
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
ბრძანება N 01-11/38

ქ. ბათუმი 16 მაისი, 2014 წ

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის
სარეზიდენტო პროგრამის – ,,სამედიცინო რადიოლოგია” ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების

შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23–ე და 24-ე მუხლების, ბსუ-ს
წესდების მე-15 მუხლის, ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 24 სექტემბერის #103
დადგენილების, ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის #04
გადაწყვეტილების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის
სარეზიდენტო პროგრამის – ,,სამედიცინო რადიოლოგია” ხარჯთაღრიცხვა დანართი 1-ის
შესაბამისად.
2. ,,სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხულ სპეციალობის
მაძიებელთა/რეზიდენტთა მიერ რსუ-ში მოქმედ სარეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში
თეორიული მოდულების გავლის საფასურის დადგენისა და რსუ-ში მოქმედი სარეზიდენტო
პროგრამების ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების თაობაზე” ბსუ-ს ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის 2010 წლის 08 ოქტომბრის #127 ბრძანების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად
ცნობისა და სარეზიდენტო პროგრამის – „სამედიცინო რადიოლოგია“ ხარჯთაღრიცხვის
დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 13 ივნისის#01-
11/50 ბრძანება ძალადაკარგულად იქნას ცნობილი მხოლოდ მიმდინარე (2013-2015) სასწავლო
პროგრამის დასრულების შემდეგ.
2. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ედიშერ ჩავლეიშვილი



დანართი 1

,,ვამტკიცებ”

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ედიშერ ჩავლეიშვილი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სარეზიდენტო პროგრამის –
„სამედიცინო რადიოლოგია“

საფინანსო უზრუნველყოფის ტარიფი

პროგრამის ხანგრძლივობა 3 წელი

N პარამეტრები თანხა
1 სულ სწავლის საფასური 9900 ლარი
2 ყოველთვიური სწავლის ქირა 300 ლარი
3 პროგრამის ხელმძღვანელის ხელფასი 18% - 1782 ლარი

4

მოდულებ
ის

განხორცი
ელებაზე
პასუხისმგ
ებელი
პირის
ხელფასი
სულ:
4158
ლარი
(42%)

1.1. რენტგენოლოგიის ზოგადი საკითხები 1 თვე 126 ლ.

1.2. გულმკერდის ღრუს დაავადებათა რენტგენოდიაგნოსტიკა 2,5 თვე 315 ლ.

1.3.
შარდის გამომყოფი ორგანოების დაავადებათა რენტგენო-
დისგნოსტიკა

2,0 თვე 252 ლ.

1.4.
საყრდენ–მამოძრავებელი სისტემისა და ძვლების დაავადე-
ბათა რენტგენოდიაგნოსტიკა

2,0 თვე 252 ლ

1.5. მუცლის ღრუს დაავადებათა რენტგენოდიაგნოსტიკა 2,5 თვე 315 ლ

1.6.
ქალის რეპროდუქტიული სისტემის დაავადებათა
რენტგენოდიაგნოსტიკა

1 თვე 126 ლ.

2.1.
ულტაბგერის ფიზიკა, მისი გამოყენება სამედიცინო
პრაქტიკაში. მუცლის ღრუს დაავადებათა ულტრაბგერითი
დიაგნოსტიკის პრინციპები

1 თვე 126 ლ.

2.2.
ღვიძლის დიფუზური დაავადებების ულტრაბგერითი
დიაგნოსტიკა

1,5
თვე

189 ლ.

2.3.
ღვიძლის კეროვანი დაავადებების (კეთილთვისებინი და
ავთვისებიანი წარმონაქმნების) ულტრაბგერითი დიაგნო-
სტიკა

1,5
თვე

189 ლ.

2.4.
ნაღვლის ბუშტისა და სანაღვლე გზების მწვავე და
ქრონიკული დაავაადებების (ნაღვლკენჭოვანი დაავადებე-
ბი) ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა

1,5 თვე 189 ლ.

2.5.
პანკრეასის მწვავე და ქრონიკული დაავადებების, მათი
გართულებების ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა

2 თვე 252 ლ.

2.6.
თირკმლების მწვავე და ქრონიკული დაავადებების
ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა

1,5
თვე 189 ლ.

2.7.
მცირე მენჯის ორგანოების: შარდის ბუშტის, წინამდებარე
ჯირკვლის, საშვილოსნოს, საკვერცხეების ულტრაბგერითი
დიაგნოსტიკა

2 თვე 252 ლ.

3.1.
პერიფერიული ორგანოების (სარძევე ჯირკვლის,
ფარისებური ჯირკვლის, პერიფერიული ლიმფური

1,0
თვე

126 ლ.



კვანძების) ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა

3.2.

დოპლეროგრაფია. ცერებროვასკულურ პათოლოგიათა
(ექსტრაკრანიალური, ინტრაკრანიალური არტერიები,
ვენები, ვენური სინუსები) ულტრაბგერითი
(დოპლეროგრაფიული) დიაგნოსტიკა. ნეიროსონოსკოპია

2,5 თვე 315 ლ.

3.3.

დოპლეროგრაფია. მუცლის ღრუსა და პერიფერიული
სისხლძარღვების (მუცლის აორტა, ვისცერალური ტოტები,
ქვემო ღრუ ვენა და მისი სისტემა, ზედა და ქვემო კიდურის
არტერიული და ვენური სისტემა) ულტრაბგერითი
დიაგნოსტიკა

2,0 თვე 252 ლ.

3.4. ექოკარდიოგრაფია 4,0 თვე 504 ლ.
3.5. მაგნიტურ-რეზონანსური დიაგნოსტიკის საფუძვლები 2 კვირა 63 ლ.

3.6.
კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული დიაგნოსტიკის
საფუძვლები

2 კვირა 63 ლ.

3.7. რადიოიზოტოპური დიაგნოსტიკის საფუძვლები 2 კვირა 63 ლ.
5 საბაზო კლინიკის მომსახურების (ქირავნობის) ხარჯები 20% - 1980 ლარი
6 უნივერსიტეტის განვითარების ხარჯები 20% - 1980 ლარი

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და ჯანდაცვის
ფაკულტეტის დეკანი,
ასოცირებული პროფესორი მარინა ქორიძე

საფინანსო–ეკონომიკური
დეპარტამენტის უფროსი გურამ გვარიშვილი


