შპს „ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯის“საგანმანათლებლო
პროგრამის აღწერილობა
(კატალოგი)

I. ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ:

1.

შეზღუდული

პასუხისმგებლობის

საზოგადოება

„ქართულ-ამერიკული

საექთნო

საზოგადოებრივი კოლეჯი“ დაფუძნდა 2016 წელს. კოლეჯი წარმოადგენს თვითმმართველობის
პრინციპით მოქმედ საგანმანათლებლო დაწესებულებას - რომელიც დაკომპლექტებულია მაღალი
კვალიფიკაციის

მქონე

პერსონალით

და

თავის

საქმიანობას

წარმართავს

საქართველოს

კანონმდებლობისა და კოლეჯის შესაბამისი სამართლებრივი აქტების საფუძველზე.
2. შპს „ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯის“ მისიაა:
ა) თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული პროგრამების შემუშავება და
განხორციელება, რის შედეგადაც უზრუნველყოფილი იქნება მაღალი კომპეტენციის მქონე,
საერთაშორისო

შრომის

ბაზარზე

კონკურენტუნარიანი

პროფესიული

კვალიფიკაციის

სპეციალისტების მომზადება;
ბ) უწყვეტი სწავლებისა და განათლების პრინციპების დაცვა;
გ)

საზოგადოებისა

და

სახელმწიფოს

მოთხოვნების

დაკმაყოფილება

პროფესიული

განათლების მქონე კვალიფიციურ კადრებზე;
დ)

შესაბამისი

სფეროსთვის

სპეცილისტების

განათლების

მაღალი

ხარისხისა

და

კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა; კონკურენტუნარიანი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების განხორციელების გზით, შესაბამისი დარგის ისეთი სპეციალისტების მომზადება,
რომლებიც შეძლებენ მუდმივად ცვალებად, განვითარებაზე ორიენტირებულ შრომის ბაზრის
მოთხოვნებთან ადაპტაციას, ხელს შეუწყობენ საკუთარი მოღვაწეობის სფეროს განვითარებას
ე) საგანმანათლებლო და პროფესიული საქმიანობის კონტროლისა და ხარისხის მართვის
ამერიკული და ევროპული სისტემების ამოქმედება.
3. შპს „ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯის“ ამოცანებია:
ა) უზრუნველყოს თითოეული პროფესიული სტუდენტის განათლების, მომზადებისა და
განვითარების პირობები მისი განსაკუთრებული საჭიროებების გათვალისწინებით;

ბ) მოიზიდოს კვალიფიციური აკადემიური კადრები;
გ) იზრუნოს თავისი აკადემიური და დამხმარე პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე;
დ) ხელი შეუწყოს პროფესიულ სტუდენტთა სოციალური პირობების გაუმჯობესებას;
ე) იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლი
სპირობების შესაქმნელად;
ვ) ხელი შეუწყოს თანამედროვე ცოდნისა და მეთოდების გავრცელებას;
ზ) ითანამშრომლოს საქართველოს სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან;
თ)

ხელი

შეუწყოს

საერთაშორისო

თანამშრომლობას

და

უცხოეთის

შესაბამისი

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა ურთიერთ
გაცვლას;
ი) სასწავლო-პროფესიული პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება დამსაქმებლებთან;
კურს დამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა.
4. შპს „ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯის“ დირექტორია მაია ჯაში.
5. შპს „ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯი“ საგანმანათლებლო
საქმიანობას ახორციელებს შემდეგ მისამართზე: ქ, თბილისი, გამზირი ქ. წამებულის, 65,
საფოსტო ინდექსი: 0144, ტელ:+995 32 274 74 08, e-mail: gancollege@gmail.com ვებ-გვერდის
მისამართი: http://ganc.ge

II. ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ

ა) შპს „ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯი“ ახორციელებს მილევად
რეჟიმში არსებულ, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე
შექმნილ პრაქტიკოსი ექთნის (მოდულურ) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას;
სარეგიტრაციო ნომერი: 09101-პ
პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:
მეხუთე

მისანიჭებელი

პროფესიული კვალიფიკაცია:

პროფესიული კვალიფიკაცია

პრაქტიკოსი ექთანის მეხუთე საფეხურის

პროფესიული
საქმისთვის

საჭირო

საგანმანათლებლო
ბაზისური

პროგრამის

თეორიული

ცოდნა

მიზანი:
და

მისცეს

კლინიკური

სტუდენტს

საექთნო

უნარ–ჩვევები,

რის

საფუძველზეც წარმატებით შეასრულებს პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიულ როლსა და ფუნქციებს,
საექთნო

საქმის

ძირითადი

ღირებულებების,

ეთიკური

და

სამართლებრივი

ასპექტების

გათვალისწინებით;
სწავლის შედეგები:






პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
საექთნო პროცესის მართვა
კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ჯანდაცვის გუნდთან
ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღომისძიებების დაცვა
სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება
პროფესიული განვითარებისთვის ზრუნვა

