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  ჩვენ შესახებ 
 

ავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი (2011 წლამდე უმაღლესი 

სამედიცინო სკოლა ,,აიეტი’’) ფუნქციონირებს 1992-1993 სასწავლო წლიდან. მისი 

დაარსების იდეა უკავშირდება საზოგადოდ განათლებასა და განსაკუთრებით 

სამედიცინო განათლებაში საერთაშორისო თანამშრომლობის აუცილებლობის იდეას; როცა 

ნათელი გახდა, რომ ძალზე დიდი იყო განსხვავება დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებსა და 

საბჭოური უმაღლესი განათლების სისტემებს შორის და რომ ცოდნაზე დაფუძნებული 

საზოგადოების მშენელობას, ქართული საზოგადოების განვითარებულ საერთაშორისო 

თანამეგობრობაში ინტეგრაციას, განსხვავებული მიდგომები და საგანამათლებლო სისტემა 

სჭირდებოდა: უპირველეს ყოვლისა ისეთი აკადემიური საზოგადოების (პედაგოგი და 

სტუდენტი) ჩამოყალიბება, როცა ინსტიტუციის წარმატება მისი თითოეული წევრის 

ინიციატივასა და წარმატებულ საქმიანობას ეფუძნება. 

საზოგადოდ ცნობილია, რომ ახალი სამედიცინო სკოლის დაარსება მის დამფუძნებლებს 

აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას გავლენა მოახდინოს სამედიცინო განათლების 

სისტემაზე; აღზარდოს ისეთი პროფესიონალები, რომლებიც წარმატებით გაართმევენ თავს 

მომავლის ექიმის ყველა ფუნქციას. ამასთან, სამედიცინო განათლებაში საკუთარი, ნათლად 

განსაზღვრული ფილოსოფიური ბაზისის გარეშე, სამედიცინო სკოლა სწრაფად 

ტრანსფორმირდება ტრადიციული აქტივობების რუტინულ შემსრულებლად; ასევე 

მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრინციპებისგან გადახვევა ხანგძლივი პერიოდით იწვევს 

სამედიცინო განათლების „დეპრესიას“. ამ თვალსაზრისით სწავლების პროცესის მართვის 

ორგანიზაციას, მეტიც მის წარმატებით იმპლემენტაციას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს; 

შესაბამისად, საგანმანათლებლო ინსტიტუციის მთავარ კითხვასთან ერთად-,,რა ასწავლოს’’ 

უმნიშვნელოვანესია განისაზღვროს ,,როგორ ვასწავლოთ’’; სწორედ ასეთი მიდგომით 

შემუშავდა უნივერისტეტის პირველი პროგრამა სრულიად განსხვავებული და 

ალტერნატიული საქართველოში (მთლიანად საბჭოთა კავშირში) მანამდე არსებული 

პროგრამებისა. 

კურსდამთავრებულთა პირველმა მიღწევებმა, მათი შრომის (სწავლის) შედეგების აღიარებამ 

მათ შორის საერთაშორისო დონეზე, დაადასტურა ,,აიეტის’’ ავტორების და მისი აკადემიური 

საზოგადოების წევრთა რწმენა, რომ მხოლოდ ერთობლივი და მიზანმიმართული შრომით 

ხდება უნივერსიტეტთა ,,ხედვების’’ და სტუდენტთა ,,ოცნებების’’ რეალიზაცია. ამასთან,  

უნივერსიტეტის საქმიანობის პირველი წლები ყველაზე რთული იყო - სამოქალაქო ომის 

მდგომარეობაში მყოფი პოლიტიკური დაპირსპირებების არენადქცეულ, სინათლის, 

გათბობის, საკვების გარეშე დარჩენილ ქვეყანაში დტსუ-ს აკადემიური საზოგადოების წევრები 

ავლენდნენ გასაოცარ სიმტკიცეს; ყველა ზემოთაღნიშნულ პრობლემას სწავლებასა და 

დ 



 
 

 

სწავლაში განვითარებით პასუხობდნენ. დტსუ-ს აკადემიური საზოგადებისა 

და მისი მენეჯმენტის აზრი ამჟამადაც უცვლელია: ქვეყანა, მისი 

უნივერსიტეტები და ზოგადად საზოგადოება მის წინაშე არსებულ ყველა 

გამოწვევას სწორედ ამ გზით უნდა პასუხობდეს. ეს საფუძველი ჩაშენდა დტსუ-ს 

ფუნდამენტში სწორედ იმ პერიოდში (უნივერსიტეტის განვითარების პირველი ათწლეული) 

და შემდგომი თაობების სახელმძღვანელო გახდა. ამასთან, ზემოთაღნიშნული სრულებით არ 

ნიშნავს, რომ იგი კორპორაციული ინტერესების მქონე ან ჩაკეტილ სისტემაზე დაფუძნებით 

ცხოვრობდა, მას ყოველთვის ჰყავდა გულშემატკივრები, რომელებიც თანამონაწილებით, 

სტუდენტთა დახმარებითა და ხელშეწყობით გვერდში უდგანან უნივერისტეტს ექიმთა 

ახალგაზრდა თაობების აღზრდაში. ეს უპირველეს ყოვლისა ქართული სამედიცინო 

დაწესებულებები, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები და ქართული უნივერსიტეტებია; ამ 

თანადგომას დტსუ ძალიან უფრთხილდება და აფასებს. ეს არის კლაიპედას (ლიტვა) 

უნივერსიტეტი, ჩარლზის უნივერსიტეტის გრადეც კრალოვის, კიოლნის, სხვა 

უნივერსიტეტები, რომლებიც დტსუ-ს სტუდენტებსა და დოქტორანტებს ხელს უწყობენ 

პროფესიულ ზრდასა და წინსვლაში. 

უნივერსიტეტის შემდგომ განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოში 

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების დაფუძნებამ და განვითარებამ 

(უნივერსიტეტი თავისი საქმიანობის მეორე დეკადის ბოლოს ავტორიზირებული და 

აკრედიტირებული პროგრამებით შეხვდა); უნივერისიტეტის საქმიანობის მესამე 

ათწლეულისათვის უმნიშვნელოვანესი იყო კერძო სამართლის იურიდიულ პირ 

უნივერსიტეტთა (დტსუ) ევროკავშირის დაფინანსებულ ერაზმუს + (ყოფილი ტემპუსი) 

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა (ePBLnet, PACT); რამაც მას ახალი 

პარტნიორები და გამოცდილება შესძინა, საშუალება და ვალდებულება – სრულად გააზიაროს 

ცოდნა, ასევე საკუთარი კვლევებით მიღებული გამოცდილება პარტნიორ და/ან 

დაინტერესებული უნივერსიტეტებისთვის. ეს არის შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდის 

მიერ ქვეყნისათვის (მათ შორის დტსუ) შექმნილი შესაძლებლობა სამეცნიერო კვლევების 

შეფასების (საგრანტო კონკურსის ფარგლებში) განხილვის საერთაშორისო ექსპერტულ 

კონტექსტში. სწორედ ამ წლებიდან უნივერსიტეტი ხდება მისი განვითარებისთვის 

საინტერესო ყველა ევროპული და საერთაშორისო (AMEE, AMSE, EBMA, ORPHEUS, UEMS, 

EUA)  პროფესიული ფორმატის წევრი. 

ამჟამად დტსუ, ისევე, როგორც მთლიანად ქართული სახელმწიფო და მისი სამედიცინო 

განათლების სისტემა, ახალი გამოწვევების წინაშეა: ინტერნაციონალიზაცია გახდა უმაღლესი 

განათლების მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი; ის გახდა გამოწვევაც და შესაძლებლობაც 

სამედიცინო სკოლებისათვის მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. 

უნივერსიტეტებში ქართველებთან ერთად უცხოელი სტუდენტები სწავლობენ. 

უნივერსიტეტისთვის ერთის მხრივ ეს შესაძლებლობაა ქართული კადრი გაზარდოს მაღალი 

კონკურენციის მულტიკულტურალურ გარემოში, როცა კონკურენციას საფუძვლად უდევს 

სწავლის შედეგების ხარისხზე ორიენტირებული ურთიერთგანვითარება; და ამავდროულად 

ვალდებულება ,,აღებული’’ იმ ქვეყნების საზოგადოების წინაშე, სადაც ისინი დაბრუნდებიან 

და განახორციელებენ პროფესიულ საქმიანობას. 

 

 



 
 

 

ავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი 

საექთნო კოლეჯი, სამედიცინო კორპორაცია „ევექსის“ მხარდაჭერითა და 

ხელშეწყობით, დაფუძნდა 2015 წელს. ხოლო 2016 წელს დაიწყო 

საგანმანათლებლო საქმიანობა. კოლეჯი მიზნად ისახავს საქართველოში 

მაღალკვალიფიციური კადრის  მომზადებას, ქვეყანაში არსებული საკადრო და ხარისხობრივი 

დეფიციტის შევსებაში საკუთარი წვლილის შეტანას, პროფესიული განათლების საერთაშორისო 

სტანდარტებთან დაახლოებას, სახელმწიფოს სათანადო სტრუქტურებთან თანამშრომლობით 

პროფესიული განათლებისა და უმაღლესი განათლების დაკავშირების შესაძლებლობების გაჩენას, 

პროგრამის შინაარსობრივ განვითარებაზე - პრაქტიკის, სიახლეების, თანამედროვე სამედიცინო 

მიღწევების გათვალისწინებითა და ადაპტაციის სურვილით - ზრუნვას.  

ჩვენი მისია, ხედვა და ღირებულებები 

მისია 
დავით ტვილდიანის სახელობის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის მისიაა, მოამზადოს ექთნები, 

რომლებიც შეძლებენ გააუმჯობესონ ადამიანების სიცოცხლის ხარისხი, მიუხედავად მათი სქესისა, 

ეთნიკური კუთვნილებისა თუ რელიგიური მრწამსისა. 

