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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: მედიცინა (დიპლომირებული მედიკოსის    

საგანმანათლებლო პროგრამა) (Medicine)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი (Medical Doctor)

სწავლების საფეხური- ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 360 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის 
კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

სტუდენტებისათვის საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნის მიცემა

და უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის ცოდნის მიცემასა და

უნარ-ჩვევების გამომუშავებას შემდეგი ძირითადი სფეროების მიხედვით:

-მედიცინის მეცნიერული საფუძვლები;

-კლინიკური ცოდნა და უნარ-ჩვევები;

-მოსახლეობის ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის სისტემები;

-პროფესიული ფასეულობები, ქცევა და ეთიკა;

-კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები;

-კრიტიკული აზროვნება და სამეცნიერო კვლევა;

-ინფორმაციის მართვა.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

erTiani erovnuli gamocdebi

სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება - დიპლომირებულ მედიკოსს აქვს საბუნებისმეტყველო, ცოდნის
პრაქტიკაში გამოყენების უნარი ქცევითი, სოციალური და კლინიკური მეცნიერებების  ღრმა და
სისტემური ცოდნა; იცის წამლების ძირითადი ჯგუფები, მათი დანიშვნის პრინციპები
პათოლოგიური მდგომარეობებისა და დაავადებების მიხედვით; აქვს საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის სისტემის შესახებ ღრმა ცოდნა და აცნობიერებს ექიმის როლს ამ სისტემაში; აქვს
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ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ღრმა ცოდნა; აცნობიერებს კომპლექსური

კლინიკური პრობლემების გადაჭრის გზებს. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია
კლინიკური შემთხვევების, მათ შორის გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების, შეფასება, 
გამოკვლევების დანიშვნა,  შესაბამისი წამლებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების
კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირება, პაციენტისთვის მკურნალობის პოტენციური
სარგებლისა და რისკის შეფასება; აქვს მიღებული ცოდნის შესაბამისი პრაქტიკული
პროცედურების ჩატარების უნარი; მულტიდისციპლინურ  ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც
რიგით წევრს, ასევე ლიდერს; შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის
წევრებთან შეთანხმება, მათი საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა
შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასება, კონფლიქტური და ფორსმაჟორული სიტუაციების
მართვა; სამედიცინო პრაქტიკასა და კვლევაში ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების, 
მეთოდებისა და ცოდნის გამოყენება. 

დასკვნის უნარი - აქვს ღრმა კლინიკური აზროვნება, შეუძლია კვლევის არასრული და
წინააღმდეგობრივი ონაცემების კრიტიკული ანალიზი, დიფერენციული დიაგნოზის ჩატარება, 
დიაგნოზის ჩამოყალიბება და დასაბუთება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, 

უნარებისა და ცოდნის გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი - შეუძლია სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური წერილობითი და ზეპირი
ფორმით კომუნიკაცია მშობლიურ და უცხოურ ენებზე; აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების

დასმის, აგრეთვე, არავერბალური

სწავლის უნარი - სწავლის უნარი შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული
სპექტრის გამოყენება, საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა; აქვს დროის ორგანიზების, 
პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვისა და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. 
შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და მისი კრიტიკულად
შეფასება; აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლებისა და უწყვეტი პროფესიული
განვითარების აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ობიექტურად

შეფასების უნარი.  

ღირებულებები - აქვს მედიცინის კონტექსტში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების
ცოდნა, შეუძლია პაციენტის უფლებების დაცვა; პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკების
წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა ნებისმიერ პირთან, განურჩევლად
მისი სოციალური, კულტურული, რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა. პაციენტთან და
კოლეგებთან ურთიერთობისას ხელმძღვანელობს სამართლიანობის, სოციალური და
დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. 
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დარგობრივი კომპეტენციები  

დარგობრივი ცოდნა

1. საბაზო  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ცოდნა

2. ქცევითი და სოციალური მეცნიერებების ცოდნა

3. კლინიკური მეცნიერებების ცოდნა

4. წამლები და მათი დანიშვნის პრინციპების ცოდნა

5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის ცოდნა და ამ სისტემაში ექიმის როლის გაცნობიერება

6. ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ცოდნა

დარგობრივი უნარები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

1. პაციენტისთვის კონსულტაციის გაწევა

 ანამნეზის შეკრება
 ფიზიკური გამოკვლევის ჩატარება
 კლინიკური აზროვნება და გადაწყვეტილების მიღება
 განმარტებებისა და რჩევების მიცემა
 პაციენტის გამხნევება და მისი უფლებების დაცვა
 პაციენტის ფსიქოლოგიური სტატუსის შეფასება  

2. კლინიკური შემთხვევის შეფასება, გამოკვლევების დანიშვნა, დიფერენციული დიგნოზის

ჩატარება, დაავადების მართვის გეგმის შესახებ მსჯელობა

 კლინიკური მოხსენების სირთულის გაცნობიერება და შეფასება
 შესაბამისი გამოკვლევების დანიშვნა და შედეგების ინტერპრეტაცია
 დიფერენციული დიაგნოზის გატარება
 პაციენტებთან და მათ მომვლელებთან დაავადების მართვის გეგმის განხილვა
 ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტზე და მის ოჯახზე ზრუნვა
 ქრონიკული დაავადების მართვა

3. გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების დროს დახმარების გაწევა (პირველადი

დახმარება და სარეანიმაციო ღონისძიებები) 

 გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობის ამოცნობა და შეფასება
 გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების მკურნალობა
 ბაზისური პირველადი დახმარების გაწევა
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 გაიდლაინების შესაბამისი ბაზისური სიცოცხლის შემანარჩუნებელი და კარდიოპულმონური
სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარება

 გაიდლაინების შესაბამისი გაფართოებული სიცოცხლის შემანარჩუნებელი ღონისძიებების
ჩატარება

 ტრავმების მკურნალობა გაიდლაინების შესაბამისად. 

