotezebi).
15.
mosaxloebis
organizacia.

orTopediuli

stomatologiuri

daxmarebis

muxli 6. saganmanaTleblo resursebi
1. rezidentis swavlebaSi monawileobas iReben programis xelmZRvaneli
da
modulze
pasuxismgebeli
pirebi,
romlebic
akmayofileben
kanonmdeblobiT gaTvalsiwnebul moTxovnebs. swavlebisTvis saWiro
materialur teqnikur bazas warmoadgens: stomatologiuri klinika,
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romelsac aseve aqvs, saswavlo oTaxi, samuSao savarZeli, kompiuteri,
proeqtori, internet-qseli.
muxli 7. programis marTva da administrireba
1.
`orToპედიულ სტომატოლოგიაში~ sarezidento programis marTva da
administrireba
gulisxmobs
adgilze
Semdegi
meqanizmebis
ganxorcielebis uzrunvelyofas:
2.
pedagogis/modulze
pasuxismgebeli
piris
mier
kurikulumiT
gaTvaliswinebuli masalis swavlebas, rezidentis mier mowodebuli
masalis Seswavlas;
3.
kurikulumis swavleba-SeswavlisTvis saWiro yvela masaliT da
aRWurvilobiT uzrunvelyofas;
4.
programis
ganmaxorcieleblisadmi
minimaluri
instituciuri
moTxovnebis gansazRvras;
5.
saWiroebis SemTxvevaSi diplomisSemdgomi samedicino ganaTlebis
da uwyveti profesiuli ganviTarebis sxva programebSi rezidentis
mimarTvas da programebs Soris rotacias.
muxli 8. programis xangrZlivoba
1.
`ორთოპედიულ
სტომატოლოგიაში~
sarezidento
programis
xangrZlivobaa 15 Tve. ის მოიცავს 3 კლინიკურ მოდულს.
2.
`ორთოპედიულ სტომატოლოგიაში~ sarezidento programis ganaxleba
moxdeba yovel 3 weliwadSi erTxel ganvlili saerzidento kursiT
mzadebis
Sedegebis,
akademiuri
personalis
gamocdilebis
da
rezidentebis azris gaTvaliswinebiT.
Tavi II. programis specifiuri nawili
muxli 9.
sarezidento programa `orTodontiaSi~ Sedgeba 3 modulisgan, romelTa
saerTo xangrZlivobaa 15 Tve:

moduli
#
1
2
3

modulis dasaxeleba
ორთოპედიული სტომატოლოგიის პროპედევტიკა
მოუხსნელი ორთოპედიული კონსტრუქციები
მოსახსნელი ორთოპედიული კონსტრუქციები

xangrZlivoba
1 Tve
7 თვე
7 თვე

muxli 10.
მოდული 1. მოდულის დასახელება „ორთოპედიული
სტომატოლოგიის პროპედევტიკა“ (ხანგრძლივობა _ 1 თვე)
1.
modulis mizani _ მოდულის მიზანია გაუმყაროს რეზიდენტს
(სპეციალობის მაძიებელს) ანატომიის, ჰისტოლოგიის, ქიმიისა და სხვა
სამედიცინო-ბიოლოგიური დისციპლინების შესწავლით მიღებული ცოდნა.
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ასევე, რეზიდენტმა (სპეციალობის მაძიებელმა) უნდა შეისწავლოს სემიოლოგია,
პაციენტის
გამოკვლევის
თანამედროვე
მეთოდები
ორთოპედიული
სტომატოლოგიის კლინიკაში, სადიაგნოსტიკო მეთოდები და მიღებული
შედეგების ანალიზი. დეტალურად უნდა გაეცნოს ორთოპედ სტომატოლოგიის
სამუშაო ადგილის ტექნიკურ აღჭურვილობას, უნდა შეისწავლოს ერგონომიკის
საკითხები და ექიმისა და მისი თანაშემწის მუშაობის საფუძვლები,
შიდასამსახურეობრივი
და
პაციენტთან
ურთიერთობის
ეთიკა
და
დეონტოლოგია, ასეპტიკა და ანტისეპტიკა, ანტივირუსული და ანტი-აივ
პროგრამა, დეზინფექციის და სტერილიზაციის საკითხები. რეზიდენტები
გაეცნობიან ორთოპედიული სტომატოლოგიის მასალათმცოდნეობის ძირითად
უახლეს საკითხებს და ლაბორატორიულ ტექნიკას. მოდულის წარმატებით
დამთავრების შემდეგ რეზიდენტს ათვისებული უნდა ჰქონდეს მოდულის მიზნით
გათვალისწინებული ყველა საკითხი და იგი მომზადებული უნდა იყოს
სპეციალობა „ორთოპედიული სტომატოლოგიის“ მომდევნო მოდულების
გასავლელად.
2. literaturis nusxa:
ა) ორთოპედიული სტომატოლოგია, ტრეზუბოვი, შერბაკოვი, თბილისი, 2006.
ბ) Occlusion in Restorative Dentistry. Gross MD, Mathews JD.
3. Sesasrulebeli samuSaos moculoba, Casatarebeli manipulaciebis
raodenoba da modulis Sefasebis meTodebi:
#

Teoriuli kursi

1.

