საექთნო საქმე
(მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა)
1. საგანმანათლებლო პროგრამის ქართულ და ინგლისურ ენაზე – საექთნო საქმე / Nursing
2. სარეგისტრაციო ნომერი 09109-პ
3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე
1.

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/ Higher Vocational Qualification in

Nursing.“ მიზანი
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია ,უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე
კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი.
2.

დაშვების წინაპირობა - სრული ზოგადი განათლება

3.

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საექთნო საქმეშიკვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა
პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში,
რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.
➢
➢

ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდები: 86.1; 86.10; 86.10.0;
86.2; 86.21; 86.21.0; 86.22; 86.220; 86.23; 86.23.0; 86.9; 86.90; 86.90.0.
დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 3221

4.

სტრუქტურა და მოდულები

საექთნო განათლების

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს 180 კრედიტის რაოდენობის

ზოგად და პროფესიულ მოდულებს. ზოგად მოდულთა კრედიტების რაოდენობა შეადგენს 9
კრედიტს,

ხოლო

პროფესიული

მოდულების

კრედიტების

რაოდენობა

კი

171.

საექთნო

საქმეშიკვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს არანაკლებ 180
კრედიტი.
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

საექთნო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს, როგორც თეორიულ და
პრაქტიკულ, ასევე - კლინიკური სწავლების კომპონენტსაც. სწავლება-სწავლის პროცესის
ხანგრძლივობა არის სამი წელი.
„მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ
პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული
პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის
მოდულებით.
• ქართული ენა A2 15 კრედიტი
• ქართული ენა B1 15 კრედიტი
• ქართულ ენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 180 კრედიტი , სწავლის
ხანგძლივობა 32 სასწავლო თვე
• არაქართულ ენოვანი პროფესიული სტუდენტებისათვის 210 კრედიტი , სწავლის
ხანგძლივობა 37 სასწავლო თვე

საექთნო განათლება
ზოგადი მოდულები
№

მოდულის დასახელება

კრედიტი

1

საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში

2

2

კომუნიკაცია საექთნო საქმეში

2

3

უცხოური ენა (ინგლისური) - საექთნო საქმეში

5

ჯამი

9

მოდულის დასახელება

კრედიტი

თეორიული სწავლება - საბაზო მეცნიერებები
№
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

5

ანესთეზია
10

სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

2

11

პედიატრია და მოზარდები

3

12

ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია

3

ჯამი

45

მოდულის დასახელება

კრედიტი

თეორიული სწავლება სოციალურ მეცნიერებები

№
1

საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში

1

2

სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში

3

საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები

2

3

ჯამი

6

პროფესიულიმოდულები - პრაქტიკული სწავლება
№

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

4

საექთნო მართვა
9

კლინიკური პრაქტიკა- სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

6

10

შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა- სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო

3

მართვა
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

8. სწავლის შედეგები:
კურსდამთვრებულს შეუძლია:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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.

9. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება
სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია განმავითარებელი და/ან განმსაზღვრელი
შეფასებით. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპის 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.
პროფესიული სტუდენტის შეფასებებისას მოდულის თითოეული სწავლის შედეგის მიღწევისთვის
აუცილებელია, რომ თითოეული სწავლის შედეგი დადასტურებულ იქნას არანაკლებ 75 %-ით.
განმსაზღვრელი შეფასებისას, უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს
უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი
შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდებიმოცემულია მოდულებში.
10. კვალიფიკაციის მინიჭება
კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს საექთნო განათლების
საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტების რაოდენობა და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო
გამოცდა.

11. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ)
(შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის

და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა
საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე
დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.
მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ
შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია ამავე ჩარჩო
დოკუმენტით გათვალისწინებული წესით.
12. კლინიკური სწავლების განხორციელების თავისებურებები და
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები1

განმახორციელებელი პირის

კლინიკური სწავლება არის ექთნის მომზადების ის ნაწილი, სადაც მომავალი ექთანი, როგორც გუნდის
წევრი, ჯანმრთელ პირებსა და პაციენტებსა ან/და თემთან პირდაპირი კონტაქტის საშუალებით უკვე
შეძენილი ცოდნისა და უნარებით ერთვება რეალურ სამუშაო გარემოში.