4. მედიკამენტების გამოწერის ცოდნა

 მედიკამენტების გასაგებად და აკურატულად გამოწერა
 შესაბამისი წამლებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან

დაკავშირება
 მედიკამენტური და სხვა სახის მკურნალობის შესაბამისობის განხილვა და პაციენტისთვის

პოტენციური სარგებელისა და რისკის შეფასება
 ტკივილისა და დისტრესის მკურნალობა
 მედიკამენტების თავსებადობის გათვალისწინება მკურნალობის დანიშვნისას

5. პრაქტიკული პროცედურების ჩატარება

 წნევის გაზომვა
 ვენეპუნქცია
 ლუმბალური პუნქცია
 ვენაში კათეტერის ჩადგმა
 სამკურნალო საშუალებების ვენაში შეყვანა და ინფუზიის მოწყობილობის გამოყენება
 ინექციის გაკეთება კანქვეშ და კუნთში
 ჟანგბადის მიწოდება
 პაციენტების ტრანსპორტირება და მასთან მოპყრობა
 ნაკერის დადება
 სისხლის ტრანსფუზია
 შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია
 შარდის ანალიზის გაკეთება
 ელექტროკარდიოგრამის გადაღება და ინტერპრეტაცია
 სასუნთქი სისტემის ფუნქციური ტესტების ჩატარება

6. სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური კომუნიკაცია

 პაციენტთან კომუნიკაცია
 კოლეგებთან კომუნიკაცია
 კომუნიკაცია ცუდი ამბის შეტყობინებისას
 ნათესავებთან კომუნიკაცია
 უნარშეზღუდულ პირებთან კომუნიკაცია
 კომუნიკაცია ინფორმირებული თანხმობის მისაღებად
 წერილობითი კომუნიკაცია (სამედიცინო ჩანაწერების ჩათვლით) 
 კონფლიქტის შემთხვევაში კომუნიკაცია
 კომუნიკაცია დამხმარე პირის საშუალებით



6

 კომუნიკაცია სამართალდამცავ ორგანოებთან და მასმედიასთან
 ეფექტური კომუნიკაცია ნებისმიერ პირთან განურჩევლად მისი სოციალური, კულტურული, 

რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა.  

7. სამედიცინო პრაქტიკაში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების გამოყენება

 კონფიდენციალობის დაცვა
 მკურნალობის დროს ეთიკის პრინციპების და ანალიზის უნარის გამოყენება
 ინფორმირებული თანხმობის მიღება და სათანადო ჩანაწერის გაკეთება
 სიკვდილის ცნობის გაცემა
 აუტოფსიის მოთხოვნა (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში)
 მკურნალობისას საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობის გამოყენება
 სამედიცინო საქმიანობის წარმართვა მულტიკულტურულ საზოგადოებაში

8. პაციენტის დაავადებასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური და სოციალური ასპექტების

შეფასება

 დაავადების გამოვლინებისა და პაციენტზე ზემოქმედების ფსიქოლოგიური ფაქტორების
შეფასება

 დაავადების გამოვლინებისა და პაციენტზე ზემოქმედების სოციალური ფაქტორების შეფასება
 დაავადებასთან დაკავშირებული სტრესის დადგენა
 ალკოჰოლზე და წამალზე დამოკიდებულების დადგენა

9. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, უნარებისა და ცოდნის გამოყენება

 მტკიცებულებების გამოყენება პრაქტიკაში
 შესაბამისი ლიტერატურული კვლევის სწორად განსაზღვრა და ჩატარება
 გამოქვეყნებული ლიტერატურის კრიტიკული შეფასება,  დასკვნების გამოტანა და პრაქტიკულ

საქმიანობაში გამოყენება.   

10. სამედიცინო კონტექსტში ინფორმაციის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად

გამოყენება

კლინიკური ჩანაწერების მოწესრიგებულად და სრულად შენახვა
 პრაქტიკულ საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
 სპეციფიკური საინფორმაციო რესურსების მოძიება
 ინფორმაციის შენახვა და შემდეგ მისი გამოყენება
 პირადი ჩანაწერების შენახვის უნარი (პორთფოლიო) 

11. სამედიცინო პრაქტიკასა და კვლევაში  ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების,

მეთოდებისა და ცოდნის გამოყენება

 სამეცნიერო კვლევის წარმოების მეთოდოლოგიის ცოდნა; კვლევის დიზაინის, 
დეტალური დაგეგმვის, მიღებული შედეგების დამუშავებისა და დასკვნების გაკეთების უნარი.  
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 პრაქტიკულ საქმიანობაში ბიომედიცინის მიეცნიერებების მიღწევების გამოყენების უნარი
 ბიომედიცინაში სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე

რეფერატის/მიმოხილვის დაწერის უნარი
 სამეცნიერო კვლევის წარმართვის ეთიკის პრინციპების ცოდნა.

12. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელება, საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის საკითხებში ჩართვა, ჯანდაცვის სისტემაში ეფექტური მუშაობა

 მკურნალობის ჩატარება, რომელსაც მინიმუმამდე დაჰყავს პაციენტისთვის ზიანის მიყენების
რისკი

 ინფექციის გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებების გატარება
 საკუთარი ჯანმრთელობის პრობლემების გაცნობიერება და პროფესიულ მოვალეობებთან

მიმართებაში საკუთარი ჯანმრთელობის შეფასება
 ჯანდავის ხელშეწყობის ღინისძიებებში მონაწილეობა, როგორც ინდივიდის, ასევე პოპულაციის

დონეზე.  

ზოგადი კომპეტენციები  

1. ანალიზისა და სინთეზის უნარი შეუძლია რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი
მონაცემების კრიტიკული შეფასება, მათი დამოუკიდებელი ანალიზი, ანალიზის შედეგების
გასაგებად გადმოცემა და შემდგომ მათი გამოყენება. აქვს ახალი ინფორმაციისადმი
კრიტიკული მიდგომა, შეუძლია სხვადასხვა მონაცემის გაანალიზება, შეჯამება, ინტეგრაცია, 
დასკვნის გამოტანა, მიღებული შედეგების ანალიზისას მტკიცებულებების და/ან

საწინააღმდეგო არგუმენტების მოყვანა.   

2. ინფორმაციის მართვა შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დიდი
მოცულობის ინფორმაციის დამუშავება და მისი კრიტიკული შეფასება. პროფესიული

საქმიანობისას აქვს მოძიებული ინფორმაციის გამოყენების უნარი.   

