საგამოცდო საკითხები/ქვესაკითხები ქირურგიაში (ქირურგია 1)

I.

farisebri jirkvlis daavadebebi
1. farisebri jirkvlis anatomia da fiziologia:
1.1. embriogenezi da morfologia;
1.2. farisebri jirkvlis sisxlmomarageba;
1.3. farisebri jirkvlis inervacia;
1.4. farisebri jirkvlis sekreciuli funqcia:

hormonebis sinTezi – T3, T4, kalcitonini, somatostatini;

hormonebis sinTezis regulacia – hipofiz-hipoTalamusis
roli;

paraThormoni da misi roli kalciumisa da fosforis cvlaSi.
2. farisebri jirkvlis gamokvlevis meTodebi, maTi rigiToba da
Cvenebebi:
2.1. gamokvlevis fizikaluri meTodebi:

anamnezi;

inspeqcia, palpacia da farisebri jirkvlis gadidebis
xarisxebi;
2.2. ultrabgeriTi kvleva,
2.3. farisebri jirkvlis radioizotopuri skanireba;
2.4. citologia da biofsia- Fine needle aspiration cytology (FNAC) da Fine
needle aspiration biopsy (FNAB) – maTi diagnostikuri Rirebuleba;
2.5. kompiuteruli tomografia;
2.6. laringoskopia;
2.7. magnitur rezonansuli kvleva;
2.8. angiografia;
2.9. laboratoriuli kvlevis meTodebi:

T3, T4, TSH;

Tireoliberinis sinji;

Tireotropinrilizing hormoni.
3. hiperTireozis saxeebi:
3.1. toqsiuri (avtonomiuri) adenoma – klinika da mkurnaloba;
3.2. difuzuri toqsiuri Ciyvi (greivsis, bazedovis daavadeba):
3.2.1. etiologia da paTogenezi:

HLA –antigenebis mniSvneloba da genetikuri faqtorebi;

organizmSi mimdinare neiro-endokrinuli cvlilebebis
roli;

stresebi, infeqciuri agenti da sxva etiologiuri
faqtorebi;

imunuri kontrolis Tandayolili defeqtebi;

adrenoreceptorebi da kateqolaminebi;

cilebis katabolizmi;

naxSirwylovani da cximovani cvlis moSla;


wyal-marilovani cvlis darRveva;

hipoTalamuri centrebis agzneba.
3.2.2. klinikuri suraTi da diagnostika:

klinikuri simptomebis triada;

Tvalis simptomebi, egzoftalmi, endokrinuli
oftalmopaTia;

kanismxrivi cvlilebebi;

gul-sisxlZarRvTa sistemis cvlilebebi;

sasunTqi sistema cvlilebebi;

saWmlis momnelebeli organoebis cvlilebebi;

Tirkmelebis da Sardgamomyofi sistema;

centraluri da periferiuli nervuli sistema;

Tirkmelzeda jirkvlisa da sxva endokrinuli jirkvlebis
funqciis moSla;
3.2.3. difuzur-toqsiuri Ciyvis klinikuri formebis diferenciacia:

msubuqi

saSualo;

mZime;
3.2.4. mkurnalobis meTodebi:
3.2.4.1. konservatuli:

Tireoiduli hormonis mablokirebeli saSualebebi;

beta-adrenoblokatorebi;

glukokortikosteroidebi;

ujredis membranis stabilizatorebi;

trankvilizatorebi;

radiaqtiuli iodiT Mmkurnalobis safuZvlebi da
principebi;
3.2.4.2.qirurgiuli mkurnaloba:

winasaoperacio momzadeba;

operaciuli Carevis Cvenebebi

operaciis saxeebi da moculoba;

intraoperaciuli garTulebebi;

postoperaciuli garTulebebi:

Tireotoqsiuri krizi – klinika, mkurnaloba;

traqeomalacia;

operaciis Semdgomi hipoTireozi.
4. endemuri da sporaduli Ciyvi:
4.1. endemuri da sporaduli Ciyvis klasifikacia;
4.2. klinikuri suraTi da diagnostika;
4.3. aberantuli Ciyvi;
4.4. enisqveSa Ciyvi;
4.5. saylapavisukana Ciyvi;
4.6. mkurnaloba;
4.7. profilaqtika.
5. farisebri jirkvlis anTebiTi daavadebebi:

5.1. mwvave Tireoiditi:

klinikuri suraTi;

mkurnaloba.
5.2. qvemwvave Tireoiditi (de kervenis granulomatozuri Ciyvi:

klinikuri suraTi;

mkurnaloba.
5.3. haSimotos Ciyvi (autoimunuri qronikuli Tireoiditi):

klinikuri suraTi;

diagnostika;

konservatuli Terapia;

qirurgiuli mkurnaloba.
5.4. ridelis Ciyvi (fibrozuli Tireoiditi):

klinikuri suraTi;

diagnostika;

mkurnaloba.
6. farisebri jirkvlis kibo:
6.1. TNM – klasifikacia;
6.2. klinikuri suraTi;
6.3. diagnostika;
6.4. mkurnaloba:
6.4.1. Tireoideqtomia,

regionuli limfadeneqtomia;

qimioTerapia,

sxivuri Terapia,

radiaqtiuli iodis gamoyeneba;

hormonoTerapia.
6.5. prognozi
7. hipoTireozi
7.1. Tandayolili hipoTireozi;
7.2. SeZenili hipoTireozi:

pirveladi – CiyviT an Ciyvis gareSe;

meoradi – gapirobebuli hipofizis paTologiiT;

mesameuli - gapirobebuli hipoTalamusis dazianebiT;

operaciisSemdgomi hipoTireozi;
7.3. klinikuri suraTi;
7.4. diagnostika;
7.5. mkurnaloba.

II.

საყლაპავის დაავადებები

1. საყლაპავის ანატომია და ფიზიოლოგია:
1.1. საყლაპავის მდებარეობა გულმკერდის ღრუში და ურთიერთობა
მეზობელ ორგანოებთან;

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

საყლაპავის
საყლაპავის
საყლაპავის
საყლაპავის
საყლაპავის
საყლაპავის
საყლაპავის

ფიზიოლოგიური შევიწროებები;
კედლის აგებულება;
სისხლმომარაგება;
ლიმფური ქსელი;
ინერვაცია;
ფუნქციები;
სფინქტერების მუშაობის პრინციპები.

2. გამოკვლევის მეთოდები:
2.1. რენტგენოლოგიური გამოკვლევა;
2.2. ეზოფაგოფიბროსკოპია - ბიოფსია;
2.3. ენდოსკოპიური ულტრასონოგრაფია;
2.4. კომპიუტერული ტომოგრაფია;
2.5. ეზოფაგოტონოკიმოგრაფია;
2.6. PHH-მეტრია.
3. კარდიოსპაზმი (კარდიის აქალაზია):
3.1. ეპიდემიოლოგია;
3.2. ეტიოლოგიური ფაქტორები;
3.3. ნერვული ფაქტორების როლი დაავადების განვითარებაში;
3.4. პათოგენეზი;
3.5. პათოლოგიური ანატომია;
3.6. დაავადების სტადიები:
 დროებითი ფუნქციური სპაზმი;
 სტაბილური სპაზმი;
 კარდიალური სფინქტერის ნაწიბუროვანი ცვლილებები;
 კარდიის მკვეტრად გამოსხატული სტენოზი.
3.7. სიმპტომები:
 დისფაგია;
 პარადოქსული დისფაგია;
 ტკივილი;
 სხვა სიმპტომები.
3.8. რენტგენოლოგიური გამოკვლევის მნიშვნელობა დაავადების
დიაგნოსტიკაში;
3.9. ეზოფაგოფიბროსკოპიის მნიშვნელობა დაავადების დიაგნოსტიკაში;
3.10. ეზოფაგოტონოკიმოგრაფიის მნიშვნელობა დაავადების დიაგნოსტიკაში;
3.11. ფარმაკოლოგიური სინჯები დაავადების დიაგნოსტიკაში;
3.12. მკურნალობის პრინციპები:
 მედიკამენტური მკურნალობის ჩვენებები და
პრინციპები;
 კარდიოპნევმოდილატაცია;
 ქირურგიული მკურნალობის ჩვენებები და სახეები.
3.13. პროგნოზი.