ორთოპედიული
სტომატოლოგიის ეთიკა და
დეონტოლოგია
ორთოპედიული
კლინიკის
მუშაობის
ორგანიზაცია,
სამუშაო ადგილი, ორთოპედსტომატოლოგიური კლინიკის
აღჭურვილობა
და
ინსტრუმენტები
პაციენტთა
კლინიკური მიღებისათის.
ასეპტიკა,
ანტისეფტიკა
და
დეზინფექცია

2.

3.

4.

profesiuli
unarCvevebi

საღეჭ-სამეტყველო
აპარატის თანკბილვის
ფუნქციონალური ანატომია:
განსაზღვრა

Sesasrule Sefasebi
beli
s
manipulaci meTodebi
ebis
raodenoba
ზეპირი
გამოკითვ
ა
ზეპირი
გამოკითვ
ა

სახეობის 20

ზეპირი
გამოკითვ
ა
ზეპირი
გამოკითვ
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-

-

-

-

ორგანო,
ყბა-კბილთა
სისტემა, აპარატი
ყბები, ალვეოლური მორჩი,
საფეთქელ-ქვედა
ყბის
სახსარი
კუნთები, კუნთების ძალა,
ღეჭვითი წნევა
კბილები
და
კბილთა
მწკრივები
პაროდონტი,
მისი
აგებულება და ფუნქციები
ყბა-კბილთა
სისტემბის
აგებულების
(შენების)
თავისებურებები
კბილთა
მწკრივების
საოკლუზიო ზედაპირი
ოკლუზია, არტიკულაცია
თანკბილვა და თანკბილვის
სახეები
პირის ღრუს ლორწავანი
გარსის აგებულება
ქვედა-ყბის ბიომექანიკა
ღეჭვა, ყლაპვა, მეტყველბა,
სუნთქვა
დიაგნოსტიკა
სიმპტომი,
სინდორმი,
პათოლოგიური
მდგომარეობა,
დაავადება,
ნოზოლოგიური ფორმა

5.

პაციენტის
გამოკვლევის
მეთოდები
ორთოპედიული
სტომატოლოგიის კლინიკაში
- გამოკვლევის კლინიკური და
პარაკლინიკური მეთოდები

6.

პაციენტის ისტორია, დიაგნოზი
და პროგნოზი

ყბა-კბილთა
ანაბეჭდის
აღება და საანაბეჭდო
კოვზების
შერჩევითი
გამოყენება
დიაგნოსტიკური
მოდელების შეფასება

ა
და
წერითი
გამოკითხ
ვა
შეკითხვე
ბით
მოკლე
მრავლობ
ითი
პასუხები
თ
(ტესტები)

დიაგნოსტიკური
20
მოდელების
შეფასება,
ორთოპანტომგორამების
შეფასება

კლინიკუ
რი
შემთხვევე
ბი
ზეპირი
გამოკითვ
ა
ზეპირი
და
პრაქტიკუ
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7.

ორთოპედიულ
სტომატოლოგიაში
გამოყენებული მასალები და
მათი კლასიფიკაცია
- საანაბეჭდო
მასალები,
ანაბეჭდი
- მეტალები
და
მათი
შენადნობები
- სტომატოლოგიური
ფაიფური, კერამიკა, სიტალი,
ცირკონიუმი
- პოლიმერები
- პლასტმასის
ხელოვნური
კბილები
- მოსაპირკეთებლად
გამოყნებეილი პოლიმერები
- კომპომერები
- ცემენტები
- სამოდელირო მასალები
- მაფორმირებელი მასალები
- აბრაზიული მასალები
- საიზოლაციო მასალები
- კლინიკური
მიღების
ხარჯვითი მასალები და
საშუალებები
- სტომატოლოგიური
მასალების
მოქმედება
ადამიანის ორგანიზმზე

8.