3. პრობლემის გადაჭრა/გადაწყვეტილების მიღება დამოუკიდებლად შეუძლია კომპლექსური
პრობლემების განსაზღვრა, ჩამოყალიბება, მისი გადაჭრის გზების განსაზღვრა, 
მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. იცნობს და
საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად იყენებს დამატებით რესურსებს საკუთარი სპეციალობის

ფარგლებში.  

4. მშობლიურ ენაზე ზეპირი და  წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი მშობლიურ ენაზე
შეუძლია თავისუფლად კომუნიკაცია, შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე
მონაწილეობა, აქვს არასპეციალისტებთან დიალოგის უნარი მათთვის გასაგები ენით; შეუძლია
დეტალური წერილობითი ანგარიშების და ჩანაწერების მომზადება.   

5. მეორე ენის ცოდნა ერთ-ერთი ევროპული ენის B2 დონის შესაბამისი ცოდნა.   
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6. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი იცნობს და
თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს (ICT) 
შეუძლია მათი მეშვეობით ინფორმაციის მოძიება; შეუძლია მულტიმედიის და ელექტრონული
ინტერაქტიული პროგრმების გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; შეუძლია ახალი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება; აქვს კომპიუტერის, საოფისე
პროგრამების გამოყენების უნარი; აქვს ინფორმაციის წყაროების მოძიების უნარი, 
ინფორმაციის შენახვისა და გამოყენების უნარი, ელექტრონულ ფორმატში კომუნიკაციის

უნარი.  

7. ჯგუფში მუშაობა გააჩნია ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც რიგით წევრს, ასევე ლიდერს. 
შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის წევრებთან შეთანხმება, მათი
საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასება, 

კონფლიქტური და ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა.   

8. კომუნიკაციის უნარი აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე, 
არავერბალური კომუნიკაციის უნარი. შეუძლია შეხვედრებში მონაწილეობა და თავისი
მოსაზრებების ზეპირსიტყვიერად და წერილობით გადმოცემა. შეუძლია პროფესიულ
კონტექსტში მოლაპარაკების წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა.  

9. ეთიკური პრინციპების დაცვის უნარი იცავს ეთიკის პრინციპებს კოლეგებთან, პაციენტებთან
და არასპეციალისტებთან ურთიერთობაში. შეუძლია ეთიკური დილემის ანალიზი და გადაჭრა.   

10. სწავლის/ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო
რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება, შეუძლი საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. 
აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლების აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნის და

უნარ-ჩვევების ობიექტურად შეფასების უნარი.  

11. ახალ გარემოსთან ადაპტაციის უნარი  კოლექტივში პრაქტიკული მუშაობის ჩვევები, 
პროფესული სუბორდინაციის/ ადაპტაციის უნარი, ახალი ტექნოლოგიების ათვისების უნარი.   

12. კვლევის უნარი აქვს კვლევითი სამუშაოს შესრულებაში მონაწილეობის უნარი, შეუძლია
სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკული ანალიზი, აქვს კვლევის დაგეგმვის, მეთოდების და
სამეცნიერო ცოდნის გამოყენების უნარი; შეუძლია დოკუმენტური მასალის მოგროვება, 
კვლევის საგნის ირგვლივ ლიტერატურის მიმოხილვა, მიღებული მონაცემების დამუშავება, 
კვლევის შედეგების პრეზენტაცია და კამათში მონაწილეობის მიღება. იცნობს

კანონმდებლობისა და ბიოეთიკის პრინციპებს კვლევებთან მიმართებაში.   

13. დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, 
ვადების დაცვის და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. შეუძლია თავის
საქმიანობასთან დაკავშირებული რესურსების სწორად დაგეგმვა. პასუხს აგებს შესრულებულ

სამუშაოზე და შეუძლია მისი შეფასება და კრიტიკა.  
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლების აუცილებელი პირობაა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ინტეგრაცია, 
კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარება ვირტუალური სიმულაციის ცენტრში
(უმცროსკურსელებისთვის) და კლინიკურ გარემოში (უფროსკურსელებისთვის). ცოდნისა და
უნარების შეფასებისას გამოყენებულია როგორც ზეპირი, ასევე ტესტური გამოცდები, 
ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE), პორტფოლიო, 
პრეზენტაციები, რეფერატი/თეზისი.  სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი

ფორმები: 

 ინტერაქტიური ლექციები, სემინარები, კოლოკვიუმები
 კლინიკურ გარემოში სწავლება (bedside teaching) 
 სიმულატორებისა და მულაჟების გამოყენება
 პაციენტისა და ექიმის როლების შესრულება
 ლაბორატორიული სწავლება
 პრეზენტაციები
 სამეცნიერო კვლევაში მონაწილეობა
 სამუშაო პრაქტიკა

კურიკულუმში სტუდენტის კვლევაში მონაწილეობას ეთმობა განსაზღვრული საათები. 
მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები სწავლობენ არა მხოლოდ სამეცნიერო ინფორმაციის
კრიტიკულად შეფასებას, არამედ კვლევის ორგანიზაციის, წარმართვის, ანალიზის, შედეგების
წარმოდგენის ძირითად პრინციპებს. სტუდენტები ესწრებიან და მონაწილეობენ
დეპარტამენტების/ფაკულტეტების სამეცნიერო კონფერენციებში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, 

“ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, 
“არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  

ქულათა
მაქსიმალურ

ი
რაოდენობა

შეფასება

შეფასების

კლასიფიკაცია

შეფასება

91 -100 “ფრიადი” დადებითი (A) „ფრიადი“  

81 – 90 “ძალიან კარგი” დადებითი (B) „ძალიან  კარგი“  
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71 – 80 “კარგი” დადებითი (C) „კარგი“

61 – 70 “საშუალო” დადებითი (D) „დამაკმაყოფილებელი“  

51 – 60 “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი (E) „საკმარისი“

41 – 50 “არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  

ხელახლა გამოცდაზე გასვლის
უფლება

0 – 40 “სრულიად

არადამაკმაყოფილებე
ლი”

უარყოფითი (F) „ჩაიჭრა“ (საგანი ხელახლა
აქვს შესასწავლი)

სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული
მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების
შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით
განისაზღვრება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 

საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი კორძაია, მედიცინის ფაკულტეტის 
დეკანის მოადგილე, კლინიკური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული 
პროფესორი.
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: მედიცინა-ინგლისურენოვანი პროგრამა

(დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა) (Medicine)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი (Medical Doctor)

სწავლების საფეხური- ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 360 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ინგლისური

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის 
კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

სტუდენტებისათვის საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნის მიცემა

და უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის ცოდნის მიცემასა და

უნარ-ჩვევების გამომუშავებას შემდეგი ძირითადი სფეროების მიხედვით:

-მედიცინის მეცნიერული საფუძვლები;

-კლინიკური ცოდნა და უნარ-ჩვევები;

-მოსახლეობის ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის სისტემები;

-პროფესიული ფასეულობები, ქცევა და ეთიკა;

-კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები;

-კრიტიკული აზროვნება და სამეცნიერო კვლევა;

-ინფორმაციის მართვა.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

erTiani erovnuli gamocdebi

სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება - დიპლომირებულ მედიკოსს აქვს საბუნებისმეტყველო, ცოდნის
პრაქტიკაში გამოყენების უნარი ქცევითი, სოციალური და კლინიკური მეცნიერებების  ღრმა და
სისტემური ცოდნა; იცის წამლების ძირითადი ჯგუფები, მათი დანიშვნის პრინციპები
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პათოლოგიური მდგომარეობებისა და დაავადებების მიხედვით; აქვს საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის სისტემის შესახებ ღრმა ცოდნა და აცნობიერებს ექიმის როლს ამ სისტემაში; აქვს
ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ღრმა ცოდნა; აცნობიერებს კომპლექსური

კლინიკური პრობლემების გადაჭრის გზებს. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია
კლინიკური შემთხვევების, მათ შორის გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების, შეფასება, 
გამოკვლევების დანიშვნა,  შესაბამისი წამლებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების
კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირება, პაციენტისთვის მკურნალობის პოტენციური
სარგებლისა და რისკის შეფასება; აქვს მიღებული ცოდნის შესაბამისი პრაქტიკული
პროცედურების ჩატარების უნარი; მულტიდისციპლინურ  ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც
რიგით წევრს, ასევე ლიდერს; შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის
წევრებთან შეთანხმება, მათი საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა
შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასება, კონფლიქტური და ფორსმაჟორული სიტუაციების
მართვა; სამედიცინო პრაქტიკასა და კვლევაში ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების, 

მეთოდებისა და ცოდნის გამოყენება. 

დასკვნის უნარი - აქვს ღრმა კლინიკური აზროვნება, შეუძლია კვლევის არასრული და
წინააღმდეგობრივი ონაცემების კრიტიკული ანალიზი, დიფერენციული დიაგნოზის ჩატარება, 
დიაგნოზის ჩამოყალიბება და დასაბუთება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, 

უნარებისა და ცოდნის გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი - შეუძლია სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური წერილობითი და ზეპირი
ფორმით კომუნიკაცია მშობლიურ და უცხოურ ენებზე; აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების

დასმის, აგრეთვე, არავერბალური

სწავლის უნარი - სწავლის უნარი შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული
სპექტრის გამოყენება, საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა; აქვს დროის ორგანიზების, 
პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვისა და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. 
შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და მისი კრიტიკულად
შეფასება; აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლებისა და უწყვეტი პროფესიული
განვითარების აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ობიექტურად

შეფასების უნარი.  

ღირებულებები - აქვს მედიცინის კონტექსტში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების
ცოდნა, შეუძლია პაციენტის უფლებების დაცვა; პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკების
წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა ნებისმიერ პირთან, განურჩევლად
მისი სოციალური, კულტურული, რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა. პაციენტთან და
კოლეგებთან ურთიერთობისას ხელმძღვანელობს სამართლიანობის, სოციალური და

დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. 
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დარგობრივი კომპეტენციები  

დარგობრივი ცოდნა

1. საბაზო  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ცოდნა

2. ქცევითი და სოციალური მეცნიერებების ცოდნა

3. კლინიკური მეცნიერებების ცოდნა

4. წამლები და მათი დანიშვნის პრინციპების ცოდნა

5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის ცოდნა და ამ სისტემაში ექიმის როლის გაცნობიერება

6. ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ცოდნა

დარგობრივი უნარები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

1. პაციენტისთვის კონსულტაციის გაწევა

 ანამნეზის შეკრება
 ფიზიკური გამოკვლევის ჩატარება
 კლინიკური აზროვნება და გადაწყვეტილების მიღება
 განმარტებებისა და რჩევების მიცემა
 პაციენტის გამხნევება და მისი უფლებების დაცვა
 პაციენტის ფსიქოლოგიური სტატუსის შეფასება  

2. კლინიკური შემთხვევის შეფასება, გამოკვლევების დანიშვნა, დიფერენციული დიგნოზის

ჩატარება, დაავადების მართვის გეგმის შესახებ მსჯელობა

 კლინიკური მოხსენების სირთულის გაცნობიერება და შეფასება
 შესაბამისი გამოკვლევების დანიშვნა და შედეგების ინტერპრეტაცია
 დიფერენციული დიაგნოზის გატარება
 პაციენტებთან და მათ მომვლელებთან დაავადების მართვის გეგმის განხილვა
 ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტზე და მის ოჯახზე ზრუნვა
 ქრონიკული დაავადების მართვა

3. გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების დროს დახმარების გაწევა (პირველადი

დახმარება და სარეანიმაციო ღონისძიებები) 

 გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობის ამოცნობა და შეფასება
 გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების მკურნალობა
 ბაზისური პირველადი დახმარების გაწევა
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 გაიდლაინების შესაბამისი ბაზისური სიცოცხლის შემანარჩუნებელი და კარდიოპულმონური
სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარება

 გაიდლაინების შესაბამისი გაფართოებული სიცოცხლის შემანარჩუნებელი ღონისძიებების
ჩატარება

 ტრავმების მკურნალობა გაიდლაინების შესაბამისად. 