დაწესებულება საკუთარი მისიის შესრულებას ახორციელებს შემდეგ პრინციპებზე დაყრდნობით: 

კოლეჯი ხელს უწყობს  

● ინდივიდის პროფესიული განვითარებას და დასაქმებას 

● შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების 

მომზადებას; 

● პროფესიული განათლების სფეროში სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის შექმნას 

● საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი 

დარგის დამსაქმებელების მონაწილეობას 

                       ხედვა და ღირებულებები 

ხედვა 
საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული განათლებისა და სწავლების გზით, დავეხმაროთ 

სტუდენტებს განივითარონ უნარები, რათა მოახდინონ ფიზიკური და სულიერი ჯანმრთელობის 

ხელშეწყობა მათი პროფესიული ცხოვრების განმავლობაში.  2025 წლისთვის, დავით ტვილდიანის 

სახელობის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი არის ლიდერი საგანამანათლებლო დაწესებულება 

საექთნო დარგში, ჰყავს ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები, ახდენს დარგის აქტიურ 

პოპულარიზაციას და ხელს უწყობს საექთნო დარგში გენდერული საკითხების, პროფესიის 

წარმომადგენლების სოციალურ კეთილდღეობას. 

ღირებულებები 
ჩვენი მთავარი ღირებულებებია: 

• ჰოლისტიკური და პაციენტზე ორიენტირებული მიდგომა პაციენტზე ზრუნვისას;  

• ლიბერალური დამოკიდებულება სქესის, რასისა და რელიგიური აღმსარებლობის  მიუხედავად; 

• ორიენტირება ხარისხზე; 

• ურთიერთპატივისცემის პრინციპების დაცვა პაციენტზე ზრუნვისას; 

• სოციალური თანასწორობის პრინციპების დაცვა როგორც განათლების ისე პრაქტიკული 

საქმიანობის დროს; 
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სამუშაო პრინციპები

• პროფესიონალი კადრების მომზადება

• სწავლების, სწავლის ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება;

• ეროვნულ, რეგიონალურ, და საერთაშორისო დონეზე კოლეჯს 
როლის ზრდა;

• ინდივიდუალური მიდგომა ყოველი სტუდენტისადმი;

• სწავლის პროცესში განსაკუთრებული აქცენტი სასწავლო პრაქტიკაზე;

• ინოვაცია, ლიდერობა, ადვოკატირება;

• კომფორტული სასწავლო გარემო;

• მოტივირებული პედაგოგი;

• ორგანიზაციული კულტურა

მიზნები

• საქართველოში კონკურენტუნარიანი, საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისი ექთნების მომზადება;

• კარიერული ზრდის ხელშეწყობა და დამსაქმებლის მოთხოვნების 
მაქსიმალური გათვალისწინება;

• ლიდერის თვისებების განვითარება სტუდენტებში;

• პერსონალის პედაგოგიური დახელოვნება

• სწავლების ინოვაციური მეთოდების აპრობრირება და სასაწავლო

• პროცესში მათი დანერგვა

ამოცანები

• პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 
სათანადო პროგრამებში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობა

• სამედიცინო სასწავლო ინფორმაციის ელექტრონული ბაზებისა და 
წიგნადი ფონდის მუდმივი შევსება-განახლება

• პროფესიულ ასოციაციებთან თანამშრომლობა როგორც  
ადგილობრივ,ისე საერთაშორისო დონეზე



 
 

 

დაინტერესებულ პირებს სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული პროფესიული 

ტესტირების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, საშუალება ეძლევათ 

მოიპოვონ კოლეჯის სტუდენტის სტატუსი, ამასთან სურვილის შემთხვევაში 

ჩაერთონ კოლეჯის პარტნიორთა მიერ შემოთავაზებულ პროექტებში. პარტნიორთა 

პროექტები გულისხმობს სტუდენტის სურვილის შემთხვევაში დაფინანსების მოპოვებას, 

რანჟირების წესებისა და სტუდენტთა რეიტინგების შესაბამისად პრაქტიკულ სტუდენტურ 

მივლინებას და დასაქმებას.  

კოლეჯის პარტნიორები არიან - საქართველოს სამედიცინო ბაზარზე კარგად ცნობილი,  

„სამედიცნო კორპორაცია ევექსი“, გერმანიის ფედერაციის, ქ. პირმაზენსის მუნიციპალური 

ჰოსპიტალი და ლიეტუვას ქ. კლაიპედას საუნივერსიტეტო კლინიკა. 

 

კურსდამთავრებულთა შესაძლო დასაქმების სფეროები 

საექთნო განათლების დასაქმების სფეროებია: 

ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში: 

● სტაციონარი; 

● ამბულატორია; 

● დიაგნოსტიკური ცენტრი; 

● პირველადი ჯანდაცვის ობიექტები; 

● რეაბილიტაციის ცენტრები; 

● ესთეტიკური ცენტრები; 

● გადაუდებელი დახმარების ცენტრები; 

● სასწრაფო გადაუდებელი ცენტრები; 

სხვადასხვა ინსტიტუციაში 

● ბინაზე  მომსახურება/პატრონაჟი; 

● პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა, მოხუცთა სახლები); 

● პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები; 

● საგანმანათლებლო დაწესებულებები; 

● სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები; 

● კვების ობიექტები; 

ჯანდაცვის ორგანიზაციაში 

● ჯანდაცვის სამინისტრო 

 

 

 



 
 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

სახელწოდება: საექთნო განათლება/Nursing   

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო 

საქმეში/Higher Vocational Qualification of Nursing; 

სწავლების ენა: ქართული 

პროგრამის მიზანი: პროგრამის ფარგლებში პროფესიული სტუდენტის მიერ ისეთი  

თეორიული და კლინიკური უნარ–ჩვევების შეძენა, რის საფუძველზეც წარმატებით 

შეასრულებს საექთნო განათლების პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს, საექთნო საქმის 

ძირითადი ღირებულებების, ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით, 

რაც თავისმხრივ უზრუნველყოფს მიერ ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 

კონკურენტუნარიან, ზოგად მოვლაზე პასუხმგებელ ექთნად ჩამოყალიბებას. 

პროგრამაზე დაშვება: პროგრამაში ჩართვა შეუძლია სრული ზოგადი განათლების მქონე 

პირებს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის „პროფესიულ პროგრამაზე 

ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ ბრძანების“ შესაბამისად 

ორგანიზებული ტესტირების შედეგებისა და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში 

სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, ასევე სწავლის 

პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესის შესაბამისად; 

   

სტრუქტურა, მოდულები, 

 პროგრამის მოცულობა ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის შეადგენს - 180 კრედიტს 

  სამუშაო კვირეების რაოდენობა ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის  - 123-ს  

 პროგრამის მოცულობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის შეადგენს - 210 კრედიტს 

 სამუშაო კვირების რაოდენობა არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის  შეადეგნს 144-ს 

 1 კრედიტი 25 საათი (აკადემიური საათი) 

 მეცადინეობები ტარდება ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

საექთნო განათლების მოდულები 

მოდულების მოკლე აღწერა 

საექთნო განათლება 

ზოგადი მოდულები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში 2 

2 კომუნიკაცია საექთნო საქმეში 2 

3 უცხოური ენა - საექთნო საქმეში 5 

 ჯამი 9 

თეორიული სწავლება - საბაზო მეცნიერებები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ჰისტოლოგია 2 

2 ბიოქიმია 4 

3 მიკრობიოლოგია 4 

4 ანატომია-ფიზიოლოგია 10 

5 პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) 4 

 ჯამი 24 

თეორიული სწავლება საექთნო საქმე 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში 4 

2 ფარმაკოლოგია 5 

3 ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში  2 

4 ინფექციის კონტროლის საფუძვლები 2 

5 გერონტოლოგია და გერეატრიის საფუძვლები 3 

6 ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 6 

7 თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 7 

8 გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 3 

9 კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის 

საფუძვლები და ანესთეზია 

5 

10 სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის 

საფუძვლები 

2 

11 პედიატრია და მოზარდები 3 

12 ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია  3 

 ჯამი 45 

თეორიული სწავლება სოციალურ მეცნიერებებში 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო 

დაწესებულებებში 

1 

2 სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში 3 

3 

 
საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები 2 

 ჯამი 6 

პროფესიული/დარგობრივი მოდულები - პრაქტიკული  სწავლება  

(შესაძლებელი როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასევე კლინიკაში) 



 
 

 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ავადმყოფის მოვლა  4 

2 შინმოვლა 2 

 ჯამი 6 

        პროფესიული/დარგობრივი მოდულები - კლინიკური სწავლება  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა  11 

2 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის 

საექთნო მართვა 
6 

3 კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა  11 

4 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის 

საექთნო მართვა 

6 

5 კლინიკური პრაქტიკა- გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა 10 

6 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - გადაუდებელი პაციენტის 

საექთნო მართვა 

5 

7 კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი 

პაციენტის საექთნო მართვა 

12 

8 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში 

მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა 

4 

9 კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის 

საექთნო მართვა 

6 

10 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და 

გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

3 

11 კლინიკური პრაქტიკა- პედიატრია და მოზარდები 7 

12 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - პედიატრია და მოზარდები 3 

13 კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 3 

14 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

და ფსიქიატრია 

3 

 ჯამი 90 

● კომუნიკაცია საექთნო საქმეში - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

ინტერპერსონალური კომუნიკაციის არსის განმარტება, ვერბალური, არავერბალური, 

წერილობითი კომუნიკაცია, პრეზენტაციის უნარების დემონსტრირება. 

● საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში - მოდულის დასრულების შემდეგ 

პირს შეუძლია:კომპიუტერული არქიტექტურა, ოპერაციული სისტემა და ინტერნეტის 

ქსელში პერიფერიული მოწყობილობების ჩართვა, კომუნიკაცია ელ.ფოსტის მეშვეობით, 

პრეზენტაციის მომზადება, ტექსტური დოკუმენტის მომზადება, ტექსტური დოკუმენტის 

მომზადება, .მონაცემების დამუშავება ელ. ცხრილების მეშვეობით. 