კლინიკური სწავლება-

სწავლასაავადმყოფოებსა ან/და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში, საზოგადოებაში, მოსახლეობაში
მიმდინარეობსსაექთნო საქმის პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და სხვა კვალიფიციური
ექთნების2 ზედამხედველობის ქვეშ.

კლინიკურ სწავლება-სწავლის პროცესში ჩართული ექთნების 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-წლიანიგამოცდილებისა
(II. პროფესიული საქმიანობის კომპეტენციის გრაფაში მითითებული რომელიმე ან

რამდენიმე მიმართულებით), მენტორობის/სწავლების გამოცდილება, სასურველია
მენეჯერულ პროზიციაზემინიმუმ 6-თვიანი გამოცდილება

უცხოური ენები

ინგლისურიA1

(მინიმალური მოთხოვნა)

კომპიუტერული უნარები

საოფისე პროგრამების კარგი ფლობა

პროფესიული საქმიანობის კომპეტენცია:
1.

2

თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა;

კლინიკურ სწავლება-სწავლის პროცესში (90 კრედიტი) ჩართულია პრაქტიკის ობიექტის/ობიექტების
ერთზე მეტი ექთანი.

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
კლინიკურ სწავლებაში ჩართული პირის/ექთნების უფლება-მოვალეობების რეგულირება
კლინიკური მოდულების გავლის უზრუნველყოფის მიზნით,შპს სიო სა 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 აკადემიის
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
თანაფარდობაა - 1/7. პროფესიული სტუდენტები კლინიკური მოდულების გავლისას პირადი
დაცვის საშუალებების გარეშე არ დაიშვებიან.
13. პრაქტიკის ობიექტები
1.შპს კლინიკა ბომონდი
2)შპს მულტიპროფილური ჰოსპიტალი მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის
ცენტრი
3)შპს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური ცენტრი.
4)ქ.ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

პრაქტიკოსი ექთანი 090552
(მილევადი)
I. სფეროს აღწერა
პრაქტიკოსი ექთანი არის ჯანდაცვის მიმართულების საექთნო საქმის დარგის კვალიფიკაცია,
მას ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ერთ–ერთი საკვანძო და სტრატეგიულად
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი დანიშნულებაა ნებისმიერი ასაკის ინდივიდების,
ოჯახების, მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების ან/და თემის ჯანმრთელობის დაცვა და
დაავადებათა პრევენცია, ჯანმრთელობის აღდგენა–შენარჩუნებისა და ცხოვრების ჯანსაღი
წესის დანერგვის მეშვეობით. პრაქტიკოსი ექთანი გადამწყვეტ როლს ასრულებს ავადობა–
სიკვდილობის მინიმიზაციაზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბებასა და
ეფექტურობის უზრუნველყოფაში.

პრაქტიკოსი ექთნის საქმიანობა ასევე მოიცავს ავადმყოფთა, უნარშეზღუდულთა ანდა
ტერმინალურ პაციენტთა მოვლას/მართვას.
საექთნო საქმის თეორიის, საბაზისო სამედიცინო და ქცევითი მეცნიერებების ცოდნისა და
ძირითადი კლინიკური უნარების პრაქტიკაში გამოყენების მეშვეობით პრაქტიკოსი ექთანი
ადექვატურად პასუხობს მოსახლეობის ჯანდაცვის მუდმივად ცვლად საჭიროებებს და
ავლენს ახალ გამოწვევებზე რეაგირების უნარს. სიცოცხლის მანძილზე სწავლა და უწყვეტი
პროფესიული განვითარებისთვის მზადყოფნა – პრაქტიკოსი ექთნის ერთ–ერთი ძირითადი
კომპეტენციაა.
სამედიცინო მიღწევები და თანამედროვე ტექნოლოგიები პრაქტიკოსი ექთნისგან მოითხოვს
მაღალი დონის პროფესიულ ცოდნას, უნარებს, დარგობრივ და ზოგად კომპეტენციებს, რასაც
უზრუნველყოფს ქვეყნის ჯანდაცვის პრიორიტეტებზე, ეპიდემიოლოგიურ, დემოგრაფიულ,
სოციალურ და კულტურულ თავისებურებებზე ორიენტირებული და მტკიცებითი
მედიცინის პრინციპებზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო პროგრამა.
II. დასაქმების სფერო
პრაქტიკოსი ექთნის დასაქმების სფერო მოიცავს სხვადასხვა დონის დიაგნოსტიკურ,
სამკურნალო, პროფილაქტიკურ და სარეაბილიტაციო დაწესებულებებს, ჰოსპისებს, ეთიკურ
კომიტეტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრულ
სფეროებს.
III. დამატებითი მოთხოვნები:
• მეხუთე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლება IV.
საგანმანათლებლო პროგრამა და კვალიფიკაცია
პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიული განათლება არის ერთსაფეხურიანი (V). შემუშავებულია
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის დასრულების შემდეგ
კურსდამთავრებულს ენიჭება შესაბამისი საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და
გაიცემა პროფესიული დიპლომი.
მეხუთე საფეხურის პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს
არანაკლებ 150 კრედიტს, აქედან კრედიტების მინიმუმ 40% ეთმობა პრაქტიკას.
კურსდამთავრებულს ენიჭება პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია და გაიცემა შესაბამისი პროფესიული დიპლომი.
V. პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიული განათლების მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაციის
აღმწერი
ცოდნა და გაცნობიერება