4. მედიკამენტების გამოწერის ცოდნა

 მედიკამენტების გასაგებად და აკურატულად გამოწერა
 შესაბამისი წამლებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან

დაკავშირება
 მედიკამენტური და სხვა სახის მკურნალობის შესაბამისობის განხილვა და პაციენტისთვის

პოტენციური სარგებელისა და რისკის შეფასება
 ტკივილისა და დისტრესის მკურნალობა
 მედიკამენტების თავსებადობის გათვალისწინება მკურნალობის დანიშვნისას

5. პრაქტიკული პროცედურების ჩატარება

 წნევის გაზომვა
 ვენეპუნქცია
 ლუმბალური პუნქცია
 ვენაში კათეტერის ჩადგმა
 სამკურნალო საშუალებების ვენაში შეყვანა და ინფუზიის მოწყობილობის გამოყენება
 ინექციის გაკეთება კანქვეშ და კუნთში
 ჟანგბადის მიწოდება
 პაციენტების ტრანსპორტირება და მასთან მოპყრობა
 ნაკერის დადება
 სისხლის ტრანსფუზია
 შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია
 შარდის ანალიზის გაკეთება
 ელექტროკარდიოგრამის გადაღება და ინტერპრეტაცია
 სასუნთქი სისტემის ფუნქციური ტესტების ჩატარება

6. სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური კომუნიკაცია

 პაციენტთან კომუნიკაცია
 კოლეგებთან კომუნიკაცია
 კომუნიკაცია ცუდი ამბის შეტყობინებისას
 ნათესავებთან კომუნიკაცია
 უნარშეზღუდულ პირებთან კომუნიკაცია
 კომუნიკაცია ინფორმირებული თანხმობის მისაღებად
 წერილობითი კომუნიკაცია (სამედიცინო ჩანაწერების ჩათვლით) 
 კონფლიქტის შემთხვევაში კომუნიკაცია
 კომუნიკაცია დამხმარე პირის საშუალებით
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 კომუნიკაცია სამართალდამცავ ორგანოებთან და მასმედიასთან
 ეფექტური კომუნიკაცია ნებისმიერ პირთან განურჩევლად მისი სოციალური, კულტურული, 

რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა.  

7. სამედიცინო პრაქტიკაში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების გამოყენება

 კონფიდენციალობის დაცვა
 მკურნალობის დროს ეთიკის პრინციპების და ანალიზის უნარის გამოყენება
 ინფორმირებული თანხმობის მიღება და სათანადო ჩანაწერის გაკეთება
 სიკვდილის ცნობის გაცემა
 აუტოფსიის მოთხოვნა (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში)
 მკურნალობისას საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობის გამოყენება
 სამედიცინო საქმიანობის წარმართვა მულტიკულტურულ საზოგადოებაში

8. პაციენტის დაავადებასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური და სოციალური ასპექტების

შეფასება

 დაავადების გამოვლინებისა და პაციენტზე ზემოქმედების ფსიქოლოგიური ფაქტორების
შეფასება

 დაავადების გამოვლინებისა და პაციენტზე ზემოქმედების სოციალური ფაქტორების შეფასება
 დაავადებასთან დაკავშირებული სტრესის დადგენა
 ალკოჰოლზე და წამალზე დამოკიდებულების დადგენა

9. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, უნარებისა და ცოდნის გამოყენება

 მტკიცებულებების გამოყენება პრაქტიკაში
 შესაბამისი ლიტერატურული კვლევის სწორად განსაზღვრა და ჩატარება
 გამოქვეყნებული ლიტერატურის კრიტიკული შეფასება,  დასკვნების გამოტანა და პრაქტიკულ

საქმიანობაში გამოყენება.   

10. სამედიცინო კონტექსტში ინფორმაციის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად

გამოყენება

კლინიკური ჩანაწერების მოწესრიგებულად და სრულად შენახვა
 პრაქტიკულ საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
 სპეციფიკური საინფორმაციო რესურსების მოძიება
 ინფორმაციის შენახვა და შემდეგ მისი გამოყენება
 პირადი ჩანაწერების შენახვის უნარი (პორთფოლიო) 

11. სამედიცინო პრაქტიკასა და კვლევაში  ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების,

მეთოდებისა და ცოდნის გამოყენება

 სამეცნიერო კვლევის წარმოების მეთოდოლოგიის ცოდნა; კვლევის დიზაინის, 
დეტალური დაგეგმვის, მიღებული შედეგების დამუშავებისა და დასკვნების გაკეთების უნარი.  



16

 პრაქტიკულ საქმიანობაში ბიომედიცინის მიეცნიერებების მიღწევების გამოყენების უნარი
 ბიომედიცინაში სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე

რეფერატის/მიმოხილვის დაწერის უნარი
 სამეცნიერო კვლევის წარმართვის ეთიკის პრინციპების ცოდნა.

12. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელება, საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის საკითხებში ჩართვა, ჯანდაცვის სისტემაში ეფექტური მუშაობა

 მკურნალობის ჩატარება, რომელსაც მინიმუმამდე დაჰყავს პაციენტისთვის ზიანის მიყენების
რისკი

 ინფექციის გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებების გატარება
 საკუთარი ჯანმრთელობის პრობლემების გაცნობიერება და პროფესიულ მოვალეობებთან

მიმართებაში საკუთარი ჯანმრთელობის შეფასება
 ჯანდავის ხელშეწყობის ღინისძიებებში მონაწილეობა, როგორც ინდივიდის, ასევე პოპულაციის

დონეზე.  

ზოგადი კომპეტენციები  

1. ანალიზისა და სინთეზის უნარი შეუძლია რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი
მონაცემების კრიტიკული შეფასება, მათი დამოუკიდებელი ანალიზი, ანალიზის შედეგების
გასაგებად გადმოცემა და შემდგომ მათი გამოყენება. აქვს ახალი ინფორმაციისადმი
კრიტიკული მიდგომა, შეუძლია სხვადასხვა მონაცემის გაანალიზება, შეჯამება, ინტეგრაცია, 
დასკვნის გამოტანა, მიღებული შედეგების ანალიზისას მტკიცებულებების და/ან

საწინააღმდეგო არგუმენტების მოყვანა.   

2. ინფორმაციის მართვა შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დიდი
მოცულობის ინფორმაციის დამუშავება და მისი კრიტიკული შეფასება. პროფესიული

საქმიანობისას აქვს მოძიებული ინფორმაციის გამოყენების უნარი.   

