
პროფესიული პროგრამა მოიცავს 150         კრედიტს. 

(3750 საათი,ერთი კრედიტი უდრის 25 საათს.)  აქედან 60%–ეთმობა თეორიულ კომპონენტს, 40% –

პრაქტიკის კომპონენტს. 

:-პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიულ 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა- სრული ზოგადი განათლება, კანონმდებლობით დადგენილი 

წესის თანახმად; 

პრაქტიკოსი ექთნის  მეხუთე  საფეხურზე ჩარიცხვა ხდება მხოლოდ დოკუმენტების განხილვისა და 

პირის შესაბამისობის განსაზღვრის საფუძველზე; 

კურსდამთავრებულს ენიჭება პრაქტიკოსი ექთნის  მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

და გაიცემა შესაბამისი   სახელმწიფო პროფესიული დიპლომი.  

პრქტიკოსი ექთნის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია : 

 მისცეს სტუდენტს საექთნო საქმისთვის საჭირო ბაზისური თეორიული ცოდნა და 

კლინიკური უნარ–ჩვევები, რის საფუძველზეც წარმატებით და გაცნობიერებულად 

შეასრულებს პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს; 

 იცოდეს და გაცნობიერებული ჰქონდეს საექთნო საქმის ძირითადი ღირებულებები, ეთიკური 

და სამართლებრივი ასპექტები; 

 სტუდენტი იცნობდეს  უსაფრთხოების წესებს, ინფექციის კონტროლის პრინციპებს და 

გაცნობიერებული ჰქონდეს ამ პრინციპების დაცვის აუცილებლობა უსაფრთხო სამუშაო 

გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით; 

 იცნობდეს თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებს; ინფორმაციის რეგისტრაციის, 

შენახვისა და გავრცელების პრინციპებს; 

 გაცნობიერებული ჰქონდეს პრაქტიკოსი ექთნის როლი ჯანმრთელობის ხელშეწყობასა და 

უზრუნველყოფაში, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე მულტიდისციპლინურ პროფესიულ 

გუნდში საქმინაობის კონტექსტში; 

 იცოდეს მართვისა და ლიდერობის ძირითადი პრინციპები. 

 



 აქვს საექთნო საქმისთვის საჭირო ბაზისური თეორიული ცოდნა და კლინიკური უნარ–

ჩვევები, რის საფუძველზეც წარმატებით და გაცნობიერებულად ასრულებს პრაქტიკოსი 

ექთნის პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს; 

 იცის და გაცნობიერებული აქვს საექთნო საქმის ძირითადი ღირებულებები, ეთიკური და 

სამართლებრივი ასპექტები; 

 იცის საექთნო საქმის სოციალური, კულტურული, სულიერი, ეკონომიკურ–პოლიტიკური 

ასპექტები; 

 იცნობს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემას და გაცნობიერებული აქვს პრაქტიკოსი ექთნის 

დანიშნულება; 

 იცნობს უსაფრთხოების წესებს, ინფექციის კონტროლის პრინციპებს და გაცნობიერებული 

აქვს ამ პრინციპების დაცვის აუცილებლობა უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის 

მიზნით; 

 იცნობს თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებს; 

 იცნობს ინფორმაციის რეგისტრაციის, შენახვისა და გავრცელების პრინციპებს; 

 გაცნობიერებული აქვს პრაქტიკოსი ექთნის როლი ჯანმრთელობის ხელშეწყობასა და 

უზრუნველყოფაში, როგორცინდივიდუალურად, ასევე მულტიდისციპლინურ პროფესიულ 

გუნდში საქმინაობის კონტექსტში; 

 იცის მართვისა და ლიდერობის ძირითადი პრინციპები. 