• აქვს საექთნო საქმისთვის საჭირო ბაზისური თეორიული ცოდნა და კლინიკური უნარ–
ჩვევები, რის საფუძველზეც წარმატებით და გაცნობიერებულად ასრულებს პრაქტიკოსი
ექთნის პროფესიულ როლს, მისიას 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;
• უზრუნველყოფს პაციენტთა ტრიაჟს, პირველად საექთნო შეფასებას და მონიტორინგს;
• ფლობს გადაუდებელი მედიცინის საფუძვლებს (BLS, ACLS, PHTLS, ATLS);
• იცნობს თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებს;
• იცნობს ინფორმაციის რეგისტრაციის, შენახვისა და გავრცელების პრინციპებს;
• გაცნობიერებული აქვს პრაქტიკოსი ექთნის როლი ჯანმრთელობის ხელშეწყობასა და
უზრუნველყოფაში,როგორც ინდივიდუალურად, ასევე მულტიდისციპლინურპროფესიულ
გუნდში საქმინაობის კონტექსტში;
• იცის მართვისა და ლიდერობის ძირითადი პრინციპები;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
შეუძლია: • კლიენტის/პაციენტის ოპტიმალური, უსაფრთხო, კომფორტული და ეთიკური
მოვლის/მართვის მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფა;
• კლინეტის/პაციენტისფიზიკური და ფსიქოსოციალური ჯანმრთელობის ნორმისა და
დევიაციის ნიშნების ამოცნობა, ტრიაჟი და პირველადი საექთნო შეფასება, 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;

• კლინიკური უნარ-ჩვევების დემონსტრირება, საექთნო შეფასების, პრობლემის
იდენტიფიცირების, გეგმის შემუშავებისა და პრაქტიკაში დანერგვის საფუძველზე;
• კლიენტის/პაციენტის მართვის გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა ინვაზიური
ჩარევებისა და არაინვაზიური პროცედურების მოვლა/ წარმოება;
• მასზე დელეგირებული სამკურნალწამლო და სამედიცინო ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ
საშუალებათა დანიშნულებისამებრგამოყენება, შენახვა და გამოყენებული მასალის
განადგურება უსაფრთხოების წესების დაცვით;
• კლიენტის/პაციენტისღირსების, უფლებების დაცვა, ადვოკატირება და ასოცირებული
ინფორმაციის კონფიდენციურობის უზრუნველყოფა;
• კლიენტის/პაციენტის, ოჯახის წევრების ანდა მომვლელის ინფორმირება და განათლება,
პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება 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 ანდა იმუნიზაციის წარმოება;
• ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის გზით.
დასკვნის უნარი:
უნარი შესწევს: • დროულად ამოიცნოს კლიენტის/პაციენტის მოვლის/მართვის გეგმის
ხელისშემშლელი, დამაბრკოლებელი გარემოებები და დამოუკიდებლად ან სხვისი
დახმარებით აღმოფხვრას ისინი; შესაბამისი კორექტივები შეიტანოს მოვლის/მართვის
გეგმაში და ცვლილებები შეათანხმოს სამედიცინო გუნდის დანარჩენ წევრებთან;
• ამოიცნოს კლიენტის/პაციენტისფიზიკური და ფსიქოსოციალური ჯანმრთელობისრისკ–
ფაქტორები და სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობები, გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები
და იმოქმედოს სამედიცინო გუნდთან შეთანხმებულად, გადაუდებელი საჭიროებების
შემთხვევაში კი - დამოუკიდებლად.
კომუნიკაციის უნარი:

• უნარი შესწევს მშობლიურ და უცხოურ ენებზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია
დაამყაროს სამედიცინო პერსონალთან, ჯანდაცვისა და სოციალურ მუშაკებთან,
კლიენტებთან/პაციენტებთან და სხვა ინდივიდებთან, თუ ინდივიდთა ჯგუფებთან საექთნო
საქმის ეფექტური განხორციელების მიზნით;
• იგი ფლობს თანამედროვე საკომუნიკაციო საშულებებს მშობლიურ და უცხოურ ენებზე
წარმოებული ინფორმაციის მოპოვების, ასევე დამუშავების, შენახვისა და საჭიროების
შემთხვევაში, გავრცელებისა და დემონსტრირების მიზნით;
• იგი იყენებს კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებებს შესაბამისი სამედიცინო
დოკუმენტაციის დროული და ზუსტი წარმოებისთვის, შენახვისა და დაცვისთვის, ხოლო,
საჭიროების შემთხვევაში, გადაცემისა და გავრცელებისთვის; აღნიშნული კომპეტენცია მას
შეუძლია განხორციელოს როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენებზე;
• უნარი შესწევს გადასცეს და გაუზიაროს მიღებული ცოდნა და ინფორმაცია
სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებს. აქვს პრეზენტაციის უნარი.
• იგი წარმატებით იყენებს ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარებს სამედიცინო და სხვა
ტიპის პროფესიული გუნდის დანარჩენ წევრებთან ეფექტური თანამშრომლობისა და
კოორდინირებული საქმიანობის მიზნით.
სწავლის უნარი:
• შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს საკუთარი ცოდნის დეფიციტი, საჭიროებები და
პრიორიტეტები შემდგომი პროფესიული სრულყოფის მიზნით. აღნიშნულიდან
გამომდინარე შეუძლია მოძიოს შესაბამისი წყაროები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის
უწყვეტ პროფესიულ განვითარებასა და კარიერულ წინსვლას.
ღირებულებები:
• 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.

ექთნის თანაშემწე 090551
(მილევადი)
I. სფეროს აღწერა:
საექთნო საქმე მიეკუთვნება ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს. ექთნის თანაშემწე არის
სამედიცინო პერსონალი, რომელიც მუშაობს ექთნის ან/და ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ.
მისი საქმიანობა მოიცავს ზედამხედველობის ქვეშ ფიზიკური და ფსიქიკური დაავადებების
მქონე, ასევე უნარშეზღუდულ და ტერმინალურ პაციენტებზე ზრუნვას; პრევენციულ და სხვა
ტიპის ჯანდაცვით ღონისძიებებში მონაწილეობას.
II. დასაქმების სფერო
მოსავლელი პირის ინდივიდუალურi (ასაკობრივი, სოციალური, ფსიქოლოგიური) და
დაავადების თავისებურებათა გათვალისწინებით ექთნის თანაშემწე შეიძლება დასაქმდეს:
სტაციონარში, ჰოსპისში, ბინის პირობებშi ან/და მომვლელად მგზავრობა-მოგზაურობის
დროს; ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებაში (მოხუცთა თავშესაფარი,
ბავშვთა სახლები); ბინაზე მოვლის სამსახურში
III. საგანმანათლებლო პროგრამა და კვალიფიკაცია
ექთნის თანაშემწის პროფესიული განათლება არის ერთსაფეხურიანი (III). შემუშავებულია
საფეხურისათვის შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის
დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება მესამე საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაცია და გაიცემა პროფესიული დიპლომი.
ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს
მინიმუმ 90 კრედიტს. კრედიტების არანაკლებ 40% ეთმობა პრაქტიკას. კურსდამთავრებულს
ენიჭება ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა
შესაბამისი პროფესიული დიპლომი.
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;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
შეუძლია: • მოვლის პროცესში პაციენტის ასაკის, დაავადების მიმდინარეობისა და
სპეციფიკის გათვალისწინება;
• პაციენტის ხელშეწყობა საკუთარი თავის მომსახურების უნარების განვითარებასა და
სწავლაში;
• დეზინფექციის ჩატარება (კონცენტრირებული ხსნარების დამზადების წესის ჩათვლით); •
სხვადასხვა ასაკის პაციენტის მოვლა (სირთულის მიხედვით);
• პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;
• საკუთარი სამუშაოს გეგმის შედგენა და მისი თანწყობა სამედიცინო გუნდის წევრების
სამუშაო გეგმასთან;
• ფიზიკური საჭიროებების იდენტიფიცირება;
• პაციენტის უფლებების დაცვა;
• დღიურის წარმოება და ინფორმაციის შენახვა;
• ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების გატარება;
• მოსავლელი პირის კვება, დაბანა, აბაზანის გაკეთება, ჩაცმა, საწოლის გამზადება,
ტრანსპორტირება;
• გარეგანი მანიპულაციების ჩატარება;