3. პრობლემის გადაჭრა/გადაწყვეტილების მიღება დამოუკიდებლად შეუძლია კომპლექსური
პრობლემების განსაზღვრა, ჩამოყალიბება, მისი გადაჭრის გზების განსაზღვრა, 
მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. იცნობს და
საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად იყენებს დამატებით რესურსებს საკუთარი სპეციალობის

ფარგლებში.  

4. მშობლიურ ენაზე ზეპირი და  წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი მშობლიურ ენაზე
შეუძლია თავისუფლად კომუნიკაცია, შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე
მონაწილეობა, აქვს არასპეციალისტებთან დიალოგის უნარი მათთვის გასაგები ენით; შეუძლია
დეტალური წერილობითი ანგარიშების და ჩანაწერების მომზადება.   

5. მეორე ენის ცოდნა ერთ-ერთი ევროპული ენის B2 დონის შესაბამისი ცოდნა.   
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6. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი იცნობს და
თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს (ICT) 
შეუძლია მათი მეშვეობით ინფორმაციის მოძიება; შეუძლია მულტიმედიის და ელექტრონული
ინტერაქტიული პროგრმების გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; შეუძლია ახალი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება; აქვს კომპიუტერის, საოფისე
პროგრამების გამოყენების უნარი; აქვს ინფორმაციის წყაროების მოძიების უნარი, 
ინფორმაციის შენახვისა და გამოყენების უნარი, ელექტრონულ ფორმატში კომუნიკაციის

უნარი.  

7. ჯგუფში მუშაობა გააჩნია ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც რიგით წევრს, ასევე ლიდერს. 
შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის წევრებთან შეთანხმება, მათი
საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასება, 

კონფლიქტური და ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა.   

8. კომუნიკაციის უნარი აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე, 
არავერბალური კომუნიკაციის უნარი. შეუძლია შეხვედრებში მონაწილეობა და თავისი
მოსაზრებების ზეპირსიტყვიერად და წერილობით გადმოცემა. შეუძლია პროფესიულ
კონტექსტში მოლაპარაკების წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა.  

9. ეთიკური პრინციპების დაცვის უნარი იცავს ეთიკის პრინციპებს კოლეგებთან, პაციენტებთან
და არასპეციალისტებთან ურთიერთობაში. შეუძლია ეთიკური დილემის ანალიზი და გადაჭრა.   

10. სწავლის/ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო
რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება, შეუძლი საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. 
აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლების აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნის და

უნარ-ჩვევების ობიექტურად შეფასების უნარი.  

11. ახალ გარემოსთან ადაპტაციის უნარი  კოლექტივში პრაქტიკული მუშაობის ჩვევები, 
პროფესული სუბორდინაციის/ ადაპტაციის უნარი, ახალი ტექნოლოგიების ათვისების უნარი.   

12. კვლევის უნარი აქვს კვლევითი სამუშაოს შესრულებაში მონაწილეობის უნარი, შეუძლია
სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკული ანალიზი, აქვს კვლევის დაგეგმვის, მეთოდების და
სამეცნიერო ცოდნის გამოყენების უნარი; შეუძლია დოკუმენტური მასალის მოგროვება, 
კვლევის საგნის ირგვლივ ლიტერატურის მიმოხილვა, მიღებული მონაცემების დამუშავება, 
კვლევის შედეგების პრეზენტაცია და კამათში მონაწილეობის მიღება. იცნობს

კანონმდებლობისა და ბიოეთიკის პრინციპებს კვლევებთან მიმართებაში.   

13. დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, 
ვადების დაცვის და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. შეუძლია თავის
საქმიანობასთან დაკავშირებული რესურსების სწორად დაგეგმვა. პასუხს აგებს შესრულებულ

სამუშაოზე და შეუძლია მისი შეფასება და კრიტიკა.  
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლების აუცილებელი პირობაა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ინტეგრაცია, 
კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარება ვირტუალური სიმულაციის ცენტრში
(უმცროსკურსელებისთვის) და კლინიკურ გარემოში (უფროსკურსელებისთვის). ცოდნისა და
უნარების შეფასებისას გამოყენებულია როგორც ზეპირი, ასევე ტესტური გამოცდები, 
ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE), პორტფოლიო, 
პრეზენტაციები, რეფერატი/თეზისი.  სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი

ფორმები: 

 ინტერაქტიური ლექციები, სემინარები, კოლოკვიუმები
 კლინიკურ გარემოში სწავლება (bedside teaching) 
 სიმულატორებისა და მულაჟების გამოყენება
 პაციენტისა და ექიმის როლების შესრულება
 ლაბორატორიული სწავლება
 პრეზენტაციები
 სამეცნიერო კვლევაში მონაწილეობა
 სამუშაო პრაქტიკა

კურიკულუმში სტუდენტის კვლევაში მონაწილეობას ეთმობა განსაზღვრული საათები. 
მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები სწავლობენ არა მხოლოდ სამეცნიერო ინფორმაციის
კრიტიკულად შეფასებას, არამედ კვლევის ორგანიზაციის, წარმართვის, ანალიზის, შედეგების
წარმოდგენის ძირითად პრინციპებს. სტუდენტები ესწრებიან და მონაწილეობენ
დეპარტამენტების/ფაკულტეტების სამეცნიერო კონფერენციებში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, 

“ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, 
“არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  

ქულათა
მაქსიმალურ

ი
რაოდენობა

შეფასება

შეფასების

კლასიფიკაცია

შეფასება

91 -100 “ფრიადი” დადებითი (G) „ფრიადი“  

81 – 90 “ძალიან კარგი” დადებითი (H) „ძალიან  კარგი“  
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71 – 80 “კარგი” დადებითი (I) „კარგი“

61 – 70 “საშუალო” დადებითი (J) „დამაკმაყოფილებელი“  

51 – 60 “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი (K) „საკმარისი“

41 – 50 “არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  

ხელახლა გამოცდაზე გასვლის
უფლება

0 – 40 “სრულიად

არადამაკმაყოფილებე
ლი”

უარყოფითი (L) „ჩაიჭრა“ (საგანი ხელახლა
აქვს შესასწავლი)

სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული
მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების
შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით
განისაზღვ¬რება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 

საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი კორძაია, მედიცინის ფაკულტეტის 
დეკანის მოადგილე, კლინიკური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული 
პროფესორი.
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სტომატოლოგია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული  სტომატოლოგი

( Doctor of Dental Medicine(DDM)

სწავლების საფეხური- ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 300 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის 
კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციების მქონე
მაღალკვალიფიციური დიპლომირებული სტომატოლოგის მომზადება, რომელიც იცნობს
თანამედროვე ტექნოლოგიებს, აქვს შესაბამისი ცოდნა და უნარ-ჩვევები იმისათვის, რომ იყოს

კონკურენტიანი შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი: 

შედეგები განისაზღვრება ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციებით.