4. საყლაპავის დივერტიკული
4.1. ეპიდემიოლოგია;
4.2. ჭეშმარიტი და ცრუ დივერტიკული;
4.3. პულსური და ტრაქციული დივერტიკული;
4.4. კლასიფიკაცია მდებარეობის მიხედვით;
4.5. პათოგენეზი;
4.6. ხახა-საყლაპავის (ცენკერის) დივერტიკულის პათანატომიური სურათი;
4.7. ეპიბრონქული დივერტიკულების პათანატომიური სურათი;
4.8. ეპიფრენული დივერტიკულების პათანატომიური სურათი;
4.9. სიმპტომები;
4.10. რენტგენოლოგიური გამოკვლევის როლი დაავადების დიაგნოსტიკაში;
4.11. ეზოფაგოფიბროსკოპიის მნიშვნელობა დაავადების დიაგნოსტიკაში;
4.12. კომპიუტერული ტომოგრაფიის მნიშვნელობა დაავადების
დიაგნოსტიკაში;
4.13. გართულებები;
4.14. ქირურგიული მკურნალობის პრინციპები:
 ხახა-საყლაპავის დივერტიკულის ქირურგიული მკურნალობა;
 ეპიბრონქული დივერტიკულების ქირურგიული მკურნალობა;
 ეპიფრენული დივერტიკულების ქირურგიული მკურნალობა.
4.15. პროგნოზი.

5. საყლაპავის კიბო
5.1. ეპიდემიოლოგია;
5.2. რისკ-ფაქტორები;
5.3. კიბოსწინარე დაავადებები;
5.4. დაავადების სიხშირე ლოკალიზაციის მიხედვით;
5.5. კიბოს მაკროსკოპიული ფორმები:
 კვანძოვანი;
 წყლულოვანი;
 ინფილტრაციული.
5.6. ლიმფოგენური მეტასტაზირების გზები.
5.7. ჰემატოგენური მეტასტაზირების გზები.
5.8. ადგილობრივი გავრცელება.
5.9. TNM -კლასიფიკაცია.
5.10. კლასიფიკაცია სტადიების მიხედვით.
5.11. საყლაპავის კიბოს ადგილობრივი სიმპტომები.
5.12. საყლაპავის კიბოს ზოგადი სიმპტომები.
5.13. საყლაპავის კიბოს სიმპტომების თავისებურებები სიმსივნის
ლოკალიზაციის მიხედვით.
5.14. ეზოფაგოფიბროსკოპიის მნიშვნელობა დაავადების დიაგნოსტიკაში.

5.15. რენტგენოკონტრასტული გამოკვლევის მნიშვნელობა დაავადების
დიაგნოსტიკაში.
5.16. ენდოსკოპიური ულტრასონოგრაფიის მნიშვნელობა დაავადების
დიაგნოსტიკაში.
5.17. კომპიუტერული ტომოგრაფიის მნოშვნელობა დაავადების
დიაგნოსტიკაში.
5.18. ქირურგიული მკურნალობის ჩვენებები და პრინციპები.
5.19. რადიკალური ოპერაციის სახეები და ჩვენებები.
5.20. პალიატიური ოპერაციის სახეები და ჩვენებები.
5.21. სხივური თერაპიის მნიშვნელობა და პრინციპები.
5.22. ქიმიოთერაპიის მნიშვნელობა.
5.23.პროგნოზი.

III.
კუჭიsa და თორმეტგოჯა ნაწლავიs daavadebebi:
1. კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის ანატომია:
1.1.

კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის

ანატომია, შემადგენელი ნაწილები:

კარდია, ძირი, სხეული, ანტრალური ნაწილი, პილორუსი, პილორუსის
არხი, თორმეტგოჯას ზედა ჰორიზონტუlი, დასწვრივი და ქვედა
ჰორიზონტუlი nawilebi;
1.2.

არტერიული

1.3.
1.4.

კუჭის ლიმფური სისტემა;
კუჭის სიმპათიკური და პარასიმპათიკური ინერვაცია;

1.5.

კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის კედლიების შრეები;



სისხლმომარაგება;

კუჭის ლორწოვანი გარსის ჯირკვლოვანი ზონები;
თორმეტგოჯა nawlaviს ლორწოვანი გარსის შემადგენელი ენდოდა ეგზოკრინული ჯირკვლები - გასტრინი, ქოლეცისტოკინინი;

2. კუჭის სეკრეცია:
2.1.
2.2.

სეკრეციის ფაზები (რეფლექსური, კუჭისმიერი, ნაწლავური);
კუჭის ეგზოკრინული სეკრეციის ფერმენტები, პროდუქტები;

2.3.

კუჭის ენდოკრინული

სეკრეციის ცილოვანი პროდუქტები

(ჰორმონები);
2.4.

თორმეტგოჯა nawlavis ეგზოკრინული სეკრეციის

2.5.

თორმეტგოჯა nawlavis ენდოკრინული

2.6.

HCl-ის

სეკრეციის მასტიმულირებელი

სეკრეციის პროდუქტები;
და მამუხრუჭებელი

ჰორმონები, ფერმენტები, პოლიპეპტიდები;
2.7.