● უცხო ენა საქთნო საქმეში  - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:უცხო 

ენაზე მიღებული მარტივი ინფორმაციის წაკითხვა - გაგება, მარტივი აუდიალური 

ინფორმაციის გაგება, მარტივ ყოველდღიურ ყოფით საკითხებზე ზეპირი კომუნიკაცია, 

მარტივი პირადი კორესპონდენციის გაგება და წარმოება, პროფესიასთან დაკავშირებული 

მარტივი ტექსტის წაკითხვა-გაგება და აუდიალური ინფორმაციის სწორად აღქმა. 

 



 
 

 

 

 

 

● ჰისტოლოგია - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: ჰისტოლოგიის 

საფუძვლების, ძირითადი ჰისტოლოგიური ტექნიკის, უჯრედისა და მისი აგებულების, 

ეპითელური, შემაერთებელი, კუნთოვანი და ნერვული ქსოვილის შემადგენლობისა და 

სტრუქტურის განმარტება. 

● ბიოქიმია - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მედიცინის ბიოქიმიური 

არსის, უჯრედის მემბრანის ფუნქციის, სატრანსპორტო სისტემების, მჟავა ტუტოვანი 

წონასწორობის, ნახშირწყლებისა და ლიპიდების აგებულებისა და მეტაბოლიზმის, ამინო 

მჟავებისა და ცილების აგებულებისა და მეტაბოლიზმის, ნუკლეინის მჟავებისა და 

ნუკლეოტიდების, ვიტამინებისა და მინერალების, წყლის და ელექტროლიტების რაობა და 

კლინიკური მნიშვნელობის, სისხლის ქიმიის, pH და სისხლის ბუფერები, იმუნოლოგიური 

ბიოქიმიის აღწერა. 

● მიკრობიოლოგია - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

მიკრობიოლოგიის ძირითადი პრინციპების, მიკრობიოლოგიური და ბსეროლოგიური, 

დიაგნოსტიკის, იმუნური სისტემის პათოლოგიების, იმუნოპროფილაქტიკის და 

იმუნოთერაპიის საკითხების, ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი ბაქტერიების, 

ვირუსული ინფექციების მექანიზმების, სოკოვანი ინფექციური პროცესების 

ფუნდამენტური საკითხების აღწერა. 

● ანატომია - ფიზიოლოგია - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

ანატომიისა და ფიზიოლოგიის ბაზისური პრინციპების, საყრდენ-მამოძრავებელი, 

ნერვული, გრძნობათა ორგანოების, ენდოკრინული, კარდიოვასკულარული, 

ჰემატოლოგიური, რესპირატორული, საჭმლის მომნელებელი, შარდ-გამომყოფი, 

ლიმფური, იმუნური და რეპროდუქციული სისტემის სტრუქტურისა და ფუნქციის 

განმარტება. 

● პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) - მოდულის დასრულების შემდეგ 

პირს შეუძლია: უჯრედის და ქსოვილის დაზიანებისას მიმდინარე პათოლოგიური 

პროცესის, სითხის მოცულობისა და ჰემოდინამიკის დარღვევების, აუტოიმუნური 

დაავადებების, ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების, სეფსისის, კუჭნაწლავის 

სიტემის დაავადებების, სიმსუქნე და დიაბეტის, გულ- სისხლძარღვთა და სასუნთქი, შარდ-

გამომყოფი, ენდოკრინული და ნერვული სისტემის დაავადებების აღწერა. 

● დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში  - რაოდენობრივი წიგნიერების მოდული 

ხელისშემწყობი წინაპირობაა მომდევნო მოდულების საფუძვლიან ათვისებაში, 

როგორიცაა ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში. მეწარმეობის ძირითადი 

არსიდან გამომდინარე მოდული შეისწავლება რაოდენობრივ წიგნიერებასთან ერთად. 

● ფარმაკოლოგია- მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: ფარმაკოლოგიის 

ბაზისური პრინციპების, ადამიანის ორგანიზმზე მედიკამენტის მოქმედების, 

გულსისხლძარღვთა სისტემაზე მოქმედი მედიკამენტების ტკივილის, ანთებითი 

პროცესისა და ინფექციის დროს გამოსაყენებლი მედიკამენტების, ქრონიკული 

დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების, ფსიქიატრიულ პაციენტებში 

გამოსაყენებელი მედიკამენტების აღწერა. 



 
 

 

 

 

 

 სამედიცინო ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში - მოდულის 

დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: ქართული და ლათინური სამედიცინო 

ტერმინოლოგიისა და დოკუმენტაციის მნიშვნელობის განმარტება. 

● ინფექციის კონტროლის საფუძვლები - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს 

შეუძლია: სტანდარტული უსაფრთხოების ზომების, იარაღებისა და აღჭურვილობების 

დეკონტამინაცია, დეზინფექცია-სტერილიზაციის, ნოზოკომიური ინფექციების 

პრევენციის, უსაფრთხო ინფექციის პრაქტიკის საექთნო საქმის წარმოებისას, საიზოლაციო 

შემზღუდველი ღონისძიებების გატარების განმარტება. 

● გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები - გერიატრიული პაციენტის საექთნო 

მართვის ძირითადი პრინციპების განხილვა და მათი სპეციფიკის შესწავლა. ნოზოლოგიის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე პაციენტის პალატაში მოთავსება, მასზე დინამიკაში 

დაკვირვება, შესაძლო გართულებების ცოდნა. საექთნო დიაგნოზზე დაფუძნებით 

კომპეტენციის ფარგლებში ჩარევა. ასაკთან მიმართებაში თავისებურების ცოდნა და მათი 

მისადაგება პაციენტის მდგომარეობასთან. 

● ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები - მოდულის დასრულების 

შემდეგ პირს შეუძლია: ანატომიის, ფიზიოლოგიის, პათოლოგიის, მიკრობიოლოგიის, 

რადიოლოგიის, კარდიოვასკულარული, პულმონოლოგიური ნეფროლოგიური, 

გასტროენტეროლოგიური, რეპროდუქციული ონკოლოგიური და ენდოკრინოლოგიური 

დაავადებების ქირურგიული სპეციფიკის, ორგანოების, ქსოვილების ტრანსპლანტაციის 

მნიშვნელოვანი ასპექტებისა და ჯანსაღი ცხოვრების მართვის ასპექტების განმარტება. 

● თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები - მოდულის დასრულების 

შემდეგ პირს შეუძლია: კარდიოვასკულარული, ინფექციური, პულმონოლოგიური, 

ნეფროლოგიური, გასტროენტეროლოგიური, ჰემატოლოგიური, 

ნევროლოგიურ/გრძნობათა ორგანოების, ონკოლოგიური, რევმატოლოგიური, 

ენდოკრინოლოგიური დაავადებების სპეციფიკის განმარტება. 

● გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები - მოდულის დასრულების 

შემდეგ პირს შეუძლია: განმარტოს შემდეგი საკითხები - გადაუდებელი პაციენტის 

პრეჰოსპიტალურ დონეზე საექთნო მართვის ძირითადი პრინციპები; პრეჰოსპიტალურ და 

ჰოსპიტალურ დონეზე ტრამვების დროს პირველადი დახმარება; პირველადი დახმარების 

განმარტება გარდა ტრავმებისა პრეჰოსპიტალურ და ჰოსპიტალურ დონეზე; საველე, 

ჰოსპიტალურ დონეზე, მასობრივი შემთხვევის დროს ტრიაჟის. 

● კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და 

ანესთეზია- მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: კრიტიკულად დაავადებული 

პაციენტების ჰემოდინამიკური მონიტორინგის განმარტება, კრიტიკულ მდგომარეობაში 

მყოფი პაციენტების მართვის განმარტება, რომელთაც აქვთ კარდიო ვასკულარული, 

პულმონარული, ნევროლოგიური, გასტროინტესტირალური, შარდგამომყოფი 

დაავადებები, საფარის სისტემის პათოლოგია, პაციენტის რეანიმაციაში მოხვედრის და 

გაწერის დროს გასატარებელი საექთნო ქმედებების განმარტება, ინტრა და ინტერ 

ჰოსპიტალური გადაყვანები და დოკუმენტაცია. 



 
 

 

 

 

 

● სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები - 

გინეკოლოგიური პაციენტების საექთნო მართვის ძირითადი პრინციპების განხილვა და 

მათი სპეციფიკის შესწავლა. ნოზოლოგიის სპეციფიკიდან გამომდინარე პაციენტის 

პალატაში მოთავსება, მასზე დინამიკაში დაკვირვება, შესაძლო გართულებების ცოდნა. 

საექთნო დიაგნოზზე დაფუძნებით კომპეტენციის ფარგლებში ჩარევა. 

● პედიატრია და მოზარდები - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო აქტის, ახალშობილის მოვლის ძირითადი და 

აუცილებელი პრინციპების, საკითხთან მიმართებით სხვადასხვა დაავადების, ასაკობრივი 

თავისებურებების განმარტება 

● ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს 

შეუძლია: ფსიქიატრიული მიმართულების საქმიანობის პრინციპების, ფსიქიატრიული 

პაციენტის შეფასების, თერაპიული კომუნიკაციისა და მკურნალობის სხვადასხვა 

მეთოდების, შიზოფრენიის მართვა და ხასიათის დარღვევით მიმდინარე დაავადებების, 

ნევროზული და სტრესთან დაკავშირებული დაავადებების აღწერა, ადიქტოლოგიის 

აღწერა და სექსუალური და კვებითი დარღვევების მქონე დაავადებების განმარტება.  

● საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში - 

მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:პროფესიის განვითარების ისტორიისა და  

თანამედროვე ჯანდაცვის სისტემის სტრუქტურების, სამედიცინო დაწესებულების 

მოწყობის, სტრუქტურისა და  ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსების მექანიზმების განმარტება. 

● სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში -  მოდულის დასრულების შემდეგ პირს 

შეუძლია:  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ადამიანის უფლებების საერთაშორისო 

დაცვის ძირითადი დებულებების, საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მოქმედი 

კანონმდებლობისა და პაციენტის უფლებებისა და მოვალეობების განმარტება. 

● საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს 

შეუძლია: საექთნო მენეჯმენტის, საექთნო განათლებისა და პროფესიული განვითარების 

ძირითადი პრინციპების განმარტება. 

