
საინვენტარო 

ნომერი
ავტორი, სათაური

გამოცემის

ადგილი

გამოცემის

თარიღი
კლასიფიკაცია

1 ხარკევიჩი,დ.ა."ფარმაკოლოგია"
თბილისი 2008 615

2
კუზმიჩევა,ა; შარლაი,ი 

" детские инфекционные болезни მოსკ 1984 616.9

3 კოკოჩაშვილი,მ "სამედიცინო ბიოქიმია" თბილისი 1996 61(57)

4
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული

 კოდექსი თბილისი 2012 34

5 ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა თბილისი 2011 34(61)

6 Effective Communication skills 2010 oo5

7
კანონი ზოგიერთი სფეროს მარეგულირებელი 

ტექნიკ.რეგლამენ თბილისი 2013 34 (33)

8
საქ-ოს კანონი სიტყვის გამოხატვის 

თავისუფლების შესახებ (სამ.განათლება) თბილისი o 34

9 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ზოგ.ნაწ თბილისი 2013 34

10 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი თბილისი 34

11
ინფექციური კონტროლი სამედიცინო 

დაწესებულებებში თბილისი 61

12 მეწარმეობა თბილისი 2015 33

13
დოლიძე,ი "ფიზიკური მედიცინა და ზოგადი

რეაბილიტაციის მიმართულებები თბილისი 2010 61

14
ოთხოზორია,ვ. ცირამუა,ზ 

"ინფორმაციული ტექნოლოგიები" თბილისი 2015 oo4

15 ზოგადი საექთნო კურსი (USAID) თბილისი 2016 61

16 საექთნო საქმე, ელ. სახელმძღვანელო თბილისი 2015 61

17 ქართული ენა თბილისი 811,353

18 სალექციო კურსი ავადმყოფის მოვლა თბილისი 61

19 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი თბილისი 2015 34

20
სამოქალაქო განათლება კანონები

 განათლების შესახებ თბილისი 34

21 ინფორმაიის თავისუფლება, გზამკვლევი თბილისი 2012 34

22 პირველადი გადაუდებელი დახმარება თბილისი 2015 61

23 ზოგადი საექთნო კურსი (USAID) თბილისი 2016 61



24
ვეფხვაძე,ნ "ჰიგიენა და სამედიცინო 

ეკოლოგია თბილისი 2013 613

25
ბარდენი,ინ "შინმოვლა, კარიტასის 

სახელმძღვანელო თბილისი 2013 61

26
გვანცელაძე,ვ; კალანდარიშვილი,გ 

"შინაგანი სნეულებები და მედდის მოვალეობა თბილისი 2010
616

27
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგიების მქონე 

პაციენტის საექთნო მოვლა თბილისი 2016
61

28
ყველაფერი მასაჟისა და სამკურნალო ფიზკულტ

ურის შესახებ 2 ნაწ თბილისი 2014
61

29 დედოვი,ი. მელნიჩენკო და სხა "ენდოკრინოლოგია"
თბილისი 2010

616,43

30 ბაკურაძე,ა "წამალთა ტექნოლოგია"
თბილისი 2009

615

31 თოხაძე,თ "ოტორინოლარინგოლოგია"
თბილისი 2013

616,21

32 კუზინი,მ "ქირურგიული დავადებები"
თბილისი 2011

617,089

33 ვასილევსკაია,ლ "გინეკოლოგია"
თბილისი 2011

618,1

34
ყველაფერი ფსორიაზის, ეგზემის და კანის 

სოკოვანი დაავადებების შესახებ თბილისი 2011
61

35
ყველაფერი მასაჟისა და სამკურნალო ფიზკულტ

ურის შესახებ 1 ნაწ თბილისი 2014
61

36 ვერულაშვილი, ი "ნევროლოგია"
თბილისი 2014

612,8

37 ვერულაშვილი, ი "ნევროლოგია" კითხ. და პასუხ.
თბილისი 2016

612,8

38 მესხიშვილი,რ "მედდის საქმე"
თბილისი 2003

614,23

39 ინფექციური დაავადებები (რედ:მ.ჯავახაძე)
თბილისი 2000

616,9

40 პალიატიური მზრუნველობა
თბილისი 2005

61

41 ღვამიჩავა.რ; შავდია, მ. "ონკოლოგია"
თბილისი 2010

616,006