ვაგუსის გავლენა HCl-ის სეკრეციაზე.

3. კუჭის და 12- გოჯა ნაწლავის მოტორული

ფერმენტები;

ფუნქცია:

3.1.

კუჭის პერისტალტიკის

გამაძლიერებელი და დამაქვეითებელი

პროდუქტები (მედიატორები, ბიოლოგიური ამინები, მჟავები);
3.2.

ცdომილი ნერვის გავლენა კუჭის მოტორულ

ფუნქციაზე;

3.3.

თორმეტგოჯა ნაწლავის მოტორული ფუნქცია, მისი კავშირი ენდო და
ეგზოკრინულ სეკრეციასთან, ვაგუსის აქტივობასთან.

4. გამოკვლევის მეთოდები:
4.1.
4.2.

ანამნეზი;
პალპაცია;

4.3.

კუჭის წვენის სეკრეციის გამოკვლევის მეთოდები;

4.4.
4.5.

PH - მეტრია;
ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია, ბიოფსია;

4.6.

კუჭის dა 12 -გოჯა nawlaviს რენდგენოკონტრასტული კვლევა;

4.7.

კუჭისა და 12-გოჯას კომპიუტერული ტომოგრაფია ორმაგი

4.8.

კონტრასტირებით;
ჰელიკობაქტერია და ჰელიკობაქტერიული ინვაზიის დიაგნოსტიკის
მეთოდები.

5. კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება:
5.1.
5.2.

წყლულოვანი დაავადების გავრცელების სიხშირე, გეოგრაფია;
წყლულოვანი დაავადების ოთხი ტიპი (ჯონსონის მიხედვით);

5.3.

კუჭის წყლულოვანი

დაავადების პათოგენეზის მსგავსება და

განსხვავება თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადების
პათოგენეზTან;
5.4.

აგრესიულ-დამცველობით

ფაქტორebს შორის წონაასწორობის

დარღვევით განპირობებული წყლულის წარმოქმნის მექანიზმი;
5.5.

თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულის დროს ძირითადი აგრესიული
ფაქტორი (HCL და პეპსინი);

5.6.

კუჭის წყლულოვანი დაავადების დროს ძირითადი აგრესიული
ფაქტორი (HCL, პეფსინის მოქმედება შეუღლებული
მჟავებთან, ლიზოციტებთან, პანკრეასის წვენთან);

5.7.

წყლულოვანი

5.8.

ლორწოვანი

ნაღვლის

დაავადება და ჰელიკობაქტერიები;
გარსის

დამცველი

ბარიერის

შემადგენელი

ნაწილები

(ლორწოვან-ბიკარბონატული ბარიერი, აპიკალური მემბრანa,
ბაზალური მემბრანა);
5.9.

კლინიკური


სურათი და დიაგნოსტიკა:

წყლულოვანი

დაავადების

ძირითადი

სიმპტომები:

 ტკივილი - ტკივილის

ხასიათი,

ინტენსივობა,

პერიოდულობა და სეზონურობა;

 გულძმარვა;
 ბოყინი;
 ღებინება.
5.10. წყლულოვანი დაავადების


მკურნალობა:

კონსერვატული:
 პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები;
 H2- რეცეპტორების ბლოკატორები;
 ჰელიკობაქტერიების ერადიკაცია;
 დიეტა.



ქირურგიული მკურნალობა:
 ოპერაციის აბსოლუტური დაშედარებითი ჩვენებები;
 კუჭის რეზექციის სახეები;
 ორგანოშემანარჩუნებელი ოპერაცია - ვაგოტომია. მისი
სახეები;
 მადრენირებელი ოპერაციების sახეები;

6.

ნაოპერაციები კუჭის
6.1.

დაავადებები - პოსტგასტრორეზექციული გართულებები:

დემპინგ სინდრომი:



დემპინგ-სინდრომის ეტიოპათოგენეზი;
დემპინგ-სინდრომის კლინიკური სურათი და დიაგნოსტიკა,
სიმძიმის მიხედვით მისი



დემპინგ-სინდრომის მკურნალობა (1-2 ხარისხის დროს
კონსერვატული, მე-3 ხარისხის დროს ოპერაციულირეკონსტრუქციული


6.2.

ხარისხები;

გასტროიეუნოდუოდენოპლასტიკა)

ჰიპოგლიკემიური სინდრომი - გვიანი დემპინგი;

მომტანი მარყუჟის სინდრომი:
 კლინიკური სურათი;


დიაგნოსტიკა;

6.3.