● ავადმყოფის მოვლა - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: პაციენტის 

მოვლის ფუნდამეტური პრინციპების, ფიზიოლოგიური საბაზისო მოვლის ასპექტების, 

პაციენტის მოვლის ხარისხიანი და უსაფრთხო მეთოდებისა და ფსიქოლოგიური მოვლის 

ასპექტების განმარტება. 

● შინ მოვლა - მოდულის სწავლება მიზნად ისახავს პაციენტის ავადობის ისტორიის 

და ანამნეზის სრულფასოვან შეგროვებას. შინმოვლის პირობებში პაციენტებისთვის და 

განსახორციელებელი მანიპულაციებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას, პაციენტისთვის 

რისკ ფაქტორების შეფასებას და მათ დაფიქსირებას, ოჯახის წევრებთან მუდმივ 

კომუნიკაციას. 

● კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა - მოდულის 

დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ კარდიოვასკულარული, 

პულმონოლოგიური, ნეფროლოგიური, გასტროენტეროლოგიური, რეპროდუქციული 

ონკოლოგიური და ენდოკრინოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებთან 



 
 

 

ქირურგიული სპეციფიკის მეთვალყურეობა, ასევე საოპერაციოში 

ასისტირებასთან დაკავშირებული ქმედებების შესრულება. 

 

● შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა -  

მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: კარდიოვასკულარული, 

პულმონოლოგიური, ნეფროლოგიური, გასტროენტეროლოგიური, რეპროდუქციული 

ონკოლოგიური და ენდოკრინოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებთან 

ქირურგიული სპეციფიკის მეთვალყურეობა, ასევე საოპერაციოში ასისტირებასთან 

დაკავშირებული ქმედებების ექთნის ზედამხედველობის ქვეშ და დამოუკიდებლად 

შესრულება 

● კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა -  მოდულის 

დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: ზედამხედველობის ქვეს კარდიოვასკულარული, 

ინფექციური დაავადებების, პულმონოლოგიური, ნეფროლოგიური დაავადებების, 

გასტროენტეროლოგიური დაავადებების, ჰემატოლოგიური დაავადებების, 

ნევროლოგიური/გრძნობათა ორგანოების დაავადებების, ონკოლოგიური დაავადებების, 

რევმატოლოგიური დაავადებების, ენდოკრინოლოგიური დაავადებების, ხანდაზმულთა 

ასაკობრივი ცვლილებების მეთვალყურეობა. 

● შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა - 

მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: კარდიოვასკულარული, ინფექციური, 

პულმონოლოგიური, ნეფროლოგიური, გასტროენტეროლოგიური, ჰემატოლოგიური, 

ნევროლოგიური, გრძნობათა ორგანოების, ონკოლოგიური, რევმატოლოგიური, 

ენდოკრინოლოგიური და ზოგადი დაავადებების სპეციფიკის მეთვალყურეობა 

ზედამხედველობის ქვეშ და დამოუკიდებლად. 

● კლინიკური პრაქტიკა- გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა - მოდულის 

დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ პრეჰოსპიტალურ დონეზე 

შემთხვევის ადგილის რისკებისა და უსაფრთხო მოქმედების არეალის განსაზღვრა და 

იდენტიფიცირება; პრეჰოსპიტალურ დონეზე (ტრავმა) პირველადი გადაუდებელი 

დახმარების იდენტიფიცირება და მართვა; მეთვალყურეობის ქვეშ პირველადი დახმარების 

იდენტიფიცირება და მართვა ჰოსპიტალურ დონეზე (გარდა ტრავმებისა); ჰოსპიტალურ 

დონეზე ტრიაჟის კატეგორიის მინიჭება; საველე, პრეჰოსპიტალურ დონეზე, ტრიაჟის 

ჩამოყალიბება.  

● შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა - 

მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ და გარეშე 

პრეჰოსპიტალურ დონეზე შემთხვევის ადგილის რისკებისა და უსაფრთხო მოქმედების 

არეალის განსაზღვრა და იდენტიფიცირება; პრეჰოსპიტალურ დონეზე (ტრავმა) 

პირველადი გადაუდებელი დახმარების იდენტიფიცირება და მართვა; მეთვალყურეობის 

ქვეშ პირველადი დახმარების იდენტიფიცირება და მართვა ჰოსპიტალურ დონეზე (გარდა 

ტრავმებისა); ჰოსპიტალურ დონეზე ტრიაჟის კატეგორიის მინიჭება; საველე, 

პრეჰოსპიტალურ დონეზე, ტრიაჟის ჩამოყალიბება.  

● კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო 

მართვა - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ 

სხვადასხვა დაავადების მქონე კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების 

მონიტორინგი, მეთვალყურეობა და ანესთეზიისას ასისტირებაში მონაწილეობა. 



 
 

 

 

 

 

● შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის 

საექთნო მართვა - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ და 

დამოუკიდებლად სხვადასხვა დაავადების მქონე კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი 

პაციენტების მართვა, მეთვალყურეობა და ანესთეზიისას ასისტირება. 

● კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა - 

მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ ანტენატალური 

პერიოდის შეფასება და მართვა, სამშობიარო ბლოკში მოქმედება, პოსტნატალური 

პერიოდის განყოფილებაში საექთნო ჩარევის ჩატარება, ახალშობილის საექთნო მოვლა. 

● შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის 

საექთნო მართვა - მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ 

და გარეშე ანტენატალური პერიოდის შეფასება და მართვა, სამშობიარო ბლოკში 

მოქმედება, პოსტნატალური პერიოდის განყოფილებაში საექთნო ჩარევა, ახალშობილის 

საექთნო მოვლა. 

● კლინიკური პრაქტიკა- პედიატრია და მოზარდები - მოდულის დასრულების შემდეგ 

პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ ახალშობილის მოვლის ძირითადი და აუცილებელი 

პრინციპების განხორციელება, ასაკთან მიმართებით სხვადასხვა დაავადების მართვა.    

● შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - პედიატრია და მოზარდები - მოდულის 

დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ და გარეშე ახალშობილის 

მოვლის ძირითადი და აუცილებელი პრინციპების განხორციელება, ასაკთან მიმართებით 

სხვადასხვა დაავადების მართვა.    

● კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია - მოდულის 

დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ ფსიქიატრიული პაციენტის 

შეფასება; თერაპიული მოვლის მეთოდების გამოყენება; შიზოფრენიით დაავადებული 

პაციენტის მართვა და დაკვირვების საფუძველზე ხასიათის ცვლილებით მიმდინარე 

დაავადებების იდენტიფიცირება;  პაციენტზე დაკვირვების საფუძველზე ნევროზული და 

სტრესთან დაკავშირებული დაავადებების იდენტიფიცირება და საექთნო მართვა; 

ადიქტოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა, სექსუალური და კვებითი დარღვევების 

დაავადებების მქონე პაციენტის საექთნო მართვა. 

● შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია - 

მოდული სდასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: მეთვალყურეობის ქვეშ და 

დამოუკიდებლად ფსიქიატრიული პაციენტის შეფასება; თერაპიული მოვლის მეთოდების 

გამოყენება; შიზოფრენიით დაავადებული პაციენტის მართვა და დაკვირვების 

საფუძველზე ხასიათის ცვლილებით მიმდინარე დაავადებების იდენტიფიცირება;  

პაციენტზე დაკვირვების საფუძველზე ნევროზული და სტრესთან დაკავშირებული 

დაავადებების იდენტიფიცირება და საექთნო მართვა; ადიქტოლოგიური პაციენტის 

საექთნო მართვა და სექსუალური და კვებითი დარღვევების დაავადებების მქონე 

პაციენტის საექთნო მართვა. 

 

 



 
 

 

 

სწავლებაში გამოიყენება როგორც ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის მიერ მოწოდებული სარეკომენდაციო სახელმძღვანელოები, ასევე 

უცხოური ლიტერატურა და სახელმძღვანელოები. სასწავლო პროცესს წარმართავენ 

კვლიფიციური პროფესიული განათლების მასწავლებლები და წამყვანი სპეციალისტები. 

გამოიყენება კომპიუტერული სწავლების საშუალებები (კომპიუტერული კლასი, 

ინტერნეტი, ა.შ.). ასევე დაწესებულებაში არის მაღალტექნოლოგიური საშუალებებით 

აღჭურვილი სიმულაციური კლინიკური უნარ-ჩვევების ლაბორატორია. 

სწავლების პროცესში გამოყენებულია სხვადასხვა ფორმა: ინტერაქტიული ლექციები, 

პრაქტიკული მეცადინეობები კლინიკურ გარემოში სწავლება (bedside teaching), 

სიმულატორებისა და მულაჟების გამოყენება, პრეზენტაციები და სხვა. 

თეორიული სწავლება მიმდინარეობს სასწავლებლის ბაზაზე, ხოლო პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების შესწავლა შემდეგ კლინიკურ ბაზებზე: 

● შპს “უნიმედი კახეთი-ბავშვთა ახალი კლინიკა“; 

● შპს „მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო 

● შპს “უნიმედი კახეთი-თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი“ 

● შპს „კავკასიის მედიცინი ცენტრი“ 

● შპს „ივ. ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალი“ 

● შპს „რეგიონული ჰოსპიტალი“ 

● საჭიროების შემთხვევაში სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“  ქსელში შემავალი 

ყველა სამედიცინო დაწესებულება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

სწავლის შედეგები 

 

1. შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

2. განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა 

3. განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა 

4. განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა 

5. განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა 

6. განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა 

7. განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

8. განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა 

9. განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა 

10. განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა 

11.  დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისა და მოვლის ხარისხის შეფასება 

 

პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება 
 

პროფესიული სტუდენტის შეფასების პროცესში გამოიყენება კომპეტენციაზე დაფუძნებული 

შესაფასება, რაც გულისხმობს - სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების ისეთ მიდგომას, როცა 

შეფასების პროცესი მთლიანად ორიენტირებულია სწავლის შედეგების მიღწევის 

დადასტურებაზე; ე.წ არადიფერენცირებული მიდგომა,  რაც  გულისხმობს სწავლის შედეგის 

სრულად დადასტურებას და ფასდება   შემდეგნაირად: „სწავლის   შედეგები  დადასტურდა“ 

ან–„სწავლის   შედეგი ვერ    დადასტურდა“.  