პაციენტის
მომზადება
პროთეზირებისათის
- ზოგადგამაჯანსაღებელი
- სპეციალური თერაპიული
- სპეციალური ქირურგიული
- სპეციალური
ორთოპედიული

ლი
გამოკითხ
ვა
ზეპირი
გამოკითხ
ვა
და
კლინიკუ
რი
შეფასება

okluziuri zedapiris 10
gasworeba
alveolaTaSorisi
simaRlis momatebis an
daklebis gziT
ინდივიდუალური
კოვზების დამზადება

კლინიკუ
რი
შემთხვევე
ბი
პრეზენტა
ცია
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muxli 11.
მოდული 2. მოდულის დასახელება – „მოუხსნელი ორთოპედიული
კონსტრუქციები“ (ხანგრძლივობა _ 7 თვე)
1.
modulis mizani _ რეზიდენტმა შეისწავლოს სხვადასხვა პათოლოგიებoს ან
ტრავმის შედეგად წარმოშობილი კბილის გვირგვინის ან/და კბილთა მწკრივის
დეფექტების დიაგნოსტიკა, კლინიკა, პროფილაქტიკა და ორთოპედიული
მკურნალობა, ხელოვნური გვირგვინებით, ხიდისებური პროთეზების გამოყენებით,
რათა აღდგენილ იქნას საღეჭი აპარატი როგორც ანატომიური და ფუნქციური, ისე
ესთეტიკური თვალსაზრისით. რეზიდენტმა (სპეციალობის მაძებელმა) უნდა
შეისწავლოს ნაწილობრივი ედენტულიზმის შემთხვევაში ძვლოვან ქსოვილში
ჩასმულ დენტალურ იმპლანტებზე პროთეზირება. რეზიდენტმა უნდა მიიღოს
დეტალური ინფორმაცია დენტალური იმპლანტების გამოყენების ჩვენებების და
უკუჩვენებების შესახებ. უნდა გაეცნოს დენტალურ იმპლანტებზე დაყრდნობილი
კონსტრუქციების დაგეგმარების და ბიომექანიკის კანონების ძირითად პრინციპებს.
რეზიდენტმა უნდა შეძლოს დენტალურ იმპლანტებზე აბატმენტების დამაგრება,
ანაბეჭდის აღება ტრანსფერების გამოყენებით როგორც ღია, ასევე, დახურული
მეთოდით. ასევე, რეზიდენტმა უნდა ისწავლოს დენტალურ იმპლანტებზე
მოუხსნელი და პირობით-მოსახსნელი პროთეზის დამზადება და პირის ღრუში
ფიქსაცია. შესაბამისად, რეზიდენტმა უნდა შეძლოს დენტალურ იმპლანტებზე
დაყრდნობილი კონსტრუქციების გამოყენებით საღეჭი აპარატის როგორც
ანატომიური და ფუნქციური, ისე ესთეტიკური თვალსაზრისით აღდგენა.
2.
მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ რეზიდენტმა (სპეციალობის
მაძიებელმა) უნდა შეძლოს კბილთა გვირგვინების დეფექტების ან/და
ნაწილობრივი ედენტულიზმის მკურნალობა მოუხსნელი კონსტრუქციებით.
მოდულის გავლის პერიოდში მან უნდა აითვისოს გვირგვინების დეფექტების და
ნაწილობრივი
ადენტიის
დიაგნოსტიკა,
კლინიკა,
პროფილაქტიკა
და
ორთოპედიული მკურნალობა მოუხსნელი ორთოპედიული კონსტრუქციებით.
რეზიდენტმა უნდა მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია პირის ღრუს და ყბა-სახის
მიდამოში არსებული ანომალიების, დეფორმაციების და დეფექტების შესახებ
ანამნეზის შეკრების საფუძველზე:
a) აწარმოოს პირის ღრუს და ყბა-სახის მიდამოს ორგანოების გამოკვლევა;
b) გამოავლინოს პათოლოგიური მდგომარფეობის განვითარების მიზეზები;
g) შეარჩიოს საჭირო აპარატისა და პროთეზის ოპტიმალური სახეობა კონკრეტულ
შემთხვევაში;
d) დიაგნოზის ფორმულირება;
e) დასახოს ორთოპედიული მკურნალობის გეგმა და ჩაატაროს მკურნალობა
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;
v) განსაზღვროს კლინიკური და ლაბორატორიული ეტაპების შესრულების
პროცესში ორთოპედული კონსტრუქციის დასამზადებლად საჭირო მასალების და
მედიკამენტების სახეობანი.
3. literaturis nusxa:

17

a) ორთოპედიული სტომატოლოგია, ტრეზუბოვი, შერბაკოვი, თბილისი,
2006.
b) Fundamentals of Fixed Prosthodontics. Shillingburg HT Jr. Third Edition.
g) Oдонтопрепарирование при восстановлении дефектов твердых тканей зубов
вкладками. Aрутюнов CD. 2007
d) Fixed Prosthodontics: Principles and Clinics. AnselmWiskott.
e) Occlusion in Restorative Dentistry. Gross MD, Mathews JD.
ვ) Dental Implants. NHS Cambridgeshire and Peterborough Public Health Network.
ზ) Дентальная имплантология. В. Л. Параскевич. II издание2006
თ) Практическая Дентальная имплантологияю. Musheev, Olesova, Fromovich.
4.
Sesasrulebeli samuSaos moculoba, Casatarebeli manipulaciebi
raodenoba da modulis Sefasebis meTodebi:
#

Teoriuli kursi

profesiuli
unarCvevebi

1.

