თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული
განვითარების ინსტიტუტის
უწყვეტი სამედიცინო განათლების სავალდებულო პროგრამები
სფერო
პერინატალური
სამსახური
საექიმო
სპეციალობა





მეანგინეკოლოგი
ნეონატოლოგი
რადიოლოგი
ანესთეზიოლოგ
რენიმატოლოგი

მეან - გინეკოლოგი
30 უპგ ქულა

უპგ ვალდებულების რეგულაცია

უპგ ვალდებულების შინაარსი

„პერინატალური სამსახურების რეგიონალიზაციის დონეებისა და
პაციენტის რეფერალის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2015წლის 15 იანვრის #01-2/2 ბრძანება
(კონსოლიდირებული ვერსია საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2020წლის 28 იანვრის 01-13/ნ
ბრძანების გათვალისწინებით);

№1 1 დანართის
(პერინატალურისამსახურებისრეგიონალიზაციისდო
ნეებიდაპაციენტისრეფერალისკრიტერიუმები) მე-2
მუხლისმე-6 პუნქტი:
„ყველადონისპერინატალურისერვისისმიმწოდებელი
დაწესებულებისმეანგინეკოლოგებმადანეონატოლოგებმა,უწყვეტისამედიც
ინოგანათლებისსისტემაშიმონაწილეობისსაშუალები
თ, უკანასკნელიერთიწლის
განმავლობაშიუნდადააგროვონ: მეან-გინეკოლოგებმა
- 30 კრედიტქულადანეონატოლოგებმა - 20
კრედიტქულა (ნეონატოლოგებისთვის 30
კრედიტქულისდაგროვებისვადადგანისაზღვროს
2021 წლის 1 იანვარი), ხოლოანესთეზიოლოგრეანიმატოლოგებმადარადიოლოგებმა – 20 კრედიტქულა.ამასთან, 2020
წელსშესწავლილიდაწესებულებებისანესთეზიოლოგრეანიმატოლოგებისათვისდარადიოლოგებისათვის
– კრედიტქულებისდაგროვებისვადადგანისაზღვროს 2021
წლის 1 იანვარი“.

#

უსგ პროგრამა

აკრედიტაციის ვადა

ხელმძღვანელი

ხანგრძლივობა

ქულა

1.

ანტენატალური

3 წელი

თ. ასათიანი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

აკრედიტ
აციის #
#0006

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

დაკვირვება–
მტკიცებულებების
განხილვა
მშობიარობისშემდგომი
სისხლდენა პროფილაქტიკა და
მკურნალობა
ნაყოფის გულისცემის
მონიტორინგი
ანტენატალური
მეთვალყურეობა
(ონლაინ სასწავლო კურსი)
ანტენატალური
მეთვალყურეობა
(კლინიკური შემთხვევა)
(ონლაინ სასწავლო კურსი)
კრიტიკულ ახალშობილთა
მართვის თანამედროვე
პრინციპები
მაღალი რისკის
ახალშობილთა მართვის
ძირითადი პრინციპები
საკეისრო კვეთის
შემცირების გზები
პესარიების გამოყენება
მეანობა გინეკოლოგიაში;
ხელდახმარებით ვაკუუმასპირაცია პირველი
ტრიმესტრის ორსულობის
ხელოვნურად
შეწყვეტისათვის;

(16.10.18 - 16.10.21)

#0007

3 წელი
(16.10.18 - 16.10.21)

თ. ასათიანი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

#0008

3 წელი
(16.10.18 - 16.10.21)
3 წელი
(16.10.18 - 16.10.21)

თ. ასათიანი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

ზ. ბოხუა

http://sms.tsmu.edu/
cme

12 უპგ ქულა

#0012

3 წელი
(16.10.18 - 16.10.21)

ზ. ბოხუა

http://sms.tsmu.edu/
cme

6 უპგ ქულა

#0039

3 წელი
(06.12.18 - 06.12.21)

ხ. ლომაური

3 დღე/12სთ

18 უპგ ქულა

#0040

3 წელი
(06.12.18 - 06.12.21)

ხ. ლომაური

3 დღე/12სთ

18 უპგ ქულა

#0074

3 წელი
(17.04.19.-17.04.22.)

თ. ასათიანი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

#0075

3 წელი
(17.04.19.-17.04.22.)
3 წელი
(17.04.19.-17.04.22.)

