
პროფესიული პროგრამა მოიცავს 90  კრედიტს. 

კრედიტების60% ეთმობა თეორიულ კომპონენტს, 40% - პრაქტიკის კომპონენტს.  კურსდამთავრებულს 

ენიჭება ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა სახელმწიფო 

პროფესიული დიპლომი. 

ექთნის თანაშემწის მესამესაფეხურზე ჩარიცხვა ხდება: 

1. დოკუმენტების განხილვისა და პირის შესაბამისობის განსაზღვრის საფუძველზე: 

2. საბაზო ან სრული საშუალო განათლების საფუძველზე: (უპირატესად გათვალისწინებული 

იქნება ქიმიისა და ბიოლოგიის საგნებში მიღებული შეფასებები) 

მოამზადოს შესაბამისი საფეხურის ექთნის თანაშემწე, რომელსაც ეცოდინება 

1. ურთიერთობის ფსიქოლოგია;  

2. საკუთარი თავის დაცვა ინფექციის კერაში მუშაობისას; 

3. დაუფლებული იქნება ბიოლოგიური მეცნიერების საფუძვლებს;  

4. შესძლებს მარტივი მათემატიკური გამოთვლების ჩატარებას; 

5. შესძლებს მოვლის პროცესში პაციენტის ასაკის, დაავადების მიმდინარეობისა და სპეციფიკის 

გათვალისწინებას; 

6. პაციენტის ხელშეწყობას საკუთარი თავის მომსახურების უნარების განვითარებასა და 

სწავლაში;  

7. დეზინფექციის ჩატარებას; 

8. სხვადასხვა ასაკის პაციენტის მოვლას (სირთულის მიხედვით);  

9. პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენას;  

10. საკუთარი სამუშაოს გეგმის შედგენას და მის თანწყობას სამედიცინო გუნდის წევრების 

სამუშაო გეგმასთან. 

ცოდნა და გაცნობიერება : 

 იცის ურთიერთობის ფსიქოლოგია;  

 



 იცის პალიატიური მზრუნველობის არსი;  

 იცის საკუთარი თავის დაცვა ინფექციის კერაში მუშაობისას;  

 ფლობს ბიოლოგიურ მეცნიერების (ადამიანის ნორმალური ანატომიის, ფიზიოლოგიის, 

მიკრობიოლოგია, ეპიდემიოლოგიის) საფუძვლებს ;  

 გაცნობიერებული აქვს საექთნო მოვლის ასისტირების მიზნები და ამოცანები;  

 ფლობს ასისტირების ძირითად საშუალებებს, ფორმებსა და მეთოდებს;  

 აქვს ინფორმაცია წამლების ორგანიზმზე ზემოქმედების გვერდითი ეფექტების შესახებ;  

 იცის პირველი გადაუდებელი დახმარება;  

 იცის ინფექციის კონტროლი;  

 იცის სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი; 

შეუძლია: 

1. მოვლის პროცესში პაციენტის ასაკის, დაავადების მიმდინარეობისა და სპეციფიკის 

გათვალისწინება;  

2. პაციენტის ხელშეწყობა საკუთარი თავის მომსახურების უნარების განვითარებასა და 

სწავლაში;  

3. დეზინფექციის ჩატარება (კონცენტრირებული ხსნარების დამზადების წესის ჩათვლით);  

4. სხვადასხვა ასაკის პაციენტის მოვლა (სირთულის მიხედვით);  

5. პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;  

6. საკუთარი სამუშაოს გეგმის შედგენა და მისი თანწყობა სამედიცინო გუნდის წევრების სამუშაო 

გეგმასთან;  

7. ფიზიკური საჭიროებების იდენტიფიცირება;  

8. პაციენტის უფლებების დაცვა;  

9. დღიურის წარმოება და ინფორმაციის შენახვა;  

10. ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების გატარება;  

11. მოსავლელი პირის კვება, დაბანა, აბაზანის გაკეთება, ჩაცმა, საწოლის გამზადება, 

ტრანსპორტირება;  