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა.
მოცულობა: 149 კრედიტი (საქართველოს მოქალაქე იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის,
რომლებსაც პროგრამის დასაძლევად ესაჭიროებათ ქართული ენის გაძლიერებული შესწავლა - 179
კრედიტი)
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 27 სასწავლო თვე (საქართველოს მოქალაქე იმ პროფესიული
სტუდენტებისთვის,

რომლებსაც

პროგრამის

დასაძლევად

ესაჭიროებათ

გაძლიერებული შესწავლა - 32 სასწავლო თვე)

საკანონმდებლო ბაზა:
საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიული სტანდარტი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

ქართული

ენის

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს
ა) ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში:


სტაციონარი



ამბულატორია



დიაგნოსტიკური ცენტრი



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

გ) ჯანდაცვის ორგანიზაციაში


ჯანდაცვის სამინისტრო

I. პროგრამის სტრუქტურა დამოდულები:

1

კომუნიკაცია

2

რაოდენობრივი
წიგნიერება

3

2

№

10

11

დასახელება

გაცნობითი
პრაქტიკა პრაქტიკოსი
ექთანი
საწარმოო
პრაქტიკა პრაქტიკოსი
ექთანი

2

12

არჩევითი
პროფესიული მოდულები

№

34

35

დასახელება

კრედიტი

დასახელება

კრედიტი

№

სავალდებულო
პროფესიული მოდულები

კრედიტი

სავალდებულო
ზოგადი მოდულები

ექთანი
ანესთეზისტის საქმე

2

გერიატრიული
პაციენტის
საექთნო მართვა

2

3

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები

4

12

პრაქტიკული
პროექტი პრაქტიკოსი
ექთანი

6

4

4

მეწარმეობა

5

13

ავადმყოფის
მოვლა

5

პიროვნული და
ინტერპერსონალურ
ი უნარები

1

14

გინეკოლოგიური
პაციენტის
საექთნო მართვა

6

ინგლისური ენა

5

7

სამოქალაქო
განათლება

2

8

ქართული ენა A2

15

9

ქართული ენა B1

15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

დერმატოვენეროლოგიური
პაციენტის
საექთნო მართვა
ენდოკრინული
პაციენტის
საექთნო მართვა
თავისა და კისრის
პათოგიების
მქონე პაციენტის
საექთნო მართვა
თერაპიული
პაციენტის
საექთნო მართვა
ინფექციის
კონტროლი
საექთნო საქმეში
ინფექციური
პაციენტის
საექთნო მართვა
კრიტიკულ
მდგომარეობაში
მყოფი პაციენტის
საექთნო
მართვა
ნევროლოგიური
პაციენტის
საექთნო მართვა
ონკოლოგიური
პაციენტის
საექთნო მართვა

6

36

37

38

კვება და დიეტა
პალიატიური
პაციენტის
საექთნო მოვლა
მუშაობის სპეციფიკა
სამედიცინო
ლაბორატორიებსა და
დიაგნოსტიკის
ცენტრებში

2

2

2

39

საოპერაციო ბლოკის
ექთნის
საქმე

2

2

40

სწავლების
პრინციპები საექთნო
საქმეში

2

2

41

ფიზიოთერაპია

2

6

42

შინმოვლა

4

2

4

4

6

4

3

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
სულ

52

პაციენტის
ფიზიკური
შეფასება
პედიატრიული
პაციენტის
საექთნო მართვა
პირველადი
გადაუდებელი
დახმარება
რეაბილიტაცია
საექთნო
საქმეში
საექთნო
პროცესის
მართვა,
ჯანსაღი
ცხოვრების წესის
ხელშეწყობა
საექთნო
პროცედურები
და
მანიპულაციები
სამედიცინო
ტერმინოლოგია
და
დოკუმენტაცია
საექთნო საქმეში
ფარმაკოლოგიის
საფუძვლები
საექთნო
საქმეში
ფსიქიატრიული
პაციენტის
საექთნომ ართვა
ქირურგიული
პაციენტის
საექთნო მართვა
სულ

8

5

2

2

4

6

2

5

3

7
107

სულ

20

ბ) შპს „ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯი“, განახორციელებს
საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ საგანმანათლებლო

პროგრამას - საექთნო საქმე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით კოლეჯისათვის აღნიშნული
პროგრამის დამატების შემთხვევაში;
სარეგიტრაციო ნომერი: 09109-პ
პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:
მეხუთე

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:
ა)ასოცირებული ხარისხი საექთნო საქმეში/Associate Degree in Nursing (ამოქმედდეს 2020 წლის
29 თებერვლიდან)
ბ) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/Fifth Level Vocational
Qualification in Nursing (მოქმედების ვადა 2020 წლის 29 თებერვალი).

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: უზრუნველყოს ადგილობრივ და
საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი.

სწავლის შედეგები:
კურსდამთვრებულს შეუძლია:
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.