თ. ასათიანი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

თ. ასათიანი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

#0011

#0076

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

სექსუალური და
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობა
მტკიცებითი მედიცინის
გამოყენება მეანობაგინეკოლოგიაში;
საშოსმხრივი ექსტირპაცია თანამედროვე მიდგომები;
ფანტომური კურსი ოპერაციული მშობიარობა
(მაშა და ვაკუუმ
ექსტრაქტორი
ჯანმრთელი დროული
ახალშობილის მოვლა
სამშობიარო სახლში
რეპროდუქციული
ჯანრმთელობა და
უფლებები, აივ/შიდსი და
სქესობრივი გზით
გადამდები ინფექციები
(ონლაინ სასწავლო კურსი)

#0077

3 წელი
(17.04.19.-17.04.22.)

თ. ასათიანი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

#0078

3 წელი
(17.04.19.-17.04.22.)

თ. ასათიანი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

#0079

3 წელი
(17.04.19.-17.04.22.)
3 წელი
(17.04.19.-17.04.22.)

თ. ასათიანი

2 დღე/12 სთ

12 უპგ ქულა

თ. ასათიანი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

#0082

3 წელი
(17.04.19.-17.04.22.)

ხ. ლომაური

3 დღე/18სთ

18 უპგ ქულა

#0083

3 წელი
(17.04.19.-17.04.22.)

ლ. შენგელია

http://sms.tsmu.edu/
cme

6 უპგ ქულა

ორსულობის და მშობიარობ
ის დროს COVID19 ინფექციის მართვა
ონლაინ სასწავლო
მოდული ქალის მიმართ
გენდერული
ნიშნითძალადობის
გამოვლენის, მკურნალობის
პრინციპებისა და

ო-0215

2 წელი
(29.09.20 – 29.09.22)

ზ. ბოხუა

http://sms.tsmu.edu/
cme

6 უპგ ქულა

ო-0214

2 წელი
(29.09.20 – 29.09.22)

ნ. კიკნაძე

http://sms.tsmu.edu/
cme

6 უპგ ქულა

#0080

ნეონატოლოგი
30 უპგ ქულა

1.

2.

3.

4.

5.

6.

რადიოლოგი
20 უპგ ქულა

1.

რეფორმების საკითხებზე
კრიტიკულ ახალშობილთა
მართვის თანამედროვე
პრინციპები
მაღალი რისკის
ახალშობილთა მართვის
ძირითადი პრინციპები
ზემო სასუნთქი გზების
ინფექციები: დიაგნოსტიკა,
მართვა
ჯანმრთელი დროული
ახალშობილის მოვლა
სამშობიარო სახლში
კლინიკურ შემთხვევაზე
დაფუძნებული სწავლება
ნეონატოლოგიაში
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობა, ჯანსაღი
კვებისა და მოვლის
თანამედროვე ასპექტები
ბავშვთა ასაკობრივი
ჭრილის გათვალისწინებით
ორსულობის პირველი და
მეორე ტრიმესტრის
სტანდარტული
ულტრაბგერითი კვლევა
ISUOG პრაქტიკული
რეკომენდაციების
შესაბამისად

#0039

3 წელი
(06.12.18 - 06.12.21)

ხ. ლომაური

3 დღე/18სთ

18 უპგ ქულა

#0040

3 წელი
(06.12.18 - 06.12.21)

ხ. ლომაური

3 დღე/18სთ

18 უპგ ქულა

#0042

3 წელი
(6.12.18 - 6.12.21)

30 უპგ ქულა

#0082

3 წელი
(17.04.19.-17.04.22.)

ი.
5 დღე/30სთ
ფავლენიშვილი
ნ. ბერაძე
ხ. ლომაური
3 დღე/18სთ

#0187

2 წელი
(22.06.20.-22.06.22)

ხ. ლომაური

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

#0189

2 წელი
(22.06.20.-22.06.22)

ნ. თოთაძე

2 დღე/9სთ

2 წელი
(22.06.20.-22.06.22)_

ლ.
ჯვარშეიშვილი

#0185

18 უპგ ქულა

9

უპგ ქულა

დ. აბელაშვილი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

ანესთეზიოლოგია
და
რეანიმატოლოგია
20 უპგ ქულა

2.

ნაყოფის ცენტრალური
ნერვული სისტემის და
გულის სკრინინგული
ულტრაბგერითი კვლევა
ISUOG პრაქტიკული
რეკომენდაციების
მიხედვით

1.

2.