 მკურნალობა- კონსერვატული, ოპერაციული.
რეფლუქს-გასტრიტი;

6.4.

მეტაბოლური დარღვევები;

6.5.

ანემია - რკინადეფიციტური, აგასტრული.

7. ნაოპერაციები კუჭის
7.1. დისფაგია;

დაავადებები - პოსტვაგოტომიური გართულებები:

7.2.

გასტროსტაზი;

7.3.

დიარეა

7.4.

ნაოპერაციები კუჭის

დაავადებების პროფილაქტიკა.

8. მწვავე წყლულები:
8.1.

მწვავე

წყლულების სახეობები წარმოშობის მიზეზების მიხედვით

(სტრესული, დელაფუას მარტივი წყლული, კუშინგის და წამლისმიერი
წყლული);
8.2.

მკურნალობის მეთოდები (უპირატესად კონსერვატული, იშვიათად
ქირურგიული);

8.3.
8.4.

ულცეროგენული ენდოკრინული დაავადებები;
ზოლინგერ-ელისონის სინდრომი:


ზოლინგერ-ელისონის სინდრომის მკურნალობის სახეები.

9. კუჭის სიმსივნეები:
9.1.

კუჭის პოლიპები და პოლიპოზი, პოლიპების სახეები-ჯირკვლოვანი,
ჰიპერპლაზიური და ფიბრომულ-ანთებითი პოლიპები:


კუჭის პოლიპის სახეები (ერთეული, მრავლობითი, პოლიპოზი);




კუჭის პოლიპის კლინიკური სურათი და დიაგნოსტიკა;
მკურნალობის ქირურგიული მეთოდები:
 ენდოსკოპიური ელექტროექსციზია;
 კუჭის რეზექცია;

9.2.

 გასტრექტომია.
კუჭის კიბო:


კუჭის კიბოს ეტიოლოგია;



კუჭის კიბოს სავარაუდო წინარე დაავადებები (ქრონიკული
ატროფიული გასტრიტი, კუჭის ჰიპერპლაზიური, ადენომური
პოლიპები, პოლიპოზი);



კუჭის კიბოს რისკ-ფაქტორები;




კუჭის კიბოს პათანატომიური სურათი;
კლასიფიკაცია:
 TNM -კლასიფიკაცია;
 დაავადების კლინიკური სტადიები.



კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის ვალიდური კვლევა
(გასტროსკოპია, ბიოფსია, რენდგენოსკოპია);



კუჭის კიბოს ადგილობრივი სიმპტომები, დისპეფსიური
მოვლენები;



კუჭის კიბოს ზოგადი სიმპტომები, სიმსივნური ინტოქსიკაციის
ნიშნები;



კუჭის კიბოს

მკურნალობა:

 კუჭის კიბოს რადიკალური ოპერაციის ძირითადი
ტიპები;
 პალიატიური ოპერაციების ჩვენება და სახეები;
 კუჭის კიბოს ძირითადი გართულებები (სისხლდენა,
პერფორაცია, სიმსივნის ინფიცირება, პენეტრაცია
მეზობელ ორგანოებსა და ქსოვილებში).

IV.

wvrili nawlavi

1. wvrili nawlavis anatomia:
1.1.
wvrili nawlavis Semadgeneli nawilebi;
1.2.
wvrili nawlavis kedlis garsebi;
1.3.
sisxlmomarageba da inervacia;
1.4.
limfis mimoqceva.
2. wvrili nawlavis funqciebi;
3. wvrili nawlavis divertikuli:
3.1.
wvrili nawlavis Tandayolili, cru da traqciuli
divertikulozi;
3.2.
TeZos nawlavis (mekelis) divertikuli:
 klinikuri suraTi;
 klinika;
 garTulebebi;
 mkurnaloba.
4. kronis daavadeba:
4.1.
kronis daavadebis genetikuri faqtori;
4.2.
kronis daavadebis paTologiuri anatomia (langhansis
ujredebi);
4.3.
kronis daavadebis klinikuri mimdinareobis stadiebi;
4.4.
kronis daavadebis simptomatika;\
4.5.
kronis daavadebis garTulebebi:
 abscesi;
 Sinagani da garegani xvrelmilebi;
 perforacia;
 sisxldena;
 araspecifiuri, eqstrasintestinuri gartulebebi:
 poliarTriti;
 kanis eriTema;
 RviZlis cximovani distrofia;
 masklerozirebeli qolangiti;
 uveiti;
 iridocikliti.

4.6.