ცოდნა და გაცნობიერება 
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დიპლომირებულ სტომატოლოგს აქვს საბუნებისმეტყველო, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების 
უნარი ქცევითი, სოციალური და კლინიკური მეცნიერებების  ღრმა და სისტემური ცოდნა; იცის 
წამლების ძირითადი ჯგუფები, მათი დანიშვნის პრინციპები პათოლოგიური მდგომარეობებისა და 
დაავადებების მიხედვით; აქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის შესახებ ღრმა ცოდნა და 
აცნობიერებს ექიმის როლს ამ სისტემაში; აქვს ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ღრმა 

ცოდნა; აცნობიერებს კომპლექსური კლინიკური პრობლემების გადაჭრის გზებს.

 მტკიცებულებების გამოყენება პრაქტიკაში
 შესაბამისი ლიტერატურული კვლევის სწორად განსაზღვრა და ჩატარება
 გამოქვეყნებული ლიტერატურეს კრიტიკული შეფასება,დასკვნების გამოტანა და 

პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია კლინიკური შემთხვევების, მათ შორის გადაუდებელი 
სამედიცინო მდგომარეობების, შეფასება, გამოკვლევების დანიშვნა,  შესაბამისი წამლებისა და 
სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირება, პაციენტისთვის 
მკურნალობის პოტენციური სარგებლისა და რისკის შეფასება; აქვს მიღებული ცოდნის შესაბამისი 
პრაქტიკული პროცედურების ჩატარების უნარი; მულტიდისციპლინურ  ჯგუფში მუშაობის უნარი, 
როგორც რიგით წევრს, ასევე ლიდერს; შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის 
წევრებთან შეთანხმება, მათი საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების 
ადეკვატური შეფასება, კონფლიქტური და ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა; სამედიცინო
პრაქტიკასა და კვლევაში ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების, მეთოდებისა და ცოდნის

გამოყენება. 

   1.პაციენტისთვის კონსულტაციის გაწევა

 ანამნეზის შეკრება
 ობიექტური გამოკვლევის ჩატარება
 კლინიკური აზროვნება და გადაწყვეტილების მიღება
 განმარტებებისა და რჩევების მიცემა
 პაციენტის გამხნევება და მისი უფლებების დაცვა
 პაციენტის ფსიქოლოგიური სტატუსის შეფასება
 კლინიკური შემთხვევის სირთულის გაცნობიერება და შეფასება
 შესაბამისი გამოკვლევების დანიშვნა და შედეგების ინტერპრეტაცია
 დიფერენციული დიაგნოზის გატარება
 პაციენტებთან და მათ მომვლელებთან დაავადების მართვის გეგმის განხილვა
 მედიკამენტების გასაგებად და აკურატულად გამოწერა
 მედიკამენტებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან 

დაკავშირება
 მედიკამენტური და სხვა სახის მკურნალობის შესაბამისობის განხილვა და 

პაციენტისთვის პოტენციური სარგებლისა და რისკის შეფასება
 ტკივილისა და დისტრესის მკურნალობა
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 მედიკამენტების თავსებადობის გათვალისწინება მკურნალობის დანიშვნისას
2.პრაქტიკული პროცედურების ჩატარება

 ინექციური ანესთეზიის შესრულება
 კბილის მაგარი ქსოვილების პრეპარირება
 ენდოდონტიური მანიპულაციების შესრულება
 კბილის მაგარი ქსოვილების დეფექტების რესტავრაციის შესრულება
 კბილის ექსტრაქციის შესრულება
 ნაკერის დადება
 ანაბეჭდის აღება
 ცვილით კბილებისა და სხვა სახის პროთეზების მოდელირება
 კბილების პრეპარირება გვირგვინებისათვის მთლიანი და ნაწილობრივი მოსახსნელი 

პროთეზების დამზადება
 თანკბილვის ანომალიათა დიაგნოსტიკა, მკურნალობის გეგმის
     შედგენა და შესაბამისი კონსტრუქციის აპარატის შერჩევაში

     მონაწილეობა;

 პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიდამოს ონკოლოგიურ დაავადებათა
      დიფერენციულ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობის ალგორითმის

       შედგენაში მონაწილეობა;

 პაციენტის და ექიმ-სტომატოლოგის უსაფრთხოების წესების დაცვა,
 დეონტოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური პრობლემების
      იდენტიფიცირება და სიტუაციის მართვა კომპეტენციის ფარგლებში

დასკვნის უნარი

აქვს ღრმა კლინიკური აზროვნება, შეუძლია კვლევის არასრული და წინააღმდეგობრივი 
მონაცემების კრიტიკული ანალიზი, დიფერენციული დიაგნოზის ჩატარება, დიაგნოზის 
ჩამოყალიბება და დასაბუთება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, უნარებისა და

ცოდნის გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი 

შეუძლია სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია 
მშობლიურ და უცხოურ ენებზე; აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე, 

არავერბალური 

სწავლის უნარი

სწავლის უნარი შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის 
გამოყენება, საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა; აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების 
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შერჩევის, ვადების დაცვისა და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. შეუძლია 
სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და მისი კრიტიკულად შეფასება; 
აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების 

აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ობიექტურად შეფასების უნარი.  