საგანამანთლებლო პროგრამაში დაწესებულების მიერ გამოიყენება   განმავითარებელი    და   

განმსაზღვრელი შეფასება. თავისმხრივ  

განმავითარებელი  შეფასება - ზომავს  მოდულების  სწავლის შედეგების ათვისების ხარისხს 

და შემდგომი სწავლებისათვის არსებულ პოტენციალს. განმავითარებელი შეფასება ახდენს 

პროფესიული სტუდენტის მოტივაციას და უზრუნველყოფს მაღალ ჩართულობას შემდგომ 

საგანმანათლებლო პროცესში. განმავითარებელი  შეფასების დროს მიღებული  შედეგი 

მხოლოდ განმავითარებელი ხასიათისაა და არ აისახება საბოლოო შეფასების შედეგზე. 

განმავითარებელი შეფასების პროცესი ერთგვარი მომზადებაა განმსაზღვრელი     

შეფასებისათვის. 

განმსაზღვრელი   შეფასება -  ემსახურება მიღწეული სწავლის შედეგის ან შედეგების 

ერთობლიობის საბოლოო შეფასებას მოდულით განსაზღვრული შესრულების 

კრიტერიუმების შესაბამისად. განმსაზღვრელი შეფასებისას  გამოიყენება  

დიფერენცირებული  შეფასების  მიდგომა  და  თავისი არსით კონკრეტული სწავლის   შედეგის  

ან    სწავლის    შედეგების   საბოლოო     შეფასებაა. განმსაზღვრელი შეფასებით დასტურდება 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული ყველა შედეგი. განმსაზღვრელი   

შეფასების   პროცესში გამოიყენება 100 ქულიანი შესაფსების სისტემა, კერძოდ: 



 
 

 

 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს ჩათვლის პრინციპებზე 

დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის 

გამოყენებას და ზემოთაღნიშნულის შესაბამისად, უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა1 - გამოიყენება რამოდენიმე კრიტერიუმი, რომელთა 

ხვედრითი წონა და მნიშვნელობა, დასადასტურებელი შედეგის შინაარსიდან გამომდინარე 

არგუმენტირებული პოზიციის, შემთხვევაში შესაძლოა განისაზღვროს პროფესიული 

განათლების მასწავლებლის მიერ. აღნიშნული გულისხმობს შესაძლებლობას პროფესიული 

სტუდენტის მიერ რომელიმე კრიტერიუმის ვერ დადასტურების შემთხვევაში, პროფესიული 

განათლების მასწავლებლის გადაწყვეტილებით, მოდული/შედეგი ჩაითვალოს 

დადასტურებულად. კრიტერიუმების ხვედრითი წონის შესახებ შესაძლებელია  პროფესიული 

სტუდენტი არ იყოს ინფორმირებული, რათა თავიდან იქნას აცილებული მხოლოდ მაღალი 

ხვედრითი წონის მქონე საკითხების დასწავლა. 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.  

ვერ დადასტურება შეფასების მიღების შემთხვევაში: 

 პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს შედეგი გადააბაროს მოდულის 

დასრულებიდან ერთი კვირის ვადაში;  

  განმეორებით ვერ დადასტურების შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია შედეგის 

გადაბარება მომდევნო სემესტრის ან/და წინაპირობის მქონე მოდულის/შედეგის 

დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე (დაწესებულების მიერ განსაზღვრულ დროს); - 

კვლავ ვერ დადასტურება შეფასების მიღების შემთხვევაში, თუ შედეგის/მოდულის 

დადასტურება წარმოადგენს მომდევნო მოდულის წინაპირობას, პროფესიული 

სტუდენტი ვერ შეძლებს იმ მოდულის/მოდულების გავლას, რომლის წინაპირობასაც 

წარმოადგენს ჩავარდნილი მოდული და იგი ვალდებულია განმეორებით გაიაროს 

მოდული და მიიღოს შესაბამისი შეფასება.  

 შედეგის პირველ ჯერზე გადაბარებისთვის დანიშნულ დროს პროფესიული 

სტუდენტის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში შესაბამის საგამოცდო უწყისში 

ფიქსირდება შეფასება 0, რაც ნიშნავს შედეგის ვერ დადასტურებას და პროფესიულ 

სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა ისარგებლოს განმეორებითი დადასტურების 

უფლებით. 

                                                           
1

მოდულური პროგრამის  გავლის  დასადასტურებლად უნდა დადებითად შეფასდეს პროგრამით გათვალისწინებული ყველა 

მოდული; მოდულის ფარგლებში დადებითად ფასდება მოდულის შესაბამისი ყველა სწავლის შედეგი და ენიჭება შესაბამისი 

კრედიტი. პროფესიული სტუდენტის შეფასებებისას მოდულის თითოეული სწავლის შედეგის მიღწევისთვის აუცილებელია, 

რომ სწავლის შედეგში დადასტურებულ იქნას, შესრულების კრიტერიუმებში გამოყენებულ ინსტრუმენტის  (ერთზე მეტი 

შეფასების ინსტრუმენტის შემთხვევაში ინსტრუმენტების საშუალო არითმეტიკულით): 

 არანაკლებ 75 %-ისა, გარდა ამავე პროგრამის ზოგადი მოდულებისა,  რომლის დადასტურებისთვისაც მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 51%-ს. 

 კლინიკური სწავლების მოდულებში საექთნო პროცესისა და საექთნო მანიპულაციების სწავლის შედეგის 

დასადასტურებლად უნდა მიიღოს მასში შემავალი ინსტრუმენტ(ებ)ის არანაკლებ 75% -ნი შეფასება, არანაკლებ 20-ჯერ. 

 



 
 

 

გადაბარებისთვის დანიშნულ დროს პროფესიული სტუდენტის საპატიო 

მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, რაც დადასტურებულია 

მტკიცებულებით ან/და შეტყობინება დაწესებულებისათვის გაკეთებულია 

გადაბარებისთვის დანიშნულ დრომდე ან/და გადაბარების მსვლელობისას დაწესებულების 

მიერ შესაძლოა დაშვებული იქნას გამონაკლისი შემთხვევები.   

მოდულის/შედეგის თეორიულ ნაწილში - ვერ დადასტურება შეფასების მიღების შემთხვევაში 

სტუდენტს შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობით გადააბაროს მოდული/შედეგი, ხოლო 

პრაქტიკულ ნაწილში იგივე შეფასების დაფიქსირება გულისხმობს მოდულის/შედეგის 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის დახმარებით განმეორებით გავლის 

ვალდებულებას, რომლისთვისაც დაწესებულების მიერ განისაზღვრება საფასური და იგი არ 

უნდა აღემატებოდეს პროფესიული განათლების მასწავლებლის საათობრივ ანაზღაურებას. 

 

პროფესიული სტუდენტის შეფასება ტარდება სხვადასხვა გარემოში: აუდიტორიაში, სამუშაო 

ადგილზე, სამუშაო ადგილის მსგავს სიმულაციურ ლაბორატორიაში. 

პროფესიული სტუდენტის შეფასებისას გამოიყენება შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: 

პროცესზე დაკვირვება; პროდუქტი /შედეგი; გამოკითხვა (აკადემიური - კოგნიტური, 

კრეატიული, ანალიტიკური - უნარები). 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მიღებულ შეფასებასთან დაკავშირებით წამოაყენოს 

პრეტენზია, მისი გაცნობიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა და მოითხოვოს: 

● წერილობითი ნამუშევრის შემთხვევაში მისი განხილვა და შეფასების შეცვლა,  

● პრაქტიკული დავალების/შემთხვევის შესწავლის/სიმულაციის შემთხვევაში შეფასების 

ინსტრუმენტის გამოყენების შემოწმება,  

● შეფასების ინსტრუმენტად ზეპირი შეკითხვების გამოყენებით მიღებული შეფასების 

მიმართ პრეტენზია  გამოიწვევს სასწავლო დეპარტამენტის მიერ დადგენილი 

შინაარსითა და მოცულობით შედეგის შეფასების პროცედურის განმეორებას. 

პროფესიული სტუდენტის პრეტენზიის საფუძველზე შეფასების შედეგები, შეფასების 

ინსტრუმენტი და კრიტერიუმების გარჩევა მოხდება სასწავლო დეპარტამენტის, პროფესიული 

სტუდენტის და პროფესიული განათლების მასწავლებლის მონაწილეობით, შესაძლებელია 

ყველა მონაწილის თანხმობით მოწვეული იქნას ნეიტრალური პირ(ებ)ი, როგორც 

პროფესიული სტუდენტის ასევე დაწესებულების მხრიდან.  

შეფასებასთან დაკაშირებული პრეტენზიის განხილვის დროს ყველა დაუსაბუთებელი და 

მტკიცებულებით დაუდასტურებელი გარემოება უნდა გადაწყდეს პროფესიული სტუდენტის 

სასარგებლოდ. 

პროფესიული სტუდენტის პრეტენზიასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას 

იღებს სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი - პრეტენზიის დაკმაყოფილების ან/და 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ.  

 

 

 

 



 
 

 

შეფასების ინსტრუმენტები კომპეტენციაზე დაფუძნებული 

სწავლისას2 

შეფასების ინსტრუმენტები მიემართება შეფასების ერთ, ორ ან სამივე 

სახეობას 

➢ პროფესიული სტუდენტის შესრულებაზე დაკვირვება; 

➢ პროფესიული სტუდენტის პროდუქტების შეფასება; 

➢ კოგნიტური/შემეცნებითი უნარების შეფასება. 