4.7.

4.8.

IV.

kronis daavadebis kvlevis meTodebi:
 rentgenuli kvlevis mniSvneloba;
 sonografiis mniSvneloba;
 endoskopiuri kvlevis mniSvneloba.
kronis daavadebis mkurnalobis meTodebi:
 konservatuli Terapia;
 qirurgiuli mkurnalobis Cvenebebi.
nawlavis xvrelmilebi:
 nawlavis xvrelmilebis klasifikacia;
 klinikuri suraTi da diagnostika;
 mkurnalobis taqtika xvrelmilis saxis mixedviT.
msxvili nawlavi

1. anatomia da fiziologia:
1.1.
msxvili nawlavis sazRvrebi, zoma da dayofa;
1.2.
msxvili nawlavis kedlis garsebi.;
1.3.
msxvili nawlavis sisxlmomarageba;
1.4.
msxvili nawlavis limfuri sistema;
1.5.
msxvili nawlavis inervacia;
1.6.
msxvili nawlavebis oTxi ZiriTadi funqcia.
2. gamokvlevis meTodebi:
2.1.
endoskopia;
2.2.
biofsia;
2.3.
rentgenuli kvlevis saxeebi;
2.4.
kompiuteruli tomografia;
2.5.
magnitorezonansuli tomografia.
3. hirSprungis daavadeba:
3.1.
hirSprungis daavadebis etio-paTogenezi;
3.2.
hirSprungis daavadebis simptomatika;
3.3.
gansxvaveba hirSprungis daavadebasa da megakolons Soris;
3.4.
hirSprungis daavadebis garTulebebi;
3.5.
mkurnalobis qirurgiuli meTodebi:
 diuamelis operacia;
 svensonis operacia.
4. araspecifiuri wylulovani koliti:
4.1.
wylulovani kolitis etio-paTogenezi;
4.2.
wylulovani kolitis paTomorfologiuri suraTi;
4.3.
wylulovani kolitis klinikuri mimdinareoba;
4.4.
kvlevis meTodebi wylulovani kolitis diagnostirebisas;
4.5.
wylulovani kolitis adgilobrivi garTulebebi:
 sisxldena;
 perforacia;
 nawlavis toqsiuri dilatacia;
 stenozi;

 malignizacia.
4.6.
wylulovani kolitis kompleqsuri mkurnaloba.
5. msxvili nawlavis polipi da polipozi:
5.1.
polipebis paTanatomiuri klasifikacia;
5.2.
msxvili nawlavis polipozis klinikuri mimdinareoba;
5.3.
msxvili nawlavis polipozis qirurgiuli mkurnalobis
saxeebi:
 eleqtroeqscizia;
 marjvenamxrivi hemikoleqtomia;
 marcxenamxrivi hemikoleqtomia;
 sigmis rezeqcia;
 subtotaluri koleqtomia;
 koleqtomia.
6. kolinjis kibo:
6.1.
epidemiologia;
6.2.
msxvili nawlavis kibos sixSire lokalizaciis mixedviT;
6.3.
msxvili nawlavis kibos ganviTarebis etiologiuri
faqtorebi;
6.4.
msxvili nawlavis kibos TNM klasifikaca;
6.5.
kolinjis kibos klinikuri stadiebi;
6.6.
msxvili nawlavis kibos simptomatika;
6.7.
gansxvaveba marjvena da marcxenamxrivi kibos klinikur
suraTSi;
6.8.
msxvili nawlavis kibos diagnostikis efeqturi meTodebi;
6.9.
msxvili nawlavis kibos garTulebebi da maTi sixSire;
6.10. msxvili nawlavis kibos mkurnaloba:
 winasaoperacio momzadeba;
 qirurgiuli Carevis meTodis SerCeva;
 marjvenamxrivi hemikoleqtomia;
 marcxenamxrivi hemikoleqtomia;
 sigmis rezeqcia;
 subtotaluri koleqtomia;
 koleqtomia;
 obstruqciuli rezeqcia – hartmanis operacaia;
 paliastiuri operaciebis Cveneba da saxeebi:
 SemovliTi anastomozebi;
 xelovnuri ukana tani.
V.

