
 

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში / high Vocational Qualification in 

Nursing    

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის    (ISCED)  

მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ  სფეროს  -  „საექთნო  და სამეანო საქმე“, კოდი 0913,   

აღმწერი - “შეისწავლის  ავადმყოფი, სნეული ან სპეციალური  საჭიროებების  მქონე პირების 

ჯანმრთელობის  დაცვის უზრუნველყოფას  და ექიმებისა და სხვა სამედიცინო  და ჯანდაცვის 

პერსონალისთვის  დახმარების გაწევას პაციენტების  დიაგნოზის დასმისა და მკურნალობის  

დროს. საექთნო საქმის კვალიფიკაცია  ფოკუსირებულია  ავადმყოფობისა  და რეაბილიტაციის  

დროს პაციენტების ჯანმრთელობის შენაჩუნებასა და მოვლაზე. ის მოიცავს მოხუცების და ასევე 

სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანების ჯანდაცვას. სამეანო საქმე შეისწავლის ქალის 

მოვლას (ჯანმრთელობის დაცვას) ორსულობის, მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომ 

პერიოდში. ის ასევე მოიცავს ჩვილის მოვლასა და დახმარებას მეძუძური დედებისთვის.” 

უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი.  

სრული ზოგადი განათლება  

-  საექთნო საქმეში მეხუთე საფეხურის უმაღლესი პროფესიული 

კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის 

სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც 

საჭიროებს საექთნო მომსახურებას. 

 



 საექთნო განათლებლის  

ითვალისწინებს 180 კრედიტის რაოდენობის ზოგად და პროფესიულ მოდულებს. ზოგად 

მოდულთა კრედიტების რაოდენობა შეადგენს 9 კრედიტს, ხოლო პროფესიული მოდულების 

კრედიტების რაოდენობა კი 171.  

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა; 

განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა; 

განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა; 

განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა; 

განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა; 

განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა; 

განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისადა მოვლის ხარისხის შეფასება. 

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც 

შესაძლებელია: 

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 

აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით 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. 

პროგრამა მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს 

რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ 

ენაზე   კომუნიკაცია;  უცხო   ენაზე   კომუნიკაცია;  მათემატიკური  კომპეტენცია;  ციფრული  

კომპეტენცია;  დამოუკიდებლად სწავლის  უნარი; 

პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და  მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 

მეწარმეობა და  კულტურული გამომხატველობა), 

რომლებიც   მნიშვნელოვანია   პროფესიონალი   და   კონკურენტუნარიანი   კადრის   

აღზრდისთვის.   რვა   საკვანძო   კომპეტენციიდან   ერთ-ერთი   - 

მშობლიური/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის 

განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-

სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, 

მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების 

გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 



ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა 

საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

ძირითადი სასვენი ნიშნების (წერტილი, კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - ბარბარიზმები, 

ჟარგონები; 

ინფორმაციის გადმოცემა თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად. 

 

კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს საექთნო საქმის  

პროგრამით განსაზღვრული 180 კრედიტი და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.ხოლო  იმ 

პირებმა ,ვისაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია,უნდა დააგროვონ  210 

კრედიტი და ჩააბარონ საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

მოდულები კლასიფიცირებულია შემდეგნაირად:  

ზოგადი მოდულები - 9 კრედიტი 

თეორიული სწავლება საბაზო მეცნიერებები - 24 კრედიტი 

თეორიული სწავლება საექთნო საქმე - 45კრედიტი 

თეორიული სწავლება სოციალური მეცნიერებები - 6 კრედიტი 

პრაქტიკული სწავლება - 6 კრედიტი 

კლინიკური სწავლება -90 კრედიტი 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

(შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლება შეზღუდული   შესაძლებლობისა   და   სპეციალური   



საგანმანათლებლო   საჭიროების   მქონე   პირთა   პროფესიულ   საგანმანათლებლო   პროგრამაში 

ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის 

წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. 

საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი 

სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია ამავე პროგრამით 

გათვალისწინებული წესით. 

 

 

 