#0188

2 წელი
(22.06.20.-22.06.22)

ლ.
ჯვარშეიშვილი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

სპინალური
ანესთეზია # 0206
პერინატალურ მედიცინასა
და სამეანო პრაქტიკაში

2 წელი
(29.09.20 – 29.09.22)

ვ. შოშიაშვილი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

ეპიდურული
ანესთეზია # 0207
პერინატალურ მედიცინასა
და სამეანო პრაქტიკაში

2 წელი
(29.09.20 – 29.09.22)

ვ. შოშიაშვილი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის
უწყვეტი სამედიცინო განათლების სავალდებულო პროგრამები

სფერო
EMERGENCY
გადაუდებელი
მედიცინა
ექიმი
ექთანი

უპგ ვალდებულების რეგულაცია

უპგ ვალდებულების შინაარსი

2010წლის 17 დეკემბრის მთავრობის #385 დადგენილება
„სამედიცინოსაქმიანობისლიცენზიისადასტაციონარულიდაწესებულები
სნებართვისგაცემისწესისადაპირობებისშესახებდებულებებისდამტკიცებ
ისთაობაზე“
2020 წლის 6 მარტის მთავრობის #149 დადგენილება ცვლილებების
შეტანის თობაზე მათ შორის უწყვეტი სამედიცინო განათლების
ვალდებულების შესახებ

დანართი 21 (სტაციონარული დაწესებულების
სანებართვო პირობების) ა.ბ) მე-12 პუნქტის
მიხედვით: გადაუდებელისამედიცინოდახმარების
(Emergency) ერთეულისყველაექიმი
უნდამონაწილეობდესუწყვეტისამედიცინოგანათლებ
ისსისტემაშიგადაუდებელიმდგომარეობებისმართვის
მიმართულებითდაყოველწლიურადუნდააგროვებდე
ს 30 უსგქულას. ამავდროულად,
ისუნდამონაწილეობდესუწყვეტისამედიცინოგანათლ
ებისპროგრამებში, რომლებიცდაკავშირებულია:

ა)
კარდიოვასკულურიპრობლემებითგამოწვეულიგ
ადაუდებელიმდგომარეობებისმართვასა
დაბავშვთაასაკისგადაუდებელიმდგომარეობების
მართვასთან – 2 წელიწადშიერთხელ;
ბ)
ტრავმებითგამოწვეულიგადაუდებელიმდგომარე
ობებისმართვასთან – სამწელიწადშიერთხელ;
შენიშვნა1 !!!
ა) მოთხოვნაარეხება
სპეციალისტებს;

კონსულტანტექიმ-

ბ) ყოველწლიურადსავალდებულოუსგქულების
(30)
რაოდენობისფარგლებშიასევეგათვალისწინებულ
იუნდაიქნესაუცილებელიუწყვეტისამედიცინოგა
ნათლებისპროგრამების
(კარდიოვასკულურიპრობლემებით,
ბავშვთაასაკისგადაუდებელიდატრავმებითგამოწ
ვეულიმდგომარეობებისმართვის)
ფარგლებშიმინიჭებულიუსგქულები.

შენიშვნა 2!!! ხაზგასმულია 2 და 3 წელიწადში
გასავლელელი პროგრამები!

გადაუდებელი
მედიცინა
ექიმ-სპეციალისტი
30 უპგ ქულა
ყოველწლიურად

#

უსგ პროგრამა

1.

ულტრასონოგრაფიული
კვლევა გადაუდებელი
მედიცინის ექიმთა
პრაქტიკაში

აკრედიტ აკრედიტაციის ვადა
აციის #
#0122
2 წელი
(12.07.19 - 12.07.21.)

ექთნებისთვის!
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების (Emergency)
ერთეულის ყველა ექთანმა 2 წელიწადში ერთხელ
უნდა გაიაროს უწყვეტი სამედიცინო განათლების
პროგრამა, რომელიც დაკავშირებულია
კარდიოვასკულური პრობლემებით გამოწვეული
გადაუდებელი მდგომარეობების მართვასა და
ბავშვთა ასაკის გადაუდებელი მდგომარეობების
მართვასთან
ხელმძღვანელი
ხანგრძლივობა
ქულა
გ. გოცაძე

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

2.

მოტეხილობების
მკურნალობის
თანამედროვე საფუძვლები

#0123

2 წელი
(12.07.19 - 12.07.21.)

პ. ღუდუშაური

3 დღე/9 საათი

9 უპგ ქულა

3.