 

1. შემთხვევის შესწავლა (Case Study) 

შემთხვევის შესწავლა შედგება ამა თუ იმ მოვლენის აღწერისგან, რომელიც რეალურ 

სიტუაციას ასახავს. რასაც მოჰყვება რიგი ინსტრუქციები, რომლებიც ავალებენ სტუდენტს, 

როგორც მოვლენებზე დამკვირვებელ ცალკეულ პირს, გააანალიზოს შემთხვევა ან სიტუაცია, 

დასკვნების გამოტანით და გადაწყვეტილებების მიღებით ან მოქმედების მიმართულებების 

მითითებით. ასეთი დავალების შესრულება შესაძლებელია, როგორც ცალკეული 

პროფესიული სტუდენტის, ისე ერთად მომუშავე პატარა ჯგუფების მიერ. აქ 

მნიშვნელოვანია თავად ახსნა-განმარტების, გადაწყვეტილებების მიღების და პროფესიული 

სტუდენტის მიერ დასკვნის გამოტანის პროცესი. 

შემთხვევის შესწავლის შედეგის შესაფასებლად კოლეჯის მიერ შექმნილია კრიტერიუმების 

ნუსხა, ე.წ „ჩეკლისტი“, რომლითაც გაიზომება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და 

პროფესიული სტუდენტის კომპეტენცია. 

შემთხვევის შესწავლა უზრუნველყოფს პრობლემების გადაჭრისა და გადაწყვეტილებების 

მიღების უნარების შეფასების განვითარების საშუალებებს. ისინი განსაკუთრებით 

ხელსაყრელია, როდესაც რეალური სიტუაციის დადგმა რთულია, ხოლო სწავლისთვის 

განკუთვნილი დრო - შეზღუდული. 

2. კითხვები მრავალი არჩევითი პასუხით 

ასეთი ტიპის დავალება ორი ნაწილისგან შედგება. პირობის, რომელიც ჩამოყალიბებულია 

შეკითხვის ან არასრული მტკიცებულების სახით (ძირითადი მოცემულობა) და პასუხების 

ვარიანტებისგან. სავარაუდო პასუხი ძირითადად 4 ან 5-ია, რომელთაგან სტუდენტმა სწორი 

ვარიანტი უნდა აირჩიოს. 

საბოლოოდ ხდება პასუხების ტესტის გასაღებთან შედარება და სწორი პასუხების მიხედვით 

ქულების დათვლა.  

 

 

                                                           

2 სტუდენტთა შეფასების გზამკვლევი მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამებისთვის. განათლების ხარისის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

 



 
 

 

2.1 მრავალჯერადი პასუხის შემცველი კითხვები 

მრავალჯერადი პასუხის შემცველი შეკითხვები ვარიაციაა კითხვებისა 

მრავალი არჩევითი პასუხით, რომლის დროსაც მოცემული შესაძლო 

პასუხებისგან რამდენიმეა მართებული. სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს ნებისმიერი მათგანი 

ან რამდენიმეს კომბინაცია, პროფესიული სტუდენტი ასევე უნდა იყოს ინფორმირებული 

იმის შესახებ, თუ რამდენი ვარიანტის არჩევა შეუძლია. იმის გამო, რომ ასეთ კითხვებზე 

მრავალნაირად შეიძლება პასუხის გაცემა, ისინი უფრო კომპლექსურია, ვიდრე კითხვები 

მრავალი არჩევითი პასუხით. 

3. ზეპირი შეკითხვები 

ზეპირი შეკითხვები, ჩვეულებრივ, შეზღუდული პასუხების შემცველი კითხვების მსგავსია. 

პასუხის ფორმა და შინაარსი შეიძლება იყოს შეზღუდული, მაგრამ შეკითხვები ნამდვილად 

აძლევენ სტუდენტს თვითგამოხატვის საშუალებას. პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის პროფესიონალიზმი განაპირობებს პროფესიული სტუდენტის სწორად 

შეფასებას, რადგან არ არსებობს ერთი სწორი პასუხი. 

4. ზეპირი გამოცდები 

ზეპირი გამოცდა ტარდება პროფესიული სტუდენტის ვერბალური კომუნიკაციის უნარის 

შესამოწმებლად. ზეპირმა ტესტებმა შესაძლოა მიიღონ პროფესიული სტუდენტის მიერ 

შერჩეულ თემაზე მომზადებული პრეზენტაციის ფორმა და ამას შემფასებელთან დისკუსია 

მოჰყვეს. სტუდენტს მოეთხოვება ინფორმაციისა და შეხედულებების გადმოცემა. ისინი 

შეიძლება აღწერდნენ პირად გამოცდილებებს. დასაშვებია სტუდენტების როგორც 

ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური გამოკითხვა ამ ინსტრუმენტით. 

ზეპირი გამოცდების შედეგების შესაფასებლად შექმნილია კრიტერიუმების ნუსხა, 

რომლითაც იზომება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და პროფესიული სტუდენტის 

კომპეტენცია. 

5. პროექტი 

კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისკენ მიმართული მრავალფეროვანი სამუშო/კვლევა, 

რომელიც სრულდება გარკვეულ დროში. სტუდენტები მუშაობენ ინდივიდუალურად ან 

ჯგუფურად. სამუშაოს მნიშვნელოვან ნაწილს ასრულებენ დამოუკიდებლად, თუმცა 

შემფასებელი გარკვეულწილად ხელმძღვანელობს სამუშაოებს. ხშირ შემთხვევაში 

მიუთითებს თემას ან მოკლე აღწერილობას. ძიებისა და კვლევის დროს სტუდენტებს 

მიმართულებას აძლევს, სთავაზობს საინფორმაციო წყაროებს. პროექტის შესასრულებლად 

სტუდენტს უფრო მეტი დრო აქვს გამოყოფილი. 

პროექტის შესაფასებლად შექმნილია კრიტერიუმების ნუსხა, რომლითაც იზომება 

შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და პროფესიული სტუდენტის კომპეტენცია. 

6. პრაქტიკული სავარჯიშო 

პრაქტიკული სავარჯიშო შედგება ნებისმიერი აქტივობისგან/საქმიანობისგან, რომელიც 

საშუალებას აძლევს სტუდენტს პირდაპირ გამოავლინოს საკუთარი ტექნიკური ან/და 

ქცევითი უნარები. შეფასება შეიძლება დამოკიდებული იყოს საბოლოო რეზულტატზე, 

მტკიცებულებაზე (პროდუქტი) ან აქტივობის შესრულების პროცესზე. დასაშვებია ორივე 

ვარიანტის კომბინაცია. 

 



 
 

 

 

 

ზოგიერთ მოდულში, პრაქტიკული უნარის დემონსტრირებამ შესაძლოა, აჩვენოს, რომ 

სტუდენტებს შეუძლიათ კომპეტენციის დემონსტრირებისთვის საჭირო ცოდნის გამოყენება. 

სხვა მოდულში, ცოდნა შეიძლება აშკარად არ გამოვლინდეს შესრულების შედეგად. ასეთ 

შემთხვევებში, შესაძლოა, საჭირო გახდეს დამატებითი შეფასება, როგორიცაა გამოკითხვა 

(შეკითხვების დასმა), რათა ხელი    შევუწყოთ უნარზე დაკვირვების პროცესს. 

პრაქტიკული სავარჯიშოს შედეგის შესაფასებლად შექმნილია კრიტერიუმების ნუსხა, ე.წ. 

„ჩეკლისტი“, რომლითაც იზომება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და პროფესიული 

სტუდენტის კომპეტენცია. 

7. როლური თამაში 

როლური თამაშებისას, სტუდენტებისთვის წარმოდგენილია სიტუაციები, ხშირად 

პრობლემა ან ინციდენტი, რომელზეც რეაგირება უნდა მოახდინონ კონკრეტული როლის 

მორგებით - განსხვავებით სიტუაციის ანალიზისგან, რომლის დროსაც პროფესიული 

სტუდენტი პასიური დამკვირვებელია. შესაძლოა წინასწარი რეპეტიცია არ იყოს გავლილი ან 

ინდივიდს უბრალოდ მოკლედ გააცნონ სათამაშო როლი. ასეთი შეფასებები უფრო ღია და 

ადამიანზე ორიენტირებულია, ვიდრე სიმულაციები. 

როლური თამაშის შედეგის შესაფასებლად შექმნილია კრიტერიუმების ნუსხა, ე.წ. 

„ჩეკლისტი“, რომლითაც იზომება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და პროფესიული 

სტუდენტის კომპეტენცია. 

8. სიმულაცია 

სიმულაცია არის პრაქტიკული სავარჯიშო. ის მაქსიმალურად ჰგავს რეალურ სამუშაო 

ადგილზე განსახორციელებელ სამუშაოს. სიმულაციას აქვს მისი შესაბამისი მიზანი. მისი 

მიზანია პროდუქტის შექმნა და შექმნის პროცესის ორგანიზება. სიმულაციაში პროფესიული 

სტუდენტი აქტიურადაა ჩართული. პროფესიული სტუდენტის შედეგი სიმულაციაში მის 

აქტიურ მონაწილეობაზეა დამოკიდებული. იმისთვის რომ სიმულაციის სავარჯიშო 

შედეგიანი იყოს, სიმულაციის გარემო პირობები და შესასრულებელი სამუშაო 

მაქსიმალურად უნდა ჰგავდეს რეალურ სიტუაციას. სიმულაცია განსხვავდება როლური 

თამაშისგან. როლური თამაშისგან განსხვავებით სიმულაცია ერთ კონკრეტულ 

მოქმედებასთანაა დაკავშირებული. სიმულაციის მიზანია შეამოწმოს ქცევითი, 

ანალიტიკური და გადაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევები რეალურ გარემოში. 

სიმულაციის შედეგის შესაფასებლად შექმნილია კრიტერიუმების ნუსხა, ე.წ. „ჩეკლისტი“, 

რომლითაც იზომება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და პროფესიული სტუდენტის 

კომპეტენცია. 

9. პრეზენტაცია 

პრეზენტაცია ეწოდება შესრულებული პრაქტიკული ან თეორიული პროექტის შედეგების 

წარდგენის პროცესს. პრეზენტაცია ხშირად საჯარო გამოსვლის ფორმატით ტარდება და მას 

შესაძლოა უშუალოდ შემფასებლების გარდა ფართო აუდიტორიაც დაესწროს. 