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა.
საექთნო განათლების ჩარჩო დოკუმენტი ითვალისწინებს 180/210 კრედიტის რაოდენობის
ზოგად და პროფესიულ მოდულებს. ზოგად მოდულთა კრედიტების რაოდენობა შეადგენს
9/39 კრედიტს, ხოლო პროფესიული მოდულების კრედიტების რაოდენობა კი 171.
საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180/210
კრედიტი და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.
მოდულები კლასიფიცირებულია შემდეგნაირად:
●

ზოგადი მოდულები - 9/39 კრედიტი

●

თეორიული სწავლება საბაზო მეცნიერებები - 24 კრედიტი

●

თეორიული სწავლება საექთნო საქმე - 45 კრედიტი

●

თეორიული სწავლება სოციალური მეცნიერებები - 6 კრედიტი

●

პრაქტიკული სწავლება - 6 კრედიტი

●

კლინიკური სწავლება - 90 კრედიტი

საკანონმდებლო ბაზა:
საქართველოს კანონი - „პროფესიული განათლების შესახებ“;
 ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო
პროფესიული სტანდარტები:
 პრაქტიკოსი ექთანი
 ექთნის თანაშემწე
დარგის მარეგულირებელი საერთაშორისო აქტები/სტანდარტები:
 ევროპის პარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს 2005/36/EC რეგულაცია
 ევროპის პარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს 2013/55/EU რეგულაცია
კლასიფიკატორები:
 საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - ეკონომიკური საქმიანობის სახეები (2016 წ.)
 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO)
 განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატოტი (ISCED)

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება
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

გ) ჯანდაცვის ორგანიზაციაში


ჯანდაცვის სამინისტრო
საექთნო საქმე

ზოგადი მოდულები
№

მოდულის დასახელება

1
2
3
4
5

კრედიტი

საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში
კომუნიკაცია საექთნო საქმეში
უცხოური ენა - საექთნო საქმეში
ქართული ენა A2
ქართული ენა B1
ჯამი
თეორიული სწავლება - საბაზო მეცნიერებები
№
მოდულის დასახელება
1
ჰისტოლოგია
2
ბიოქიმია
3
მიკრობიოლოგია
4
ანატომია-ფიზიოლოგია
5
პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია)
ჯამი

2
2
5
15
15
9/39
კრედიტი
2
4
4
10
4
24

თეორიული სწავლება საექთნო საქმე
№
მოდულის დასახელება
1
დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში
2
ფარმაკოლოგია
3
ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში
4
ინფექციის კონტროლის საფუძვლები
5
გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები
6
ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
7
თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
8
გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

კრედიტი
4
5
2
2
3
6
7
3

9

კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის
საფუძვლები და ანესთეზია
10
სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის
საფუძვლები
11
პედიატრია და მოზარდები
12
ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია
ჯამი
თეორიული სწავლება სოციალურ მეცნიერებები
№
1
2
3

№
1
2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

მოდულის დასახელება
საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო
დაწესებულებებში
სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში
საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები
ჯამი

5
2
3
3
45

კრედიტი
1
3
2
6

პროფესიული მოდულები - პრაქტიკული სწავლება
(შესაძლებელია, როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ასევე
კლინიკაში)
მოდულის დასახელება
კრედიტი
ავადმყოფის მოვლა
4
2
შინმოვლა
6
ჯამი
პროფესიული მოდულები - კლინიკური სწავლება
მოდულის დასახელება
კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა
შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის
საექთნო მართვა
კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა
შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის
საექთნო მართვა
კლინიკური პრაქტიკა- გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა
შემაჯამებელ იკლინიკური პრაქტიკა - გადაუდებელი პაციენტის
საექთნო მართვა
კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი
პაციენტის საექთნო მართვა
შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში
მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა
კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის
საექთნო მართვა
შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და გინეკოლოგიური
პაციენტის საექთნო მართვა

კრედიტი
11
6
11
6
10
5
12
4
6
3

11
12
13
14

კლინიკური პრაქტიკა- პედიატრია და მოზარდები
შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - პედიატრია და მოზარდები
კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია
შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და
ფსიქიატრია
ჯამი

7
3
3
3
90

პროგრამების ხელმძღვანელი: მაია ჯაში

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება:
1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.
2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის
პრინციპების გამოყენებით.
3. 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.
4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ
სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება
პროგრამის დასრულებამდე.
5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი
მოცემულია შესაბამის მოდულში.

თეორიული სწავლება იწარმოებს შპს „ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯის“
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილ მატერიალურ ტექნიკურ ბაზაზე, სადაც
თეორიული

სწავლება

უზრუნველყოფს,

რომ

გადაზრდილია
ჩვენი

პრაქტიკული

კურსდამთავრებულები

უნარების
იქნებიან

გამომუშავებაში,

მაღალი

რაც

კვალიფიციკაციის

სპეციალისტები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის მათი შემდგომი დასაქმების შესაძლებლობას.

პრაქტიკის სწავლება იწარმოებს შემდეგ ბაზებზე:
1. აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი
2. კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი
3. ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი
4. თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო.