კბილის მაგარი ქსოვილების
პათოლოგიები,
ეტიოლოგია,
პათოგნეზი,
მკურნალობის
მეთოდები.
- სოლისბეური დეფექტები
მკურნალობა
ჩანართებით.
ლითონის,
პლასტმასის
და
ფაიფურის ჩანართები.
მკურნალობა
ხელოვნური
გვირგვინებით
- ჩვენებები
- შესაძლო
გართულებები
პრეპარირების დროს
- ლითონების გამოშტამპული
ხელოვნური გვირგვინები
- ლითონის
ჩამოსხმული
ხელოვნური გვირგვინები
- პლასტმასის
ხელოვნური
გვირგვინები
- ფაიფურის
ხელოვნური
გვირგვინები
- მეტალოკერამიკის
ხელოვნური გვირგვინები
- ლიტონის
გვირგვინები

15
ჩანართებისათვის
ღრუების
ფორმირება,
ჩანართების დამზადების
პირდაპირი
და
არაპირდაპირი
მეთოდები,

კლინიკუ
რი
შემთხვევა
და
პრეზენტა
ცია

კბილის
პრეპარირება, 30
ღრძილის
რეტრაქცია,
ორშრიანი
ანაბეჭდის
აღება,
ცენტრალური
ოკლუზიის განსაზღვრა,
ჩანართის
ფიქსაცია,
გვირგვინის
ფიქსაცია,
გვირგვინის
კარკასის
მორგება,
გვირგვინის
ფიქსაცია,
ოკლუზიის
გასქორება
CAD/CAM
სისტემით
ორთოპედიული
ჩანართების
ინლეი,
ონლეი, ოვერლეი და
ფინლეი
ჩანართების

კლინიკუ
რი
შემთხვევა
და
ზეპირი
გამოკითხ
ვები

2.

Sesasrule Sefasebi
beli
s
manipulaci meTodebi
ebis
raodenoba
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-

3.

4.

5.

პლასტმასის პირნაკეთობით დამზადება,
უმეატლო
კერამიკული ფიქსაცია
ხელოვნური გვირგვინები
კბილების
არაპირდაპირი
ვინირება
კომპიუტერული
ტექნოლოგიები ესთეტიკურ
ორთოპედიულ
სტომატოლოგიაში
(CAD/CAM, CEREC, DCS)

კბილის
გვირგვინოვანი
ნაწილის
აღდგენა
მისი
სრულად დაკარგვის დროს
- წკირიანი
ტაკვიანი
ჩანართები
- გვირგვინოვანი
ნაწილის
აღდგენა
ანკერების
დახმარებით
- სხვადასხვა კონსტრუქციის
წკირიანი კბილები
კბილების მაგარი ქოსვილების
პათოლოგიური
ცვეთა,
კლინიკური
სურათი,
კლასიფიკაცია,
ფორმები,
ორთოპედიული მკურნალობა

მეორადი
ნაწილობრივი
ადენტია, კბილთა მწკრივის
დეფექტები, ცვილელებები ყბაკბილთა
სისტემაში,
დიაგნოსტიკა და მკურნალობის
მეთოდები
- კბილის
ფუნქციონალური
გადატვირთვა,

მორეგბა,

კბილის
თერაპიული 15
მომზადება, პრეპარირება,
ანაბეჭდის აღება წკრიანი
ჩანართისათვის,
წკირიანი
ტაკვიანი
ჩანართის
ფიქსაცია,
რღძილის
რეტრაქცია,
ანაბეჭდის
აღება,
ხელოვნური გვირგვინის
მორგება და ფიქსაცია.
ცვეთის
ტიპის 10
განსაზღვრა,
კბილების
ანატომიური
ფორმის,
ფუნქციის და ესთეტიკის
აღდგენა,
ალვეოლათაშორის
სიმაღლის შენარჩუნება ან
აღდგენა. მკურნალობის
გეგმა უნდა დასახოს
ცვეთის
ტიპის
განთავლისწინებით.
კბილთა
მწკრივის 30
უწყვეტობის
აღდგენა,
დეფორმაციების,
პაროდონტის
ფუნქციური
გადატვირთვის
და
საფეთქელ-ქვედა
ყბის
სახსრის
დარღვევების

კლინიკუ
რი
შემთხვევე
ბი
და
რეფერატი
(პრეზენტ
აციის
სახით)

კლინიკუ
რი
შემთხვევა
და
ზეპირი
გამოკითხ
ვა,
პრეზენტა
ცია

კლინიკუ
რი
შემთხვევე
ბი
და
ზეპირი
გამოკითხ
ვები.
პრეზენტა
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-

-

-

-

6.