პრეზენტაციის შედეგის შესაფასებლად საჭიროა შეიქმნას კრიტერიუმების ნუსხა, ე.წ  



 
 

 

 

 

„ჩეკლისტი“, რომლითაც გაიზომება შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და პროფესიული 

სტუდენტის კომპეტენცია. 

რამდენადაც პრეზენტაცია შესრულებული პროექტის წარდგენას გულისხმობს, მისი 

გამოყენება პროფესიული სტუდენტის ცოდნისა და უნარების შეფასებისათვის 

შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, როცა სტუდენტს საკმარისი გამოცდილება ექნება, 

დაგროვილი პროექტის განხორციელებისათვის. შესაბამისად პრაქტიკული პროექტის 

პრეზენტაცია ხორციელდება სემესტრის ან საგანმანათლებლო პროგრამის ბოლოს, მაშინ 

როდესაც თეორიული პროექტის პრეზენტაცია თეორიული/შესავალი კურსების 

დასრულების შემდეგაც შეფასების ადეკვატურ ფორმას წარმოადგენს. 

მინიჭებული მეხუთე საფეხურის საექთნო განათლების  კვალიფიკაცია სტუდენტს 

საშუალებას აძლევს სწავლის დასრულების შემდეგ დასაქმდეს ქვეყანაში არსებულ 

ნებისმიერ ლიცენზირებულ დაწესებულებაში. ამასთან, კოლეჯი პარტნიორი ორგანიზაციის 

დახმარებით უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობას სს 

„სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“ ქსელში შემავალ ქვემოთ მოცემულ სამედიცინო 

დაწესებულებებში 

კვალიფიკაციის მინიჭება 
       პროფესიულ სტუდენტს - „უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო განათლებაში“ 

ენიჭება პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მოდულის შესაბამის კრედიტის მოპოვებისა 

და საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგების საფუძველზე3. 

       საკვალიფიკაციო გამოცდაზე პროფესიული სტუდენტი დაიშვება მხოლოდ პროგრამით 

გათვალისწინებული შედეგების სრულად დადასტურებისა და შესაბამისი კრედიტების 

მოპოვების შემთხვევაში.  

       საკვალიფიკაციო გამოცდა4 - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

მიღებული ცოდნის შემაჯამებელი, ინტეგრირებული, ღია და დახურული ტესტური 

დავალებებისაგან შემდგარი წერითი გამოცდა. ამასთან კვალიფიკაციის მინიჭების მიზნით 

პროფესიულმა სტუდენტმა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე უნდა გადალახოს 75%-ანი 

ბარიერი. 

        საკვალიფიკაციო გამოცდა და მისი ორგანიზება შესაძლოა განხორციელდეს კოლეჯის ან/და 

სათანადო შეთანხმებისა და თანამშრომლობის შემთხვევაში დამოუკიდებელი დარგობრივი 

(არამხოლოდ საექთნო) ასოციაციების მიერ. კოლეჯის მიერ ორგანიზებული 

საკვალიფიკაციო გამოცდის შემთხვევაში შედეგების შეფასებას, ახორციელებს დირექტორის 

                                                           
3 მიმიდინარე პერიოდში კვალიფიკაციის მინიჭება ხორციელდება, საგამოცდო კომისიის მიერ, 

პროფესიული სტუდენტის პორტფოლიოს შესწავლისა და საგამოცდო საკითხის სახით ე.წ 

„შემთხვევის“ განხილვის შედეგების საფუძველზე.  
4  ამოქმედდება საგამოცდო საკითხების ბანკისა და პროფესიულ ასოციაციასთან შეთანხმების 

მიღწევის, სახელმწიფოს მიერ სათანადო საკანონმდებლო რეგულაციების უზრუნველყოფის შემდეგ 



 
 

 

მიერ ბრძანებით შექმნილი ერთჯერადი კომისია, რომლის წევრებიც არ 

შეიძლება იყვნენ კოლეჯის წარმომადგენლები ან/და კოლეჯის 

პროფესიული მასწავლებლები. 

      კოლეჯის მიერ ორგანიზებული საკვალიფიკაციო გამოცდის შემთხვევაში საკვალიფიკაციო 

კომისიის წევრთა რაოდენობა არ შეიძლება იყოს 3 წევრზე ნაკლები და 7 წევრზე მეტი.  

ამასთან კომისიის წევრები უნდა იყვნენ  - 2 დარგის სპეციალისტი, 2 - კოლეჯის 

დამფუძნებელი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, 2- პარტნიორი დამსაქმებელი 

ორგანიზაციების წარმომადგენელი და 1 პროფესიული ასოციაციის წარმომადგენელი. 

საკვალიფიკაციო კომისია უფლებაუნარიანია სრული შემადგენლობით გამოცხადების 

შემთხვევაში. 

      კოლეჯის მიერ ორგანიზებული საკვალიფიკაციო გამოცდის ორგანიზების დამატებითი 

საკითხები, კერძოდ -  საკვალიფიკაციო კომისიის შექმნის, მისი წევრების, წევრთა 

თვითაცილების ან/და დათქმულ დროს გამოცხადების შეუძლებლობის შესახებ 

შეტყობინების ვადის, საკვალიფიკაციო გამოცდის თარიღის, ხანგრძლივობისა და ტესტური 

დავალებების რაოდენობის შესახებ გამოიცემა დირექტორის ბრძანება არაუგვინეს 

საკვალიფიკაციო გამოცდის თარიღამდე 3 თვით ადრე, რომლის შესახებაც ეცნობებათ 

პროფესიულ სტუდენტებსა და საკვალიფიკაციო კომისიის წევრებს.  

        დარგობრივი ასოციაციის მიერ საკვალიფიკაციო გამოცდის ორგანიზების შემთხვევაში, 

ასოციაცია პასუხისმგებელია, როგორც გამოცდის პროგრამასთან შესაბამისობაზე, ასევე მისი 

კონფიდენციალურობისა და სათანადო გარემოში წარმართვაზე. პროფესიული სტუდენტის 

მიერ საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარებისა და მისი ორგანიზების, შეფასებისა და 

შედეგების შესახებ ინფორმირებულობის, პროფესიული სტუდენტის პრეტენზიის 

განხილვის საკითხებთან დაკავშირებით, მოწესრიგებული იქნება მხარეთა შორის 

გაფორმებული შეთანხმებითა და ასოციაციის შიდა რეგულაციების გათვალისწინებით. 

დიპლომის/ცნობის გაცემა 
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა 

ზოგადი, თეორიული სწავლების - საბაზო მეცნიერებების, თეორიული სწავლების საექთნო 

საქმე, თეორიული სწავლების სოციალურ მეცნიერებებში, პროფესიული/დარგობრივი 

მოდულების - პრაქტიკული  სწავლება,  პროფესიული/დარგობრივი მოდულების - 

კლინიკური სწავლება სავალდებულო მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტი და 

ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა, რის საფუძველზეც კოლეჯი გასცემს უმაღლესი 

პროფესიული კვალიფიკაციის - საექთნო საქმეში - დამადასტურებელ დიპლომს. 

პროფესიული სტუდენტის მოთხოვნის შემთხვევაში კოლეჯი გასცემს დიპლომის დანართს 

პროფესიული სტუდენტის მიერ გავლილი მოდულების შეფასებისა და მინიჭებული 

კრედიტების შესახებ. 

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების წინაპირობების დაუკმაყოფილებლობის 

შემთხვევაში პირს შეიძლება მიეცეს მოდულების გავლისა და შესაბამისი შეფასებების 

შესახებ დამადასტურებელი დოკუმენტი - ცნობა. 

 

 



 
 

 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და  

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

სტუდენტების სწავლებისათვის 

საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული 

სტუდენტისთვის კოლეჯის მიერ შემუშავდება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, 

რომელიც დაეფუძნება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას/მოდულს და 

წარმოადგენს მის მოდიფიკაციას (მისაღწევი სწავლის შედეგების თვისობრივ ან 

რაოდენობრივ ცვლილებას) ან/და აკომოდაციას (სწავლებისა და შეფასების მიდგომებში 

ცვლილებას მისაღწევი სწავლის შედეგების ცვლილების გარეშე) და, შესაბამისად,  

დააზუსტებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული 

სტუდენტისთვის საჭირო დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებას. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა გამოიყენება, როგორც სახელმძღვანელო სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის საგანმანათლებლო 

პროცესის განხორციელებისთვის. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის მიმდინარე 

შეფასება ხორციელდება ინდივიდუალურად განსაზღვრულ მისაღწევ სწავლის შედეგებთან, 

ხოლო საბოლოო შეფასება და კრედიტების მინიჭება-საგანმანათლებლო 

პროგრამის/მოდულის მოთხოვნებთან მიმართებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

დამსაქმებელი პარტნიორები 
სწავლის დასრულების შემდგომ, გეძლევათ საშუალება     

დასაქმდეთ ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მსხვილ ჰოსპიტალურ ქსელში. 

სამედიცინო კორპორაცია ,,ევექსი"-ს : 

 

რეფერალური ჰოსპიტალები: 

1. მ. იაშვილის სახელობის 

ბავშვთა ცენტრალური 

საავადმყოფო 

ლუბლიანას ქ 2/6 

2. ტრავმატოლოგიური 

ჰოსპიტალი 

თბილისი, ლუბლიანას ქ. 21 

3. ბავშვთა ახალი კლინიკა 

ლუბლიანას 21 

4. დიაგნოსტიკური ცენტრი 

თბილისი, ქავთარაძის ქ.23 

5. დასავლეთ საქართველოს 

სამედიცინო ცენტრი 

ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. 

№83ა 

6. ონკოლოგიის ცენტრი 

ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №85 

7. ქუთაისის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 

ქუთაისი, ოცხელის ქ. N2, 

ნაკვეთი №2 

8. წმ. ნიკოლოზის სახელობის 

ქირურგიული ცენტრი 

ქუთაისი, პ.იაშვილის ქ. #9 

9. ბათუმის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 

ბათუმი, ბაგრატიონის ქ. №125 

10. მ.იაშვილის სახელობის 

ბათუმის დედათა და ბავშვთა 

ცენტრალური ჰოსპიტალი 

ბათუმი, აეროპორტის 

გზატკეცილი, 64 

11. ზუგდიდის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 

ზუგდიდი, გამსახურდიას ქ. 