• ნაწოლების პრევენცია; დაინფიცირებული ჭრილობის, წყლულების, ნაწოლების მოვლა; •
განავლის მიმღები და შარდმიმღები სისტემების გამოცვლა, უტილიზაცია;
• მწოლიარე პაციენტისათვის მოსახერხებელი გარემოს შექმნა, თეთრეულის გამოცვლა;
• ექიმის ან ექთნის დახმარება დესმურგიის მიმდინარეობისას;
• დახმარება წამლების დარიგების დროს;
• სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი;
• პრეოპერაციულად პაციენტის მომზადება (კანის ჰიგიენა, ანტისეპტიკური დამუშავება);
დასკვნის უნარი:
შეუძლია: • ექთნის/ექიმის ინფორმირება პაციენტის მიერ წამლის მიღების რეჟიმის
დარღვევის, ზედოზირების, უეცარი შეწყვეტის, ან ერთი წამლის მეორეთი თვითნებურად
ჩანაცვლების შემთხვევაში;
• ექთნის ან მკურნალი ექიმის შენიშვნების გათვალისწინება. საჭიროების შემთხვევაში
საკუთარი პოზიციის დაცვა;
• პრობლემურ ან ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მიზეზშედეგობრივი კატეგორიებით
აზროვნება, გადაწყვეტილების ეფექტურად და სწრაფად მიღება და ამის შესახებ
ექთნის/ექიმის ინფორმირება;
კომუნიკაციის უნარი:
• უნარი შესწევს წაიკითხოს და გაიზროს აუცილებელი და გამოსაყენებელი ინფორმაცია,
შინაგანაწესი, ხელშეკრულება და სხვა საჭირო ინფორმაცია;
• შეუძლია კომუნიკაცია პაციენტთან, პაციენტის ოჯახის პროფესიულ საქმიანობასთან
დაკავშირებული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტიანად
გამოყენება, უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება. წევრებთან, მედპერსონალთან;
• უნარი აქვს ყურადღებით მოისმინოს სხვისი საუბარი, მოსმენილი გაიზროს და
საჭიროებისას დააზუსტოს;
• შეუძლია მარტივი ტექსტების გაგება უცხოურ ენაზე;
• შეუძლია მარტივი მათემატიკური გამოთვლების ჩატარება;
• შეუძლია პაციენტის მოვლაზე, მანიპულაციებსა და სხვა პროფესიულ საკითხებზე
კომუნიკაცია განსხვავებულ სიტუაციებში;

• უნარი შესწევს მოიძიოს პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მშობლიურ და
უცხოურ ენაზე. შეუძლია ამ ინფორმაციის გააზრება, კომუნიკაცია. საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს იყენებს პროფესიულ საქმიანობაში;
სწავლის უნარი:
• ფლობს კომპიუტერიულ საოფისე პროგრამებს. სწავლის უნარი შეუძლია წინასწარ
განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება.
• შეუძლია მითითებული ლიტერატურის მეშვეობით სწავლა;
• შეუძლია, სხვისი ხელმძღვანელობით და რჩევების გათვალისწინებით განსაზღვროს
შემდგომი სწავლის პერსპექტივები;
• შეუძლია საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება და ზრუნვა პროფესიული
განვითარებისათვის;

ღირებულებები:
• იცავს პაციენტებთან, კოლეგებთან ურთიერთობის ეთიკურ და სამართლებრივ ნორმებს,
მოქმედებს მათ შესაბამისად;
• შეუძლია, პროფესიული პრობლემის წამოჭრისას გულისყურით მოეკიდოს საკითხს;
• კრიტიკული სიტუაციის დროს არ კარგავს კეთილგანწყობას პაციენტის მიმართ.