შეუძლია: 

 კლიენტის/პაციენტის ოპტიმალური, უსაფრთხო, კომფორტული და ეთიკური 

მოვლის/მართვის უზრუნველყოფა; 

 კლინეტის/პაციენტის ფიზიკური და ფსიქო-სოციალური ჯანმრთელობის ნორმისა და 

დევიაციის ნიშნების ამოცნობა, ადექვატური ინტერპრეტაცია და საკუთარი კომპეტენციის 

ფარგლებში შესაბამისი ქმედების განხორციელება; 

 კლიენტის/პაციენტის სიცოცხლესთან დაკავშირებული რისკების დროული შეფასება და 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი ქმედების განხორციელება; 

 პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევა; 

 კლიენტის/პაციენტის მართვის გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა ინვაზიური 

ჩარევებისა და არაინვაზიური პროცედურების მოვლა/ წარმოება; 

 მასზე დელეგირებული სამკურნალწამლო და სამედიცინო ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ 

საშუალებათა დანიშნულებისამებრ გამოყენება, შენახვა და გამოყენებული მასალის 

განადგურება უსაფრთხოების წესების დაცვით; 

 კლიენტის/პაციენტის ღირსების, უფლებების დაცვა, ადვოკატირება და ასოცირებული 

ინფორმაციის კონფიდენციურობის უზრუნველყოფა; 

 კლიენტის/პაციენტის, მომვლელის ან და ოჯახის წევრების ინფორმირება და განათლება 

საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში; 

 სამედიცინო გუნდში ეფექტური და კოორდინირებული მუშაობა; 

 დაქვემდებარებული ადამიანური რესურსების ეფექტური სწავლება/განათლება, მართვა, 

ფუქნციების ადექვატური დელეგირება; 

 შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება, შენახვა, დაცვა, გადაცემა და გავრცელება; 

 საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სკრინინგ–ტესტების, ადექვატური პრევენციული 

ღონისძიებების ან და იმუნიზაციის წარმოება; 



 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის გზით. 

შეუძლია: 

 დროულად ამოიცნოს კლიენტის/პაციენტის მოვლის/მართვის გეგმის ხელის შემშლელი, 

დამაბრკოლებელი გარემოებები და დამოუკიდებლად ან სხვისი დახმარებით აღმოფხვრას 

ისინი; შესაბამისი კორექტივები შეიტანოს ოვლის/მართვის გეგმაში და ცვლილებები 

შეათანხმოს სამედიცინო გუნდის დანარჩენ წევრებთან; 

 ამოიცნოს კლიენტის/პაციენტის ფიზიკური და ფსიქოსოციალური ჯანმრთელობის რისკ–

ფაქტორები და სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობები,  

 გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები და იმოქმედოს სამედიცინო გუნდთან შეთანხმებულად, 

გადაუდებელი საჭიროებების შემთხვევაში კი - დამოუკიდებლად. 

 სამედიცინო გარემოში როგორც მშობლიურ, ისე უცხო ენაზე ეფექტიანი ზეპირი და 

წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

 მოსმენის, დაკვირვების, საჭირო შეკითხვების დასმის უნარი;  

 ინფორმაციისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამედიცინო კუთხითეფექტიანად 

გამოყენება; 

 არავერბალური კომუნიკაციის უნარი. 

შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს საკუთარი ცოდნის დეფიციტი, საჭიროებები და 

პრიორიტეტები შემდგომი პროფესიული სრულყოფის მიზნით. აღნიშნულიდან გამომდინარე 

შეუძლია მოიძიოს შესაბამისი წყაროები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის უწყვეტ 

პროფესიულ განვითარებასა და კარიერულ წინსვლას. 

 მოქმედებს საექთნო საქმიანობის მარეგულირებელი საერთაშორისო და ადგილობრივი  

საკანონმდებლო და ეთიკური ნორმების შესაბამისად;  

 მაღალი პასუხისმგებლობით ეკიდება საკუთარ პროფესიულ საქმიანობას;  

 კრიტიკულად უდგება საკუთარ საქმიანობას, საჭიროების შემთხვევაში ითვალისწინებს 

ადექვატურ პროფესიულ შენიშვნებს, მითითებებსა და რეკომენდაციებს;  

 აფასებს სხვათა დამოკიდებულებას პროფესიული ღირებულებებისადმი და მზად არის 

საკუთარი დამოკიდებულება გაუზიაროს სხვას. 

პრაქტიკოსი ექთნის დასაქმების სფერო მოიცავს სხვადასხვა დონის დიაგნოსტიკურ, 

სამკურნალო, პროფილაქტიკურ და სარეაბილიტაციო დაწესებულებებს, ჰოსპისებს, ეთიკურ 

კომიტეტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

სფეროებს.  

 