Wiayela danamati (apeandiqsi)

1. anatomia da fiziologia:
1.1. apendiqsis mdebareoba;
1.2. სისხლძარღვები;
1.3. ფიზიოლოგია;
1.4. მწვავე აპენდიციტი;



ეტიოლოგია;



პათოგენეზი;



კლასიფიკაცია;



კლონიკა;



დიაგნოზი;



გართულებები;




მკურნალობის მეთოდები;
ინტრაოპერაციული და პოსტოპერაციული გართულებები;



mimdinareobis Taviseburebebi orsulebSi bavSvebsa da moxucebSi;

1.5. ქრონიკული აპენდიციტი;
1.6. აპენდიქსის სიმსივნეები


კარცინოიდი;



ადენოკარცინომა.

VI.
RviZli
1. RviZlis anatomia da funqciebi:
1.1. RviZlis funqciuri segmenturi anatomia (qvinos klasifikacia);
1.2. RviZlis angioarqiteqtonika;
1.3. eqstra da intrahepaturi sanaRvle gzebi;
1.4. RviZlis limfuri sadinrebi;
1.5. RviZlis inervacia;
1.6. RviZlis roli cilovan, cximovan da naxSirwylovan cvlaSi;
1.7. RviZlis pigmenturi funqcia;
1.8. RviZli da sisxlis Semadedebeli sistema.
2.

gamokvlevis specialuri meTodebi:

2.1. RviZlis funqciuri mdgomareobis laboratoriuli markerebi;
2.2. ultrasonografia;
2.3. kompiuteruli tomografiis RviZlis paTologiebis dros;
2.4. magnitur rezonansuli tomografia;
2.5. transkutaneuri punqcia;
2.6. RviZlis biofsia, Cveneba, teqnika, Sedegebi, garTulebebi;
2.7. magnitur-rezonansuli qolangiopankreatografia (MRCP);
2.8. endoskopiuri retrograduli qolangiopankreatografia (ERCP);
2.9. RviZlis angiografia – celiakografia;
2.10.splenoportografia;
2.11. laparoskopia.
3. RviZlis eqinokokozi:

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

hidatiduri eqinokokozis gavrcelebis areali;
hidatiduri eqinokokozis gamomwvevis sasicocxlo cikli
,,onkosfera". misi adamianis organizmSi moxvedrisa da fiqsaciis
adgilebi
eqinokokis kistis agebuleba;
klinikuri suraTi da diagnostika:
 lateqs-aglutinaciis reaqcia;
 ultrasonografia;
 kompiuteruli tomografia.
garTulebebi:
 siyviTle;
 hidatiduri kistis gaskdoma da anafilaqsiuri Soki;
 kistis daCirqeba.
mkurnaloba:
 eqinokokeqtomia da misi saxeebi;
 eqinokokozis mkurnaloba punqciuri meTodiT;
alveokokozi:
 etiologia;

 paTogenezi;
 klinikuri suraTi da diagnostika;
 mkurnaloba.
4. RviZlis araparazituli kistebi;
5. RviZlis keTilTvisebiani simsivneebi:
5.1.
RviZlis hemangioma, misi arsi da etiologia;
 RviZlis hemangiomis diagnostika;
 mkurnaloba.
5.2.
hepatoma, qolangiohepatoma.
6. RviZlis avTvisebiani simsivneebi:
6.1.
RviZlis pirveladi karcinomis saxeebi;
6.2.
hepatoceluluri karcinomis risk faqtorebi;
6.3.
RviZlis kibos klinikuri mimdinareoba;
6.4.
RviZlis kibos diagnostika:
 sonografia;
 kompiuteruli tomografia;
 magnitur-rezonansuli tomografia;
 punqciuri biofsiis mniSvneloba;
 simsivnuri markerebis mniSvneloba.
6.5.
garTulebebi:
 simsivnuri kvanZis gaskdoma;

 sisxldena;
 simsivnis daSla misi abscedirebiT;
 meqanikuri siyviTle;
 siyviTle da asciti;
 qolangiti.
6.6.
mkurnaloba;
6.7.
prognozi.
7. portuli hipertenziis sindromi:
7.1.
etiologia da paTogenezi:
 RviZlqveSa portuli hipertenzia;
 RviZlSida portuli hipertenzia;
 RviZlzeda portuli hipertenzia;
 Sereuli formebi.
7.2.
klinikuri suraTi, angioarqiteqtonikuri manifestacia;
7.3.
diagnostikuri saSualebebi:
 inspeqcia;
 palpacia;
 ultrasonografia doplerografiiT;
 endoskopia;
 saylapavis rentgenokontrastuli gamokvleva;
 celiakografia;
 kavagrafia;
 splenoportografia.
7.4.
mkurnaloba:
 portuli hipertenziis mkurnalobis medikamenturi meTodebi;
 portuli hipertenziis mkurnalobis operaciuli meTodebi;
 sisxlisdena varikuzulad gaganierebuli venebidan –
medikamenturi mkurnaloba;