42 ინფექციის კონტროლის საკითხები ექთნებისთვის
თბილისი 2011

616,9

43 ნანეიშვილი,გ "ფსიქიატრიის მოკლე კურსი:
თბილისი 2006

617.9

44 მინდაძე,ა "ნერვული დაავადებები"
თბილისი 1984

612,8

45 ზურაბაშვილი,მ; "კვების ჰიგიენა"
თბილისი 1989

61

46
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე 

ექთნების პროფ. განვითარების ხელშეწყო თბილისი 2016
617,9

47
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე 

ექთნების პროფ. განვითარების ხელშეწყო თბილისი 2016
617,9

48 ურუშაძე,რ. "საზოგადოებრივი ჯანდაცვა"
თბილისი 2002

614

49 ტრანსფუზიოლოგიური სამსახურის ნორმატივები
თბილისი 1999

61



50 აივ ინფექცია შიდსი
თბილისი 2011

617,9

51 მამულაშვილი, ბ; ბიოეთიკა
თბილისი 2014

61

52 დედოვი,ი. მელნიჩენკო და სხა "ენდოკრინოლოგია"
თბილისი 2010

616,43

53 კაციტაძე,ზ "ადამიანის ანატომია"
თბილისი 2011

61

54 ნანეიშვილი,გ "ფსიქიატრიის მოკლე კურსი:
თბილისი 2008

617,9

55 კუტუბიძე,ა "ქირურგია"
თბილისი 1997

617,043

56
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგიების 

მქონე პაციენტის საექთნო მოვლა თბილისი 2016
61

57 რუხაძე, რ "ჰისტოლოგია"
თბილისი 2009

61

58 მოდული ავადმყოფის მოვლა
თბილისი 2016

61

59 გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
თბილისი 2016

61

60 გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა
თბილისი 2016

61

61 დერმატო-ვენეროლოგიური პაციენტის საექ.მართ
თბილისი 2016

61

62 ენდოკრინოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა
თბილისი 2016

61

63 ექთან-ანესთეზისტის საქმე
თბილისი 2016

61

64 თავისა და კისრის პათოლოგიებით მყოფი პაციენ
თბილისი 2016

61

65 თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა
თბილისი 2016

61

66 კვება და დიეტა
თბილისი 2016

61

67 კომუნიკაცია
თბილისი 2016

316

68 კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
თბილისი 2016

316

69
კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი 

პაციენტის საექთნო მოვლა თბილისი 2016
61

70 მეწარმეობა. მოდულის ლიტერატურა
თბილისი 2016

33

71 ინფექციის კონტროლის საექთნო საქმეში
თბილისი 2016

61

72 ინფექციური პაციენტის საექთნო მართვა
თბილისი 2016

61

73 მზა წამალთფორმების კლასიფიკაცია
თბილისი 2016

61

74 ნევროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა
თბილისი 2016

61

75 ონკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა
თბილისი 2016

61



76 პალიატიური პაციენტის საექთნო მართვა
თბილისი 2016

61

77 პაციენტის ფიზიკური შეფასება
თბილისი 2016

61

78 პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
თბილისი 2016

61

79 პირველადი გადაუდებელი დახმარება.ელ
თბილისი 2016

61

80 პირველადი გადაუდებელი დახმარება.ელ
თბილისი 2016

61

81 რაოდენობრივი წიგნიერება
თბილისი 2016

51

82
საექთნო პროცესის მართვა,ჯანსაღი 

ცხოვრების ხელშეწყობა თბილისი 2016
61

83 საექთნო პროცედურები და მანიპულაციები
თბილისი 2016

61

84 სამედიცინო ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია
თბილისი 2016

