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თბილისი 2019 

 

I.  საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება: საექთნო განათლება /  Nursing 

 
II. სარეგიტრაციო ნომერი: 09109-პ 

 

 III. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე -  

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).  

 

 

          IV. პროგრამის მიზანი: 

უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე 

პასუხისმგებელი ექთანი. 
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  V. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   

სრული ზოგადი განათლება 

 

    VI. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები  

 

საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა 

პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, 

რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას. 

 

            VII. პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები 

 

საექთნო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა  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. 

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 

● საგანმანათლებლო პროგრამა  ითვალისწინებს როგორც თეორიულ და პრაქტიკულ, ასევე - კლინიკური 

სწავლების კომპონენტსაც. სწავლება-სწავლის პროცესის ხანგრძლივობაა  არის  სამი წელი, სრული 

დატვირთვით. 

● შენიშვნა: იმ ჩარიცხული  პირებისთვის,   რომლებსაც  არ  უდასტურდებათ  ქართული  ენის  

კომპეტენცია  საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება დაიწყება ქართული ენის მოდულებით 

ქართულიენა  A2 და  ქართულიენა B1-ით,შესაბამისად  სწავლის ხანგრძლიობა  3 წელი დ 6 თვე. 

 

 

 

                                                 საექთნო განათლება 

ზოგადი მოდულები  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში 2 

2 კომუნიკაცია საექთნო საქმეში 2 

3 ინგლისური ენა - საექთნო საქმეში 5 

4 ქართული ენა A2 15 

5 ქართული ენა B1 15 

 ჯამი 9/39 

თეორიული სწავლება - საბაზო მეცნიერებები 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ჰისტოლოგია 2 

2 ბიოქიმია 4 

3 მიკრობიოლოგია 4 

4 ანატომია-ფიზიოლოგია 10 

5 პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) 4 

 ჯამი 24 

 



თეორიული სწავლება საექთნო საქმე 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში 4 

2 ფარმაკოლოგია 5 

3 ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში  2 

4 ინფექციის კონტროლის საფუძვლები 2 

5 გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები 3 

6 ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 6 

7 თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 7 

8 გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 3 

9 კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის 

საფუძვლები და ანესთეზია 

5 

10 სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 2 

11 პედიატრია და მოზარდები 3 

12 ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია  3 

 ჯამი 45 

თეორიული სწავლება სოციალურ მეცნიერებები 

 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო 

დაწესებულებებში 

1 

2 სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში 3 

3 საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები 2 

 ჯამი 6 

 

პროფესიული მოდულები - პრაქტიკული  სწავლება  

(შესაძლებელია როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასევე კლინიკაში) 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 ავადმყოფის მოვლა  4 

2 შინმოვლა 2 

 ჯამი 6 

 

პროფესიული  მოდულები - კლინიკური სწავლება 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი 

1 კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა  11 

2 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო 

მართვა 
6 

3 კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა  11 

4 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო 

მართვა 

6 

5 კლინიკური პრაქტიკა- გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა 10 

6 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - გადაუდებელი პაციენტის საექთნო 

მართვა 

5 

7 კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის 

საექთნო მართვა 

12 

8 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი 

პაციენტის საექთნო მართვა 

4 

9 კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო 

მართვა 

6 

10 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და გინეკოლოგიური 

პაციენტის საექთნო მართვა 

3 

11 კლინიკური პრაქტიკა- პედიატრია და მოზარდები 7 

12 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - პედიატრია და მოზარდები 3 



13 კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 3 

14 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და 

ფსიქიატრია 

3 

 ჯამი 90 

     

 

  VIII. 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. 

 

IX.  ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება  

ქართულ-ამერიკული საექთნო საზოგადოებრივი კოლეჯის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა   

ჩარჩო დოკუმენტის  საექთნო განათლების საფუძველზე შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა - საექთნო საქმე,  180/210 კრედიტის მოცულობით. 

  

X.  სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება: 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   

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. 