7.

პათოლოგიური ოკლუზია
ტრავმული ოკლუზია
არტიკულაციური
წონასწორობა
საფეთქელ-ქვედა
ყბის
სახსრის ფუნქციონალური
გადატვირთვა
კბილთა
მწკრივის
დეფექტების
პაციენტთა
ფიქსირებული
კონსტრუქციებით
მკურნალობა
მოუხსნელი
ხიდისებური
პროთეზები,
ჩვენებები,
ბიომექანიკა
ლითონის
მირჩილული
პროთეზები
მეტალოკერამიკული
ხიდისებური პროთეზები
პლასტმასის
ხიდისებური
პროთეზები
მეტალოპლასტმასის
ხიდისებური პორთეზები
ადჰეზირუი
ხიდისებური
პროტეზები (მერილენდის
ხიდები)

აღმოხვრა.
საყრდენი
კბილების
სპეციალური მომზადება,
პრეპარირება, რღზილის
რეტრაქცია,
ორშრიანი
ანაბეჭდის
აღება,
კარკასის
მორგება,
მოუხსნელი
კონსტრუქციის ფიქსაცია.

პაროდონტის
დაავადებები. კბილის
შერჩევითი 3
ორთოპედიული მკურნალობის მოქლიბვა,
მეთოდები და პროფილაქტიკა
სუპრაკონსტრუქციები
მარკირება,
ოკულდოგრამის
ჩამოყალიებბა,
მოსახსნელი
და
მოუხსნელი
შნაარტაშნების დამზადება,
ფიქსაციია, შეფასება და
რაციონალური
პროთეზირების შერჩევა.
ყბათა
მოტეხილობის

ცია

კლინიკუ
რი
შემთხვევა
და
ზეპირი
გამიკთხვა
,
პრეზენტა
ცია

ზეპირი
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ორთოპედიული მკურნალობა
8.

ყბების ტრავმათა შემდგომი
ორთოპედიული მკურნალობა
ცრუ სახსარი
არასწორად
შეხორცებული
მოტეხილობანი
პროთეზირება მიკროსტომიის
დროს

9.

დენტალური
იმპლანტაციის
განვითარების ისტორია

10.

ძვლის არქიტექტონიკა,
დენტალური იმპლანტაციის
ჩვენებები და უკუჩვენებები,
დენტალური იმპლანტაციის
დაგეგმარება

11.

დენტალურ
იმპლანტებზე
დაყრდნობილი
კონსტრუქციების ბიომექანიკა

12.

იმპლანტების ორთოპედიული იმპლანტებზე
კომპონენტების დამაგრება
აბატმენტების დამაგრება

გამოკითხ
ვა
ზეპირი
გამოკითხ
ვა
და
პრეზენტა
ცია.
კლინიკუ
რი
შემთხევა
შეძლების
დაგვარად

ანაბეჭდის
აღება
ზეწოლის
გარეშე
ფრაგმენტების
მოძრაობის
გათვალისწინებით
მოსახსნელი
ფირფიტოვანი
პროთეზის დამზადება
პროთეზის ორ ნაწილად
გაყოფა ცრუ
სახსრის
მდებარეობის არეში
ორი ნაწილის ჭაღისებრი
სამაგრით დამაგრება

ორთოპანტომოგრამის და 10
3D
კომპიუტერული
ტომოგრამის
გამოყენებით
ძვლის
არქიტექტონიკის
განსაზღვრა,
ძლის
მოცულობის
დადგენა,
პაციენტის
დიაგნოსტირება
და
იმპლანტაციის
დაგეგმარება

10

ზეპირი
გამოკითხ
ვა
სიტუაცი
ური
ამოცანები
, ზეპირი
გამოკითხ
ვა,
პრეზენტა
ცია.
კლინიკუ
რი
შემთხვევე
ბი
ზეპირი
გამოკითხ
ვა
სიტუაცი
ური
ამოცანები
თ
ფანტომებ
ზე

21

13.

იმპლანტებზე
მოუხსნელი
დამზადება

14.