61

85 საინფორმაციო ტექნოლოგიები
თბილისი 2016

oo3

86 სამოქალაქო განათლება 
თბილისი 2016

34

87 საოპერაციო ბლოკის ექთნის საქმე
თბილისი 2016

61

88 ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნო მოვლა
თბილისი 2016

617,9

89 სწავლების პრინციპები საექთნო საქმეში
თბილისი 2016

61

90 ფარმაკოლოგიის საფუძვლები
თბილისი 2016

61

91 ფიზიოთერაპია
თბილისი 2016

61

92 ქართული ენა და ლიტერატურა
თბილისი 2016

811

93 რეაბილიტაცია საექთნო საქმეში
თბილისი 2016

61

94 ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა
თბილისი 2016

61

95 არზიანი,ბ "სამედიცინო ქიმია"
თბილისი 2008

54

96 ჩხიკვაძე,თ "ზოგადი ქირურგია"
თბილისი 2015

61

97 მანჯავიძე,ნ "პედიატრია" ნაწ 1
თბილისი 2010

61

98 მანჯავიძე,ნ "პედიატრია" ნაწ 2
თბილისი 2010

61

99 Liz&John Soars "Headway" intermadiate book
Oxsford 0

8 ინგ

100 Liz&John Soars "Headway" intermadiate workbook
Oxsford 0

8 ინგ

101 Liz&John Soars "Headway" pre- intermadiate book
Oxsford 0

8 ინგ



102 Liz&John Soars "Headway" pre-intermadiate workbook
Oxsford 0

8 ინგ

103 Liz&John Soars "Headway" elementary book
Oxsford 0

8 ინგ

104 გ. მეგრელიძე, მიკრობიოლოგია
თბილისი 1969

57

105 ვეფხვაძე. ზოგადი ქირურგია
თბილისი 1962

617

106 მდ
თბილისი 1983

617

107 ჩიკვილაძე, მეტრეველი სამედიცინო მიკრობიოლოგია
თბილისი 2016

57

108 კოკიჩაშვილი, სამედიცინო ბიოქიმია
თბილისი 1996

57

109 გ.კოსიტაძე ადამიანის ფიზიოლოგია 2ნაწილი
თბილისი 1996

612

110 რ.რუხაძე ჰისტოლოგია 
თბილისი 2009

611.018

111 microbiology an introduction (eight edition) j.torotora.
usa 2004

57

112 maternity women.s health care ( 9 edition) shannon e.perry
usa 2007

616

113
critical care nursing .a guide for application and review (third 

edition) . Melander sh.d usa 2004
616

114
neonatal resusciatation. Textbook. Americal heath  

associaon usa 2011
616

115
care of the patient in surgery . Jana c. rothrock.elsevier 

mosby usa 2007
616

116 lingua latina medicinalis .სამედიცინო ლატინურ ენაზე . 
თბილისი 2012

616

117 emergency nursing procedures. Jean A .proehl
usa 2009

616

118 fundamementals of nursing
usa 2001

616

119 pharmacology and the nursing progcess
usa 2005

616

120 children health nursing.  Jane w.ball, 
usa 2006

616

121 nursing procedures .lippincott williams and wilkins
usa 2009

616

122 emergency nursing core curriculum
usa 2007

616

123 advanced critical care nursin . Carlson k.k saunders elsevier
usa 2009

616

124
psychiatric nursing . Fourth egition . Mary ann boyd . 

Lippincott williams and wikins usa 2008
616

125 nursing  2009 drug handbook
usa 2009

616

126 clinical drug therapy.. Lippincott williams and wilkins
usa 2009

616

127
leadership skills for the nurse manager . Kathleen o.sullivan 

mott usa 1996
616



128 trauma nursinge  from bescitaton . Through  reabilitation 
usa 2009

616

129
ადამიანის ფიზიოლოგია . ირინა კვჭაძის 

რედაქტირებით თბილისი 2014
612

130
ადამიანის უფლებების საკოთხეზე საქართვილოს  

ჯართელობის დაცვის სფეროში მოქმედი თბილისი 2012
34

131 საქართველოს კონსტიტუცია 
თბილისი 1995

35

132 ფარმაკოლოგია 
თბილისი 2009

615.1

133  შინაგან დაავადებათა პროედევტიკა
თბილისი 1991

616

134 ინფექციური დაავადება 
თბილისი 1987

616.9

135 ინფექციური დაავადება 
თბილისი 1987

616.9

136 ონკოლოგიური გინეკოლოგია 
თბილისი 1983

618

137 რეანიმატოლოგია და ანესტეზიოლოგია 
თბილისი 1985

616

138 პათოლოგიურ ფიზიოლოგიაში სახემძღვანელო 
თბილისი 2012

612

139
outcoms of effective management practice . Kathleen kelly. 

Meridean maas usa 1996
616

140 henke.s med-math. Susan buchholz . 
usa 2009

616

141 nursing skill and procedures 
usa 2011

616

142 aacn procedure manual for critical care
usa 2011

616

143 human anatomy and physiology
usa 2003

616

144 ექიმის პროფესიული განვიტარების წესი 
თბილისი 2011

616

145
საქართველოს კანონმდებლობა ადამიანის 

უფლებების შესახებ ბიომედიცინის სფეროში თბილისი 2001
34

146 პათოფიზიოლოგია 
თბილისი 2009

612

147 ადამიანის იზიოლოგია . პროფ. ა. ასათიანი 
თბილისი 2006

612