კარდიოვასკულური
პრობლემებით გამოწვეული
გადაუდებელი
მდგომარეობების მართვა
ბავშვთა ასაკის
გადაუდებელი
მდგომარეობის მართვა
ტრავმით გამოწვეული
გადაუდებელი
მდგომარეობების მართვა
ჯანმრთელი დროული
ახალშობილის მოვლა
სამშობიარო სახლში
(მხოლოდ ბ/გადაუდებელი
მედიცინა)

#0184

2 წელი (22.06.20.22.06.22)

ი.მაისურაძე
გ. აბუთიძე

3 დღე/18სთ

18 უპგ ქულა

#0186

2 წელი (22.06.20.22.06.22)

ფ. ლურსმანაშვილი

3 დღე/18სთ

18 უპგ ქულა

#0190

2 წელი
(22.06.20.-22.06.22)

ი.მაისურაძე
გ. აბუთიძე

3 დღე/18სთ

18 უპგ ქულა

#0082

3 წელი
(17.04.19.-17.04.22)

ხ. ლომაური

3 დღე/18სთ

18 უპგ ქულა

„გადაუდებელი
მდგომარეობების მართვა“

# ემტ
2 წელი (22.06.20.2020 - 01 22.06.22)

გ. აბუთიძე

2 დღე/12 სთ

4.

5.

6.

ექთანი
2 წელიწადში უსგ

1.

გ. აბუთიძე

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის
უწყვეტი სამედიცინო განათლების სავალდებულო პროგრამები

სფერო

რადიოლოგია

ექიმი რადიოლოგი
20 უპგ ქულა
ყოველწლიურად

უპგ ვალდებულების რეგულაცია

უპგ ვალდებულების შინაარსი

2010წლის 17 დეკემბრის მთავრობის #385 დადგენილება
„სამედიცინოსაქმიანობისლიცენზიისადასტაციონარულიდაწესებულები
სნებართვისგაცემისწესისადაპირობებისშესახებდებულებებისდამტკიცებ
ისთაობაზე“
2020 წლის 6 მარტის მთავრობის #149 დადგენილება ცვლილებების
შეტანის თობაზე მათ შორის უწყვეტი სამედიცინო განათლების
ვალდებულების შესახებ

თითოეულმაექიმმაყოველწლიურადუნდადააგროვოს
20 უსგკრედიტ-ქულა

#

უსგ პროგრამა

ხელმძღვანელი

ხანგრძლივობა

ქულა

1.

ორსულობის პირველი და
მეორე ტრიმესტრის
სტანდარტული
ულტრაბგერითი კვლევა
ISUOG პრაქტიკული
რეკომენდაციების
შესაბამისად

ლ. ჯვარშეიშვილი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

აკრედიტ აკრედიტაციის ვადა
აციის #
#0185
2 წელი
(22.06.20.-22.06.22

შენიშვნა!
აუცილებელმოთხოვნასწარმოადგენს
2021 წლის 1 იანვრიდან

2.

3.

4.

5.

6.

ნაყოფის ცენტრალური
ნერვული სისტემის და
გულის სკრინინგული
ულტრაბგერითი კვლევა
ISUOG პრაქტიკული
რეკომენდაციების
მიხედვით
ქალთა რეპროდუქციული
სისტემისა
და
ძუძუს
პათოლოგიების
რადიოლოგიური
დიაგნოსტიკის აქტუალური
საკითხები
ღვიძლის
თანამედროვე
გამოსახვის შეფასებისა და
მონაცემთა
სისტემატიზირების
პრინციპები (LI-RADS)
საყრდენ
მამოძრავებელი
სისტემის
რევმატული
დაავადებების
რადიოლოგიური
დიაგნოსტიკა
ჰიბრიდული
დიაგნოსტიკის და FDG PET
CT კვლევის მნიშვნელობა
თანამედროვე
ონკოლოგიაში

#0188

2 წელი
(22.06.20.-22.06.22

ლ. ჯვარშეიშვილი

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

# 0210

2 წელი
(29.09.20 – 29.09.22)

გ. წივწივაძე

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

# 0211

2 წელი
(29.09.20 – 29.09.22)

გ. წივწივაძე

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

# 0212

2 წელი
(29.09.20 – 29.09.22)

გ. წივწივაძე

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

# 0213

2 წელი
(29.09.20 – 29.09.22)