VII.

blekmoris zondi;
sisxlisdena varikozulad gaganierebuli venebidan endoskopiuri mkurnaloba, skleroTerapia, ligireba;
transiuguluri porto-kavaluri Suntireba (TIPSS);
sisxlisdena varikozulad gaganierebuli venebidan –
operaciuli mkurnaloba.

sanaRvle gzebis daavadebebi

1. sanaRvle gzebisa da naRvlis buStis anatomia:

1.1
sanaRvle gzebisa da naRvlis buStis anatomiuri variantebi;
1.2
kalos samkuTxedi;
1.3
vinslovis xvreli:
2. sanaRvle gzebisa da naRvlis buStis gamokvlevis meTodebi:
2.1
anamnezi:
2.2
fizikaluri kvlevis meTodebi – inspeqcia, palpacia:
2.3
ultrasonografia:
2.4
kompiuteruli tomografia:
2.5
magnitur-rezonansuli qolangiopankreatografia (MRCP);
2.6
endoskopiuri retrograduli qolangiopankreatografia (ERCP);
2.7
perkutanuli transhepaturi qolecisto- da qolangiografia
2.8
muclis Rrus mimoxilviTi rentgenoskopia;
2.9
peroraluri, infuziuri da intravenuri qolecistografia.
3. naRvlkenWovani daavadeba:
3.1
etiologia:
 cximovani cvlis moSla;
 baqteriuli faqtori;
 alimenturi faqtori;
 naRvlis liTogenoba.
3.2
konkrementebis Semadgenloba;
3.3
zogadi klinikuri suraTi:
 tkivili, misi lokalizacia da aRmocenebis uxSiresi
mizezebi;
 tkivilis iradiacia;
 qolecistokoronaluri simptomi;
 inspeqcia, palpacia – ortneris, miuses, keris, merfis
simptomebi;
 hemogramis monacemebis mniSvneloba;
4. qronikuli kalkuluri qolecistiti
4.1.
klinikuri suraTi;
4.2.
diagnostikis saSualebebi da maTi gamoyenebis Tanmimdevroba;
4.3.
qronikuli kalkuluri qolecistitis garTulebebi;
 qoledoqoliTiazi:
 klinikuri suraTi;
 diagnostika: ultrabgera, ERCP, MRCP;
 mkurnalobis meTodebi-maTi arCevis upiratesoba;
 papilosfinqterotomia;
 qoledoqoliTotomia, qoledoqostomia;
 bileodigestiuri anastomozi;
 qolangiti da misi saxeebi –klinikuri suraTi,
diagnostika, mkurnaloba;
 naRvlis saerTo sadinris terminaluri nawilis
SexorcebiTi striqtura – klinika, diagnostika,
mkurnaloba – bileodigestiuri anastomozebi;



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

VIII.

Sinagani bileodigestiuri fistulebi – ganviTarebis
mizezebi, diagnostika, mkurnaloba;
 naRvlis buStis wyalmanki – etilolgia, diagnostika
mkurnaloba.
qronikuli kalkuluri qolecistitis mkurnaloba:
 qolecisteqtomia – laparotomiiT;
 qolecisteqtomia – laparoskopiiT;
 intraoperaciuli qolangiografiis Cveneba;
 qolecistostomia;
 qolecisteqtomia papilosfinqterotomiiT – misi Cveneba da
Tanmimdevroba.
qronikuli ukenWo qolecistiti:
 klinikuri suraTi;
 diagnostika;
 mkurnaloba.
postqolecisteqtomiuri sindromi:
 ganviTarebis ZiriTadi xelSemwyobi mizezebi:
 saWmlis momnelebeli traqtis organoebis
daavadebebi;
 sanaRvle gzebis organuli dazianebebi;
 hepatopankreatoduodenuri zonis organoebis
daavadebebi;
 diagnostikuri saSualebebi;
 mkurnalobis meTodebi;
 daavadebis profilaqtika.
siyviTle:
 pirdapiri da arapirdapiri bilirubini;
 hemolizuri – RviZlzeda siyviTle;
 RviZlismieri _ parenqimuli siyviTle;
 obturaciuli _ meqanikuri, RviZlqveSa siyviTle;
 obturaciuli siyviTlis mkurnaloba:
 perkutanuli transhepaturi qolecistoqolangiostomia;
 qoledoqotomia, qoledoqostomia;
 bileodigestiuri anastomozebis tipebi.
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