პროფესიული სტუდენტის/სტუდენტის შეფასებებისას მოდულის თითოეული სწავლის შედეგის 

მიღწევისთვის აუცილებელია, რომ თითოეული სწავლის შედეგი დადასტურებულ იქნას არანაკლებ 75 %-

ით. 

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს/სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება 

პროგრამის დასრულებამდე. 

5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული ჩამონათვალი 

მოცემულია შესაბამის მოდულში.  

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. 

 

     XI. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება: 

 

კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის  პროფესიულმა სტუდენტმა/სტუდენტმა უნდა დააგროვოს საექთნო საქმის 

პროგრამით განსაზღვრული  180/210 კრედიტი  და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა. 

 

XII. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების   (სსსმ)  და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) 

სტუდენტების სწავლებისათვის: 

 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა  

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. 

 

 

 

XIII. კლინიკური სწავლების განხორციელების თავისებურებები და  განმახორციელებელი პირის 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

განათლება საექიმო/სამედიცინო უმაღლესი განათლება/ბებიაქალის პროფესიული ან უმაღლესი 

განათლება/საექთნო საქმეში პროფესიული ან უმაღლესი განათლება 

სამუშაო 

გამოცდილება 

საექთნო სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილებისა  

(II. პროფესიული საქმიანობის კომპეტენციის გრაფაში მითითებული რომელიმე ან 
რამდენიმე მიმართულებით), მენტორობის/სწავლების გამოცდილება, სასურველია 

მენეჯერულ პროზიციაზე მინიმუმ 6-თვიანი გამოცდილება 

უცხოური ენები  

(მინიმალური 

მოთხოვნა) 

ინგლისური A1  



კომპიუტერული 

უნარები 

საოფისე პროგრამების კარგი ფლობა  

 

პროფესიული საქმიანობის კომპეტენცია: 

1. თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

2. ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

3. გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა; 

4. კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა; 

5. სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა; 

6. პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა; 

7. შინმოვლის მომსახურება 

 

XIV. კლინიკურ სწავლებაში ჩართული პირის/ექთნების უფლება-მოვალეობების რეგულირება 

 

კლინიკური მოდულების გავლის უზრუნველყოფის მიზნით, საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და 

პრაქტიკის ობიექტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება  მოიცავს პრაქტიკის ობიექტის მიერ გამოყოფილი 

პროფესიული სტუდენტების სწავლებაზე პასუხისმგებელი პირის, ექთნის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს, 

მათ შორის - მის ფუნქციებს, პასუხისმგებლობას, უფლება-მოვალეობებს, პრაქტიკის ობიექტისა და 

საგანმანათლებლო დაწესებულების წინაშე ანგარიშგებას/ინფორმაციის გაცვლის ვალდებულებას, 

პროფესიული სტუდენტის არადისციპლინური პასუხისმგებლობის დასმის საკითხის უფლებამოსილებას, 

პროფესიული სტუდენტის წახალისებისადაპრობლემური ან/და სხვა საკითხის(რომელიც ეხება სწავლება-

სწავლის პროცესსა და სწავლის შედეგების მიღწევას) განხილვის საკითხისდასმის  უფლებამოსილებას. 

 

კლინიკური სწავლება-სწავლის მიმართ დამატებითი მოთხოვნა: 

კლინიკური სწავლება-სწავლის განმახორციელებელი ექთნისა და პროფესიული სტუდენტების/ სტუდენტების 

თანაფარდობაა - 1/7. პროფესიული სტუდენტები კლინიკური მოდულების გავლისას პირადი დაცვის 

საშუალებების გარეშე არ დაიშვებიან. აღნიშნული საკითხის უზრუნველყოფა დარეგულირებულია 

საგანმანათლებლო დაწესებულებსა და კლინიკის/პრაქტიკის ობიექტს შორის გაფორმებული 

ხელშეკრულებით. 

 

XV. პრაქტიკის ობიექტის კრიტერიუმები 

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-9/ნ სამედიცინო 

დაწესებულებების კლასიფიკაციის განსაზღვრის თაობაზე 

 

XVI. ჩარჩო დოკუმენტის შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები 

 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) 

 

დანართები:  მოდულები N1----N41 

                        პროგრამის განხორციელების  გეგმა N42, N43           