გ. წივწივაძე

2 დღე/12სთ

12 უპგ ქულა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული
განვითარების ინსტიტუტის
უწყვეტი სამედიცინო განათლების სავალდებულო პროგრამები

სფერო

უპგ ვალდებულების რეგულაცია

უპგ ვალდებულების შინაარსი

კარდიოქირურგია

 ექიმი
კარდიოლოგი
 ექიმი
ინტერვენციული
კარდიოლოგი
 ექიმი
კარდიოქირურგი

ექთანი
(რეანიმაციული
სერვისის
ფარგლებში
დასაქმებული)

2010წლის 17 დეკემბრის მთავრობის #385 დადგენილება
„სამედიცინოსაქმიანობისლიცენზიისადასტაციონარულიდაწესებულები
სნებართვისგაცემისწესისადაპირობებისშესახებდებულებებისდამტკიცებ
ისთაობაზე“
2020 წლის 6 მარტის მთავრობის #149 დადგენილება ცვლილებების
შეტანის თობაზე მათ შორის უწყვეტი სამედიცინო განათლების
ვალდებულების შესახებ
2020 წლის 15 მაისის მთავრობის #307 დადგენილება ცვლილებების
შეტანის თაობაზე ბებართვების მოპოვებაზე გადაუდებელი
სამედიცინო დახმარების და კარდიოქირურგიული მიმართულებით.

თითოეულმა ექიმმა (კარდიოლოგი,
ინტერვენციული კარდიოლოგი,
კარდიოქირურგი) უწყვეტი
სამედიცინო განათლების სისტემაში
მონაწილეობის საშუალებით
ყოველწლიურად უნდა დააგროვოს 30 კრედიტქულა.
უწყვეტი სამედიცინო
განათლების პროგრამების თემატიკა
განისაზღვრება კარდიოქირურგიული
სერვისის მიმწოდებელი
დაწესებულების მიერ, კონკრეტული
საჭიროებების გათვალისწინებით.
რეანიმაციული სერვისის ფარგლებში
დასაქმებული პერსონალი (ექთნები,
ექიმები) უნდა მონაწილეობდეს
მზადების პროგრამებში გულის
გაჩერებისას რეანიმაციული
ღონისძიებების (მაგ., ACLS ), ასევე
ადგილზე გადაუდებელი
განმეორებითი ქირურგიული ჩარევის
(ექიმები) განხორციელების მიმართულებით.
გადაუდებელისამედიცინოდახმარების
(EMERGENCY)
მომსახურებისმიმწოდებელიყველასტაციონარულიდ
აწესებულებავალდებულია, 2020 წლის 31
დეკემბრამდემოიპოვოსნებართვისდანართი –
„გადაუდებელისამედიცინოდახმარება
(EMERGENCY)“, შესაბამისიდონით.“
კარდიოქირურგიულიმომსახურებისმიმწოდებელიყვ

#

უსგ პროგრამა

რეანიმაციული
სერვისის
ფარგლებში
დასაქმებული
ექიმები

1.

კარდიოვასკულური
პრობლემებით გამოწვეული
გადაუდებელი
მდგომარეობების მართვა

რეანიმაციული
სერვისის
ფარგლებში
დასაქმებული
ექთნები

1.

„გადაუდებელი
მდგომარეობების მართვა“

აკრედიტ აკრედიტაციის ვადა
აციის #
#0184
2 წელი (22.06.20.22.06.22)

# ემტ
2 წელი (22.06.20.2020 - 01 22.06.22)

ელასტაციონარულიდაწესებულებავალდებულია,
2020 წლის 31
დეკემბრამდემოიპოვოსნებართვისდანართი –
„კარდიოქირურგიულიმომსახურება.“.
ხელმძღვანელი
ხანგრძლივობა
ქულა
ი. მაისურაძე
გ. აბუთიძე

3 დღე/18სთ

გ. აბუთიძე

2 დღე/12 სთ

18 უპგ ქულა

დამატებითი ინფორმაცია

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული
განვითარების ინსტიტუტის ონლაინ სასწავლო პლატფორმაზე განთავსებულია აკრედიტებული უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრა ონლაინ სასწავლო კურსი ყველა სპეციალობის სერტიფიცირებული ექიმისთვის

ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა
ჯანდაცვაში
(ონლაინ სასწავლო კურსი)

#0191

2 წელი (22.06.20.-22.06.22)

უ. ვახანია

http://sms.tsmu.edu/cme

6 უპგ ქულა