იმპლანტებზე
ფიქსირებული ანაბეჭდის
აღება 1
პირობითად-მოსახსნელი
ტრანსფერებით ღია და
პროთეზების დამზადება
დახურული მეთოდებით
metalis karkasisTvis
cvilis
modelis
damzadeba
metalis
karkasis
damzadeba
metalis
karkasis
morgeba (modelze da
piris RruSi)
viniris
feris
gansazRvra
viniris
daSreveba
karkasze
protezis fiqsacia
cenrtaluri
okluziis kontroli
da koreqcia

ფიქსირებული ანაბეჭდის
აღება 3
პროთეზის ტრანსფერებით ღია და
დახურული მეთოდებით
metalis karkasisTvis
cvilis
modelis
damzadeba
metalis
karkasis
damzadeba
metalis
karkasis
morgeba (modelze da
piris RruSi)
viniris
feris
gansazRvra
viniris
daSreveba
karkasze
protezis fiqsacia
cenrtaluri
okluziis kontroli
da koreqcia
piris Rrus higiena da
sakontrolo vizitebi

მუშაობა
და
ტესტები
კლინიკუ
რი
შემთხვევა
, ზეპირი
გამოკითხ
ვა

კლინიკუ
რი
შემთხვევა
, ზეპირი
გამოკითხ
ვა
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ხრახნების
დახურვა
კომპოზიტური
საბჟენი
მასალით
piris Rrus higiena da
sakontrolo vizitebi
მდგომი
15. დენტალურ
იმპლანტებზე „ფეხებზე“
დაყრდნობილი
პროთეზების პროთეზის დამზადება
დამზადება
არასასურველი
ანატომო-ტოპოგრაფიული
მდგომარეობის დროს
16. დენტალურ
იმპლანტებზე
დაყრდნობილი
პროთეზების
გართულებები
და
მათი
მკურნალობა,
პერიიმპლანტიტები, ჰიგიენა

ზეპირი
გამოკითხ
ვა
და
პრეზენტა
ცია
ზეპირი
გამოკითხ
ვა

muxli 12.
მოდული 3. მოდულის დასახელება – „მოსახსნელი ორთოპედიული
კონსტრუქციები“ (ხანგრძლივობა _ 7 თვე)
1. მოდულის მიზანი _ რეზიდენტმა შეისწავლოს სხვადასხვა პათოლოგიების ან
ტრავმის შედეგად წარმოშობილი კბილთა მწკრივის დეფექტების ან მთლიანი
ადენტიის დიაგნოსტიკა, კლინიკა, პროფილაქტიკა და ორთოპედიული
მკურნალობა ნაწილობრივი და (ან) მთლიანი ფირფიტოვანი ან ბიგელისებური
პროთეზების გამოყენებით, რათა აღდგენილ იქნას საღეჭი აპარატი როგორც
ანატომიური და ფუნქციური, ისე ესთეტიკური თვალსაზრისით. რეზიდენტმა
(სპეციალობის მაძებელმა) უნდა შეისწავლოს ნაწილობრივი და სრული
ედენტულიზმის შემთხვევაში ძვლოვან ქსოვილში ჩასმულ დენტალურ
იმპლანტებზე პროთეზირება. რეზიდენტმა უნდა მიიღოს დეტალური ინფორმაცია
დენტალური იმპლანტების გამოყენების ჩვენებების და უკუჩვენებების შესახებ.
უნდა გაეცნოს დენტალურ იმპლანტებზე დაყრდნობილი კონსტრუქციების
დაგეგმარების და ბიომექანიკის კანონების ძირითად პრინციპებს.
2. მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ რეზიდენტმა (სპეციალობის
მაძიებელმა) უნდა შეძლოს ნაწილობრივი და მთლიანი ადენტიის მკურნალობა
ფირფირტოვანი და ბიგელისებური მოსახსნელი პროთეზებით, ასევე, დენტალურ
იმპლანტებზე აბატმენტების დამაგრება, ანაბეჭდის აღება ტრანსფერების
გამოყენებით როგორც ღია, ასევე, დახურული მეთოდით. ასევე, რეზიდენტმა უნდა
ისწავლოს დენტალურ იმპლანტებზე მოსახსნელი და კომბინირებული პროთეზის
დამზადება და პირის ღრუში ფიქსაცია. შესაბამისად, რეზიდენტმა უნდა შეძლოს
დენტალურ იმპლანტებზე დაყრდნობილი კონსტრუქციების გამოყენებით საღეჭი
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აპარატის როგორც ანატომიური და ფუნქციური, ისე ესთეტიკური თვალსაზრისით
აღდგენა.
3. მოდულის გავლის პერიოდში მან უნდა აითვისოს ნაწილობრივი და მთლიანი
ადენტიის დაიგნოსტიკა, კლინიკა, პროფილაქტიკა და ორთოპედიული
მკურნალობა მოსახსნელი ორთოპედიული კონსტრუქციებით. რეზიდენტმა უნდა
მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია პირის ღრუს და ყბა-სახის მიდამოში არსებული
ანომალიების, დეფორმაციების და დეფექტების შესახენ ანამნეზის შეკრების
საფუძველზე.
a) აწარმოოს პირის ღრუს და ყბა-სახის მიდამოს ორგანოების გამოკვლევა;
b) გამოავლინოს პათოლოგიური მდგომარფეობის განვითარების მიზეზები;
g)
შეარჩიოს საჭირო აპარატისა და პროთეზის ოპტიმალური სახეობა
კონკრეტულ შემთხვევაში;
d) დიაგნოზის ფორმულირება;
e) დასახოს ორთოპედიული მკურნალობის გეგმა და ჩაატაროს მკურნალობა
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;
v) განსაზღვროს კლინიკური და ლაბორატორიული ეტაპების შესრულების
პროცესი ორთოპედული კონსტრუქციის დასამზადებლად საჭირო მასალების და
მედიკამენტების სახეობანი.
4. literaturis nusxa:
a) ორთოპედიული სტომატოლოგია, ტრეზუბოვი, შერბაკოვი, თბილისი, 2006.
b) Occlusion in Restorative Dentistry. Gross MD, Mathews JD.
g) Prosthetic Treatment of the edentulous Patient. Fifth Edition. Basker RM, Davenport
JC, Thomason JM.
დ) Dental Implants. NHS Cambridgeshire and Peterborough Public Health Network.
ე) Дентальная имплантология. В. Л. Параскевич. II издание2006
ვ) Практическая Дентальная имплантологияю. Musheev, Olesova, Fromovich.
5.
Sesasrulebeli samuSaos moculoba, Casatarebeli manipulaciebis
raodenoba da modulis Sefasebis meTodebi:
#

