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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

        I.           სახელწოდება: პრაქტიკოსი ექთანი 

  

II. სარეგიტრაციო ნომერი: 09101-პ 

 

III. მისანიჭებელი  პროფესიული კვალიფიკაცია:   პრაქტიკოსი ექთანის მეხუთე საფეხურის 
პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

IV. საკანონმდებლო ბაზა: 
- საქართველოს კანონი  „პროფესიული განათლების შესახებ“ 

- ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო  
- პრაქტიკოსი ექთნის  პროფესიული  სტანდარტი                             

 

V. დაშვების წინაპირობა:  სრული ზოგადი განათლება 

 

VI. კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:  
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს 

ა) ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში: 

  სტაციონარი 

 ამბულატორია 

 დიაგნოსტიკურიცენტრი 

 პირველადი ჯანდაცვის ობიექტები 

 რეაბილიტაციის ცენტრები 

 ესთეტიკური ცენტრები 

 გადაუდებელი დახმარების ცენტრები 

 სასწრაფო გადაუდებელი ცენტრები 

ბ) სხვადასხვა ინსტიტუციაში: 

 ბინაზე მომსახურება/პატრონაჟი 

 პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა, მოხუცთა სახლები) 
 პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები 

 საგანმანათლებლო დაწესებულებები 

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 

 კვების ობიექტები 
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  გ) ჯანდაცვის ორგანიზაციაში 

 ჯანდაცვის სამინისტრო 

 

VII. მიზანი: 

მისცეს სტუდენტს საექთნო საქმისთვის საჭირო  ბაზისური თეორიული  ცოდნა და კლინიკური 

უნარ–ჩვევები, რის საფუძველზეც  წარმატებით  შეასრულებს  პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიულ 

როლსა და ფუნქციებს,  საექთნო საქმის ძირითადი  ღირებულებების,ეთიკური და  

სამართლებრივი ასპექტების   გათვალისწინებით. 

 

VIII.    სწავლის შედეგები: 

პროგრამისდასრულების შემდეგპირს  შეუძლია: 

 საექთნოპროცესისმართვა 

 კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ჯანდაცვის გუნდთან 

 ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღომისძიებების დაცვა 

 სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება 

 პროფესიული განვითარებისთვის ზრუნვა 

 

 

 

IX. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 
 მოცულობა - 134 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა - 27 სასწავლო თვე 

 

იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია 

 მოცულობა - 164 კრედიტი 

 სავარაუდო ხანგრძლივობა - 32 სასწავლო თვე 

 

 

 

X.სტრუქტურა  და   მოდულები: 

 

სავალდებულო 

ზოგადიმოდულები 

სავალდებულო   პროფესიული 

მოდულები 

არჩევითი 

მოდული/მოდულები 

დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი დასახელება კრედიტი 

ინფორმაციული 
წიგნიერება 2 

3 
გაცნობითი პრაქტიკა - 

პრაქტიკოსი ექთანი 
2 

ექთან-ანესთეზისტის 
საქმე 

2 

მეწარმეობა 3 3 
საწარმოო პრაქტიკა - 
პრაქტიკოსი ექთანი 

12 
გერიატრიულიპაციენ
ტის საექთნო მართვა 

2 

უცხოური ენა 5 
პრაქტიკული პროექტი 
- პრაქტიკოსი ექთანი 

6 კვებადადიეტა 2 

  ავადმყოფისმოვლა 6 

პალიატიური 

პაციენტის საექთნო 

მოვლა 

2 

  
გინეკოლოგიურიპაცი
ენტისსაექთნომართვა 

4 

მუშაობისსპეციფიკასა
მედიცინოლაბორატო
რიებსადადიაგნოსტიკ

ისცენტრებში 

2 
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დერმატო-

ვენეროლოგიურიპაცი
ენტისსაექთნომართვა 

2 
საოპერაციო  ბლოკის 

ექთნისსაქმე 
2 

  

ენდოკრინოლოგიური 
პაციენტის საექთნო 

მართვა 

2 
სწავლებისპრინციპები

საექთნოსაქმეში 
2 

  

თავისადაკისრისპათო
გიებითპაციენტისსაექ

თნომართვა 

2 ფიზიოთერაპია 2 

  
თერაპიულიპაციენტი

სსაექთნომართვა 
6   

  
ინფექციისკონტროლი 

საექთნო საქმეში 
4   

  
ინფექციურიპაციენტი

სსაექთნომართვა 
4   

  

კრიტიკულმდგომარე
ობაშიმყოფიპაციენტის

საექთნომართვა 

6   

  
ნევროლოგიურიპაციე
ნტისსაექთნომართვა 

4   

  
ონკოლოგიურიპაციენ

ტისსაექთნომართვა 
3   

  
პაციენტისფიზიკურიშ

ეფასება 
8   

  
პედიატრიულიპაციენ

ტისსაექთნომართვა 
5   

  
პირველადიგადაუდებ

ელიდახმარება 
2   

  
რეაბილიტაცია 
საექთნოსაქმეში 

2   

  

საექთნოპროცესისმარ
თვა, 

ჯანსაღიცხოვრებისწეს
ის ხელშეწყობა 

 

4 
  

  
საექთნოპროცედურებ
იდამანიპულაციები 

6   

  

სამედიცინოტერმინო
ლოგიადადოკუმენტაც

იასაექთნოსაქმეში 

2   

  

ფარმაკოლოგიისსაფუ
ძვლებისაექთნოსაქმეშ

ი 

5   

  
ფსიქიატრიულიპაციე
ნტისსაექთნომართვა 

3   

  
ქირურგიულიპაციენტ

ისსაექთნომართვა 
7   

სულ: 11 სულ: 107 სულ: 16 

 

XI. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   
                 სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით 
(ჩათვლა); 
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ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება განათლების 

და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 
განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 
პრინციპების გამოყენებით. 
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 
(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 
ტიპის შეფასებას: 
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 
უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი 
შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

 

XII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 
პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული 
კრედიტები.  

           პროფეციულ კველიფიკაციას ანიჭებს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო. 

 

XIII. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 
პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის: 

შეზღუდულიშესაძლებლობისადასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონეპირთაპროფესი
ულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები 
მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.  
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ 
შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - XII პუნქტით 
გათვალისწინებული წესით. 

 

დანართი: 1- 35  - მოდულები 

დანართი-36 -პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი 

დანართი-37 -სასწავლო გეგმა 

 