№206 

12. თელავის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 

თელავი, ვ. სეხნიაშვილის 1 

13. კარაპს მედლაინი 

თბილისი, ლუბლიანას ქ. 48 

14. თბილისის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 

თბილისი, ქინძმარაულის ქ. #1, 

შესახვევი 1 

15. მაღალი სამედიცინო 

ტექნოლოგიების ცენტრი 

თბილისი, წინანდლის ქ. 9 

16. ახალციხის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 

ახალციხე, რუსთაველის ქ. 

№105 ა 

17. ფოთის რეფერალური 

ჰოსპიტალი 

ფოთი, გურიის ქ. №171  

რაიონული ჰოსპიტალები: 

1. ჩხოროწყუს ჰოსპიტალი 

ჩხოროწყუს რაიონი, 

აღმაშენებლის ქ. N19 

2. ხობის ჰოსპიტალი 

ხობი, ჭყონდიდელის ქ. №2 

3. მარტვილის ჰოსპიტალი 

მარტვილის რაიონი, 

მშვიდობის ქ. №111 

4. წალენჯიხის ჰოსპიტალი 

წალენჯიხა, ჭურღულიას ქ. № 6 

5. აბაშის ჰოსპიტალი 

აბაშის რაიონი, თავისუფლების 

ქ. №141 

6. წყალტუბოს ჰოსპიტალი 

წყალტუბო, ერისთავის ქ. 16 

7. ტყიბულის ჰოსპიტალი 

ტყიბული, თაბუკაშვილის 

ქ.№10, მიმდებარედ 

8. ხონის ჰოსპიტალი 

ხონი, სოლომონ მეორის ქუჩა, 

№21 

9. ახმეტის ჰოსპიტალი 

რუსთაველის ქ. 

სპორტდარბაზის ტერიტორია 

10. ყვარლის ჰოსპიტალი 

ყვარელი, ჭავჭავაძის ქ. 

"ნაბაღრები" 

11. ქედას ჰოსპიტალი 

დაბა ქედა, რუსთაველის ქ. 14 

12. შუახევის ჰოსპიტალი 

დაბა შუახევი, რუსთაველის 

ქ.№32 

13. ხულოს ჰოსპიტალი 

ხულო, აღმაშენებლის ქ. 1 

14. ქობულეთის ჰოსპიტალი 

ქობულეთი, აბაშიძის ქ.18 

15. ნინოწმინდის ჰოსპიტალი 

ნინოწმინდა,თავისუფლების  48

  

16. ადიგენის ჰოსპიტალი 

დაბა ადიგენი, ბალახაშვილის ქ. 

11 

17. ახალქალაქის ჰოსპიტალი 



 
 

 

ახალქალაქი, დ. აღმაშენებლის 

ქ.31 

18. თერჯოლის ჰოსპიტალი 

თერჯოლა, რუსთაველის ქ. 69 

 პოლიკლინიკები: 

1. ბათუმის პოლიკლინიკა 

ბათუმი, სელიმ ხიმშიაშვილის 

#20 

2. დიდი დიღმის პოლიკლინიკა 

თბილისი, პეტრიწის 16 

3. ზუგდიდის პოლიკლინიკა 

ზუგდიდი, მ.კოსტავას 1 

4. დიდუბის პოლიკლინიკა 

თბილისი, აკაკი წერეთლის 

გამზირი 141ა. 

5. საბურთალოს პოლიკლინიკა 

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 

40 

6. ვარკეთილის პოლიკლინიკა 

თბილისი, ჯავახეთის ქ. 30 

7. გლდანის პოლიკლინიკა 

თბილისი, გლდანის I მკ/რ, 

კარტოგრაფიული ფაბრიკის 

მიმდებარედ 

8. მთაწმინდის პოლიკლინიკა 

თბილისი, ვეკუას ქ. 3 

9. ისნის პოლიკლინიკა 

თბილისი, ქეთევან წამებულის 

69 

10. ქუთაისის პოლიკლინიკა 

ქუთაისი, პ.იაშვილის ქ. 9/11 

11. ჩაქვის სამედიცინო ცენტრი 

ჩაქვი, თ.მეფის ქ.40, 

მიმდებარედ  

12. თელავის პოლიკლინიკა 

თელავი, გია არსენიშვილის ქ. 

№15 (ჯორჯიაშვილის ქ. 15) 

13. ფოთის პოლიკლინიკა 

ფოთი, გამსახურდიას ქ. N6 

  



 

 

 

 დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო 

კოლეჯი 2018 -2019 სასწავლო წლიდან თანამშრომლობს გერმანიის ფედერაციის, ქ. პირმაზენსის 

მუნიციპალური ჰოსპიტალთან. 

დაინტერესებულ პირებს ჰოსპიტალის წარმომადგენლებთან გასაუბრების საფუძველზე 

საშუალება ეძლევათ მოიპოვონ კოლეჯის პროფესიული სტუდენტის სტატუსი და მიიღონ 

დაფინანსება გერმანელი პარტნიორისაგან. პროფესიულ სტუდენტებს კვალიფიკაციის მინიჭებისა 

და გერმანული ენის ცოდნის დადასტურების (B2) შემთხვევაში შეუძლიათ დაიწყონ მუშაობა 

ჰოსპიტალში ექთნის დამხმარის პოზიციაზე, გერმანიის ფედერაციის მიერ დადგენილი 

მოთხოვნების შესაბამისად კვალიფიკაციის აღიარებამდე, ხოლო კვალიფიკაციისა და დიპლომის 

აღიარების შემდეგ, ჰოსპიტალის მიერ ინიცირებული და ორგანიზებული თეორიული და 

პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, გახდეს პრაქტიკოსი ექთანი 

გერმანიის ფედერაციაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

გარე ინიცირება - პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის   

   ცვლილება 

2016-2018 წლებში გარე ინიცირების ფარგლებში სს სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა 

შეიმუშავა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ახალი ჩარჩო დოკუმენტი „საექთნო 

განათლება“, რომლის მიხედვითაც, დღეს უკვე  საქართველოს მასშტაბით ყველა საექთნო 

კოლეჯი ახორციელებს აღნიშნულ პროგრამას. ამასთანავე, ეს პროგრამა უნდა გახდეს 

საფუძველი იმ საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამის 

კურსდამთავრებულთა შესაძლებლობას სწავლა გააგრძელონ უმაღლესი განათლების 

საფეხურზე, განვითარდენ და მიაჭრიაონ კარიერულ წარმატებას. აღნიშნული პროექტის 

სამუშაო ჯგუფში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო 

უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის პროფესიული განათლების  

მასწალებლები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 

სტუდენტების უცხოელ პარტნიორ კლინიკაში 

მივლინება 
 

 

ოლეჯის მიერ დადგენილი შეფასების სისტემის გათვალისწინებით, ყოველწლიურად 

(2018 წლიდან) განისაზღვრება პროფესიულ სტუდენტთა შემადგენლობა (არაუმეტეს 

5 პროფესიული სტუდენტისა), რომელიც მიემგზავრება ლიეტუვას ქ. კლაიპედას 

საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ერთ თვის ვადით „ობსერვაციული“ ვიზიტით.   

პროფესიული სტუდენტები ვიზიტის დასრულებისას იღებენ შესაბამის 

სერთიფიკატს. 
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WSD PROGRAM 

სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების 

განვითარების პროგრამა 
2017 წლიდან დ. ტვილდიანის საექთნო კოლეჯი 5 საჯარო სკოლაში  წარმატებით 

ახორციელებდა (პანდემიამდე) “სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების 

განვითარების პროგრამას,” კურსით „ექთნის პროფესიის არსი და მისი საფუძვლები“. 2019 

წლის მონაცემებით - ორასამდე სკოლის მოსწავლეს მიეცა შესაძლებლობა, კერძო და საჯარო 

პარტნიორობის ფარგლებში, დაეუფლებოდა პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებსა და სხვადასხვა 

მანიპულაციას საექთნო საქმეში, გაცნობოდნენ სამუშაო გარემოს.  

 

  

 



 
 

 

 

  



 
 

 

დაწესებულების სხვა საზოგადოებრივი აქტივობები 

ქველმოქმედება 

 
დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი 

ყოველწლიურად ჩართულია საქველმოქმედო აქციაში ბერი ანდრიას სახელობის ფონდისთვის. 

                                                       

 



 
 

 

 

ტვილდიანის საექთნო კოლეჯი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა არასამთავრობო 

ორგანიზაცია "ანიკა" ერთობლივად ახორციელებს შშმ ბავშვებისთვის კურსს "ექთნის პროფესია და მისი  

არსი". "ანიკას" ახალგაზრდების დღის ცენტრის 12 მონაწილე სრულიად უფასოდ გადის კურსს და 

იზიარებს კოლეჯის სპეციალისტების ცოდნასა და გამოცდილებას. 

 

 

 



 
 

 

პრეზიდენტის ვიზიტი საექთნო კოლეჯში 

  

სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებული პოლიტიკისა და პროფესიული განათლების 

სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში,  პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის, 

სიახლეებისა და გამოწვევების გაცნობის, პროფესიულ სტუდენტთა დასაქმების შესახებ 

მოლოდინების, შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის 

მიზნით 2019 წლის ივნისის თვეში კოლეჯში იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტი 

ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. 

ვიზიტისას, პრეზიდენტმა დაათვალიერა დაწესებულების ინფრასტრუქტურა, შეხვდა 

სტუდენტებს, უპასუხა მათ კითხვებს და დაინტერესდა საგანამანათლო პროგრამის, მისი 

განხორციელების პროცესისა და დამსაქმებლის მოთხოვნებთან კოლეჯში წარმართული 

პროცესის შესაბამისობით. 

პროფესიულმა სტუდენტებმა სიმულირებულ გარემოში მოახდინეს მულაჟთან მუშაობის 

პროცესის პრეზენტირება.  

 