Teoriuli kursi

profesiuli
unarCvevebi

Sesasrule Sefasebi
beli
s
manipulaci meTodebi
ebis
raodenoba

1.

მეორადი
ნაწილობრივი
ადენტიის
მკურნალობა
მოსახსნელი პროთეზებით
- მოსახსნელი
ხიდისებური
პროთეზები
- ნაწილობრივი
ფირფიტოვანი მოსახსნელი

anabeWdis miReba
30
ybebis
centraluri
SeTanasovnebis
gansazRvra
protezis
konstruqciis dagegmva
rkalisebri protezis
karkasis Semowmeba

კლინიკუ
რი
შემთხვევე
ბიდა
პრეზენტა
ცია
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2.

პროთეზები
- ბიგელისებური პროთეზები
- ატაჩმენები, მათი სახეები,
გამოყენების ჩვენებები და
უკუჩვენებები.
- ნაწილობრივი
ფირფიტოვანი მოსახსნელი
პროთეზი
მეატლის
ბაზისით.
- ნაწილობრივი
ფირფიტოვანი მოსახსნელი
პროთეზი
ელასტირუი
ბაზისით
„სამედიცინო
სიხშირის“
თერმოპლასტებისაგან
(„ვალპლასტი“)
პროთეზირება
კბილების
მთლიანი დაკარგვის დროს.
მეორადი
სრული
ედენტულიზმი.
- კლინიკური
სურათი.
კლასიფიკაცია
- საპროტეზო
ველის
მდგომარეობის შეფასება
- ფიქსაციის მეთოდები
- ფუნქციონალური ანაბეჭდი
- ინდივიდუალური კოვზი,
მისი მორგება
- მთლიანი
მოსახსნელი
ფირფიტოვანი
პროთეზი
პლასტმასის ბაზისისით
- მთლიანი
მოსახსნელი
ფირფიტოვანი
პროთეზი
რბილი ბაზისისით
- მთლიანი
მოსახსნელი
ფირფიტოვანი
პროთეზი
მეტალის ბაზისისით
- საპროთეზო
ველის
ქსოვილების რეაქცია

mosaxsneli protezis
konstruqciis
Semowmeba
protezis Casma
piris Rrus higiena da
sakontrolo vizitebi

anabeWdis miReba
20
ybebis
centraluri
SeTanasovnebis
gansazRvra
protezis
konstruqciis dagegmva
მთლიანი
მოსახსნელი
ფირფიტოვანი პროთეზის
მეტალის
karkasis
Semowmeba
mosaxsneli protezis
konstruqciis
Semowmeba
protezis Casma
piris Rrus higiena da
sakontrolo vizitebi

კლინიკუ
რი
შემთხვევე
ბი
და
ზეპირი
გამოკითხ
ვები

25

3.

რბილი
და
მაგარი
სასის
დეფექტების პროთეზირება
- მაგარი სასის შუა დეფექტის
პროთეზირება
კბილების
არსებობის დროს
- მაგარი სასის შუა დეფექტის
პროთეზირება კბილების არ
არსებობის დროს
- მაგარი სასის გვერდითი და
წინა მიდამოს დეფექტების
პროთეზირება
- პროთეზირება რბილი და
მაგარი სასის ერთდროული
დეფექტების დროს
- პროთეზირება მაგარი და
რბილის
სასის
თანდაყოლილი
დეფექტების დროს

4.

