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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი

I.

სახელწოდება: პრაქტიკოსი ექთანი

II.

სარეგიტრაციო ნომერი: 09101-პ

III.

პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით: მეხუთე

IV.

მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: პრაქტიკოსი ექთანის მეხუთე საფეხურის
პროფესიული კვალიფიკაცია

V.

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

VI.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

VII.

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

















VIII. პროგრამის მიზანი:
მისცეს სტუდენტს საექთნო საქმისთვის საჭირო ბაზისური თეორიული ცოდნა და კლინიკური უნარ–
ჩვევები, რის საფუძველზეც წარმატებით შეასრულებს პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიულ როლსა და
ფუნქციებს, საექთნო საქმის ძირითადი ღირებულებების, ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტების
გათვალისწინებით.
IX.






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
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X. პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
 მოცულობა: 179 კრედიტი
 სავარაუდო ხანგრძლივობა: 32 სასწავლო თვე
XI. პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:
სავალდებულო
ზოგადი მოდულები
დასახელება

კრედიტი

დასახელება

კრედიტი

კომუნიკაცია

3

გაცნობითი პრაქტიკა პრაქტიკოსი ექთანი

2

რაოდენობრივი
წიგნიერება

2

საწარმოო პრაქტიკა პრაქტიკოსი ექთანი

12

საინფორმაციო
ტექნოლოგიები

4

პრაქტიკული პროექტი
- პრაქტიკოსი ექთანი

6

მეწარმეობა

პიროვნული და
ინტერპერსონალ
ური უნარები

1

სავალდებულო პროფესიული
მოდულები

5

ავადმყოფის მოვლა

6

1

გინეკოლოგიური
პაციენტის საექთნო
მართვა

4

უცხოური ენა

5

ქართული
ენა A2

15

სამოქალაქო
განათლება

2

ქართული ენა
B1

15

დერმატოვენეროლოგიური
პაციენტის საექთნო
მართვა
ენდოკრინოლოგიური
პაციენტის საექთნო
მართვა
თავისა და კისრის
პათოგიებით
პაციენტის საექთნო
მართვა
თერაპიული
პაციენტის საექთნო
მართვა
ინფექციის კონტროლი
საექთნო საქმეში

არჩევითი
მოდული/მოდულები1
დასახელება

კრედიტი

ექთან-ანესთეზისტის
საქმე
გერიატრიული
პაციენტის საექთნო
მართვა
კვება და დიეტა
პალიატიური
პაციენტის საექთნო
მოვლა
მუშაობის სპეციფიკა
სამედიცინო
ლაბორატორიებსა და
დიაგნოსტიკის
ცენტრებში

2
2

2
2

2

2

საოპერაციო ბლოკის
ექთნის საქმე

2

2

სწავლების
პრინციპები საექთნო
საქმეში

2

2

ფიზიოთერაპია

2

6
4

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტით შეიძლება განსაზღვრული იყოს შესაბამისი

პროფესიული პროგრამისთვის არჩევითი მოდული/მოდულები. საგანმანათლებლო დაწესებულებას აქვს უფლებამოსილება
მის

მიერ

შემუშავებული

პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამის

ფარგლებში

შესთავაზოს

არჩევითი

მოდულის/მოდულები შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტით განსაზღვრულთაგან,
ან ნებისმიერი სხვა, მათ შორს თავად სასწავლებლის მიერ შემუშავებული. არჩევითი მოდულების სახით პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში განხორციელების უფლების მიღებისთვის მოდულმა უნდა გაიაროს გარე
შეფასება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
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ინფექციური
პაციენტის საექთნო
მართვა
კრიტიკულ
მდგომარეობაში
მყოფი პაციენტის
საექთნო მართვა
ნევროლოგიური
პაციენტის საექთნო
მართვა
ონკოლოგიური
პაციენტის საექთნო
მართვა
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 საექთნო
მართვა
ქირურგიული
პაციენტის საექთნო
მართვა
სულ:
XII.

52

სულ:

4

6

4

3
8
5

2
2

4

6

2

5

3

7
107

სულ:

20

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;
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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.
XIII. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:
პროფესიული
კვალიფიკაციის
მინიჭება
წარმოადგენს
ავტორიზებული
საგანმანათლებლო
დაწესებულების პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა
სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით
გათვალისწინებული კრედიტები.
XIV. საავტორო უფლებები:
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
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