12. გარეგანი მანიპულაციების ჩატარება;  

13. ნაწოლების პრევენცია; დაინფიცირებული ჭრილობის, წყლულების, ნაწოლების მოვლა;  

14. განავლის მიმღები და შარდმიმღები სისტემების გამოცვლა, უტილიზაცია;  

15. მწოლიარე პაციენტისათვის მოსახერხებელი გარემოს შექმნა, თეთრეულის გამოცვლა;  

16. ექიმის ან ექთნის დახმარება დესმურგიის მიმდინარეობისას;  

17. დახმარება წამლების დარიგების დროს;   

18. სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი;  

19. პრეოპერაციულად პაციენტის მომზადება (კანის ჰიგიენა, ანტისეპტიკური დამუშავება); 



1. შეუძლია ექთნის ინფორმირება პაციენტის მიერ წამლის მიღების რეჟიმის დარღვევის, 

ზედოზირების, უეცარი შეწყვეტის, ან ერთი წამლის მეორეთი თვითნებურად ჩანაცვლების 

შემთხვევაში;  

2. შეუძლია ექთნის ან მკურნალი ექიმის შენიშვნების გათვალისწინება. საჭიროების შემთხვევაში 

შეუძლია საკუთარი პოზიციის დაცვა; 

3. პრობლემურ ან ფორსმაჟორულ სიტუაციაში შეუძლია მიზეზშედეგობრივი კატეგორიებით 

აზროვნება, გადაწყვეტილების ეფექტურად და სწრაფად მიღება და ამის შესახებ ექთნის/ექიმის 

ინფორმირება.  

1. შეუძლია კომუნიკაცია პაციენტთან, პაციენტის ოჯახის პროფესიულ საქმიანობასთან 

დაკავშირებული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენება, 

უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება. წევრებთან, მედპერსონალთან; 

2. უნარი აქვს ყურადღებით მოისმინოს სხვისი საუბარი, მოსმენილი გაიზროს და საჭიროებისას 

დააზუსტოს;  

3. შეუძლია მარტივი ტექსტების გაგება უცხოურ ენაზე;  

4. შეუძლია მარტივი მათემატიკური გამოთვლების ჩატარება;  

5. შეუძლია პაციენტის მოვლაზე, მანიპულაციებსა და სხვა პროფესიულ საკითხებზე 

კომუნიკაცია განსხვავებულ სიტუაციებში;  

6. უნარი შესწევს მოიძიოს პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მშობლიურ და უცხოურ 

ენაზე. შეუძლია ამ ინფორმაციის გააზრება, კომუნიკაცია. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებს იყენებს პროფესიულ საქმიანობაში;  

7. ფლობს კომპიუტერიულ საოფისე პროგრამებს.  

1. შეუძლია მითითებული ლიტერატურის მეშვეობით სწავლა;  

2. შეუძლია, სხვისი ხელმძღვანელობითა და რჩევების გათვალისწინებით განსაზღვროს შემდგომი 

სწავლის პერსპექტივები; 

3. შეუძლია საკუთარი სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება; ზრუნვა პროფესიული 

განვითარებისათვის. 

1. იცავს პაციენტებთან, კოლეგებთან ურთიერთობის ეთიკურ  და სამართლებრივ ნორმებს, 

მოქმედებს მათ შესაბამისად; 

2. შეუძლია, პროფესიული პრობლემის წამოჭრისას გულისყურით მოეკიდოს საკითხს; 

3. კრიტიკული სიტაუაციის დროს არ კარგავს კეთილგანწყობას პაციენტის მიმართ.   

ექთნის თანაშემწის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს 

სტაციონარში, ჰოსპისში, ბინის პირობებში ან/და მომვლელად მგზავრობა-მოგზაურობის დროს; 

ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებაში (მოხუცთა თავშესაფარი, ბავშვთა 

სახლები), ბინაზე მოვლის სამსახური. 

 