პროთეზირება
დეფექტების
(ეგზოპროთეზები)

5.

პროთეზირება სასის და ყბების
აღდგენითი ქირურგიის დროს

6.

იმპლანტებზე
ფიქსირებული ანაბეჭდის
აღება
კომპიბინრებული
პროთეზის ტრანსფერებით ღია და
დამზადება
დახურული მეთოდებით
metalis karkasisTvis
cvilis
modelis

ანაბეჭდის
აღება
დეფექტის
წინასწარი
ტამპონადით
რკალისებრი
პროთეზების დაზადება,
მაობტურირებელი
ნაწილი
მოსახსნელი
ფირფიტოვანი პროთეზი
დეფექტთან
მორგვის
გაკეთება (0.5-1.0მმ)
ანაბეჭდის
აღება
ნაპრალის კიდეებიდან
ანაბეჭდის კორექცია და
დათაბაშირება
მოდელის
შექმნა
დეფექტით
ნაპრალის
ცვილის
მოდელის შექმნა
ობტურატორის
დამზადება
ობტურატორის
ცხვირხახის ნაწილი უნდა იყოს
რბილი

სახის
დროს

კლინიკუ
რი
შემთხვევე
ბი
შეძლების
დაგვარად
და
რეფერატი
(პრეზენტ
აციის
სახით)

ზეპირი
გამოკითხ
ვა,
პრეზენტა
ცია
ზეპირი
გამოკითხ
ვები.
პრეზენტა
ცია
პრეზენტა
ცია
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damzadeba
metalis
karkasis
damzadeba
metalis
karkasis
morgeba (modelze da
piris RruSi)
viniris
feris
gansazRvra
viniris
daSreveba
karkasze
protezis
fiqsacia
(აუცილებელია თხევადი
ცემენტის გამოყენება)
cenrtaluri
okluziis kontroli
da koreqcia
ხრახნების
დახურვა
კომპოზიტური
საბჟენი
მასალით
piris Rrus higiena da
sakontrolo vizitebi
7.

იმპლანტებზე დაყრდნობილი ანაბეჭდის
აღება 3
სრული მოსახსნელი პროთეზის დუბლირების მეთოდით
dauSleli
modeli
დამზადება
implantis
abatmentebis
analogebiT
cvilis
xarixis
damzadeba
xarixis modelireba
metalis
xarixis
modelze fiqsacia da
ind-kovzis damzadeba
metalis xarixis piris
implantebze fiqsacia
da
funqciuri
anabeWdis aReba
meore
modelis
damzadeba
(rbili
qsovilebi da metalis
mezostruqtura)
პროთეზის
სუპრასტრუქტურაზე

კლინიკუ
რი
შემთხვევა
, ზეპირი
გამოკითხ
ვა
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მორგება
piris Rrus higiena da
sakontrolo vizitebi

მუხლი 13. შეფასება
1.
Sefaseba xdeba komponentebis specifikis gaTvaliswinebiT;
2.
swavlebis/Sefasebis principebi:
Teoriuli da praqtikuli codnis
Sefaseba TveSi erTxel;
a) Sefasebis meTodebi: Sefaseba moxdeba modulis gavlis periodSi
gamovlenili aqtiurobis gaTvaliswinebiT. TiToeuli modulis gavlis
Semdeg Teoriuli codnis Sefaseba xorcieldeba test-kiTxvarebiT,
zepiri
gamokiTxviT,
klinikuri
SemTxvevebis
ganxilviT
da
prezentaciebiT. modulis gavlis Semdeg Sefaseba moxdeba dRiurSi
dafiqsirebuli mis mier Catarebuli Teoriuli da praqtikuli muSaobis
safuZvelze.
b) Sesafasebeli kompetenciebi:
g) Teoriuli mzadebis Sefaseba:
g.a) test-kiTxvarebi;
g.b) zepiri gamokiTxva;
g.g) situaciuri amocanebi;
g.d) prezentaciebi;
d) praqtikuli saqmianoba:
d.a) klinikur-laboratoriuli monacemebis demonstracia da analizi
d.b) pacientis diagnostika da prevenciul-samkurnalo RonisZiebebis
dagegmvis sademonstracio ganxilva.
e) monacemTa Segrovebis da fiqsirebis saSualebebi:
e.a) rezidentis dRiuri;
e.b) gacnobili literaturuli wyaroebis bibliografiuli CamonaTvali
da maTi anotaciebis zepiri warmodgena.
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