 კლინიკური ჩანაწერების მოწესრიგებულად და სრულად შენახვა
 პრაქტიკულ საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
 სპეციფიკური საინფორმაციო რესურსების მოძიება
 ინფორმაციის შენახვა და შემდეგ მისი გამოყენება
 პირადი ჩამაწერების შენახვის უნარი

ღირებულებები

აქვს მედიცინის კონტექსტში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ცოდნა, შეუძლია 
პაციენტის უფლებების დაცვა; პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკების წარმართვა და 
კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა ნებისმიერ პირთან, განურჩევლად მისი 
სოციალური, კულტურული, რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა. პაციენტთან და 
კოლეგებთან ურთიერთობისას ხელმძღვანელობს სამართლიანობის, სოციალური და 

დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. 

 კონფიდენციალობის დაცვა
 მკურნალობის დროს ეთიკის პრინციპებისა და ანალიზის უნარის გამოყენება
 ინფორმირებული თანხმობის მიღება და სათანადო ჩანაწერის გაკეთება
 სამედიცინო საქმიანობის წარმართვა მულტიკულტურულ საზოგადოებაში

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლების აუცილებელი პირობაა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ინტეგრაცია, 
კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარება ვირტუალური სიმულაციის ცენტრში
(უმცროსკურსელებისთვის) და კლინიკურ გარემოში (უფროსკურსელებისთვის). ცოდნისა და
უნარების შეფასებისას გამოყენებულია როგორც ზეპირი, ასევე ტესტური გამოცდები, 
ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE), პორტფოლიო, 
პრეზენტაციები, რეფერატი/თეზისი.  სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი

ფორმები: 

 ინტერაქტიური ლექციები, სემინარები, კოლოკვიუმები
 კლინიკურ გარემოში სწავლება (bedside teaching) 
 სიმულატორებისა და მულაჟების გამოყენება
 პაციენტისა და ექიმის როლების შესრულება
 ლაბორატორიული სწავლება
 პრეზენტაციები
 სამეცნიერო კვლევაში მონაწილეობა
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 სამუშაო პრაქტიკა

კურიკულუმში სტუდენტის კვლევაში მონაწილეობას ეთმობა განსაზღვრული საათები. 
მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები სწავლობენ არა მხოლოდ სამეცნიერო ინფორმაციის
კრიტიკულად შეფასებას, არამედ კვლევის ორგანიზაციის, წარმართვის, ანალიზის, შედეგების
წარმოდგენის ძირითად პრინციპებს. სტუდენტები ესწრებიან და მონაწილეობენ

დეპარტამენტების/ფაკულტეტების სამეცნიერო კონფერენციებში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, 

“ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, 
“არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  

ქულათა
მაქსიმალურ

ი
რაოდენობა

შეფასება

შეფასების

კლასიფიკაცია

შეფასება

91 -100 “ფრიადი” დადებითი (M) „ფრიადი“  

81 – 90 “ძალიან კარგი” დადებითი (N) „ძალიან  კარგი“  

71 – 80 “კარგი” დადებითი (O) „კარგი“

61 – 70 “საშუალო” დადებითი (P) „დამაკმაყოფილებელი“  

51 – 60 “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი (Q) „საკმარისი“

41 – 50 “არადამაკმაყოფილებე
ლი”

უარყოფითი (FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  
ხელახლა გამოცდაზე გასვლის

უფლება

0 – 40 “სრულიად
არადამაკმაყოფილებე
ლი”

უარყოფითი (R) „ჩაიჭრა“ (საგანი ხელახლა
აქვს შესასწავლი)

სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული
მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების
შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით
განისაზღვრება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 
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საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ვლადიმერ მარგველაშვილი

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ოკუპაციური თერაპია /  Occupational Therapy

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრი

სწავლების საფეხური- ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 240 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის 
კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

სასწავლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კომპეტენტური (პროფესიული ცოდნის, უნარ-ჩვევისა
და დამოკიდებულების მქონე) ოკუპაციური თერაპევტი, რომელიც იმუშავებს ოკუპაციური
თერაპიის პრაქტიკის ნებისმიერ სფეროში მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომისა და
პროფესიული ეთიკის დაცვით. პროგრამა აგებულია ზოგად და სპეციფიკურ (დარგობრივ)
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კომპეტენციებზე დაყრდნობით, რომლის ძირითადი თემებია: ცოდნა ოკუპაციურ თერაპიაში; 
ოკუპაციური თერაპიის პროცესი და პროფესიული აზროვნება; პროფესიული ურთიერთობები და
თანამშრომლობა; პროფესიული ავტონომია და პასუხისმგებლობა; კვლევა და განვითარება
ოკუპაციურ თერაპიაში/მეცნიერებაში; პროფესიის მართვა და ხელშეწყობა. სასწავლო გეგმის
სტრუქტურა ეფუძნება სამ ძირითად პრინციპს: ზოგადი ცოდნიდან კერძოსკენ; ინდივიდთან
მუშაობიდან თემთან მუშაობისკენ; მცირე ასაკის პირებთან მუშაობიდან ხანდაზმულ პირებთან
მუშაობისკენ. სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი იღებს ცოდნას, მუშაობის უნარ-ჩვევას
და პრაქტიკულ გამოცდილებას ოკუპაციური თერაპიის მომსახურების შესახებ სხვადასხვა
სფეროში. საბოლოო საბაკალავრო ნაშრომი ახდენს სტუდენტის როგორც კვლევის, ასევე
პროექტის განხორცილების საბაზისო უნარების დემონსტრირებას.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები. (დამატებით-ინგლისური ენის ფლობა - ტექსტის კითხვა
ლექსიკონით). 

სწავლის შედეგი: 

ბოლონიის პროცესში მონაწილე ქვეყნებისთვის ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრიატის 
კომპეტენციები განისაზღვრება TUNING Occupational Therapy Group-ის (2007) მიერ შემუშავებული 
სწავლის შედეგების საფუძველზე განათლების სამი ციკლისთვის.  
მოცემული საბაკალავრო პროგრამა ოკუპაციურ თერაპიაში დაფუძნებულია პირველი ციკლის 
დისკრიპტორებზე (აღმწერზე). 
ქვემოთ ჩამოთვლილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ შესაძლებელია სწავლის 
გაგრძელება მაგისტრატურაში. 
ცოდნა და გაცნობიერება ბაკალავრის ხარისხის მქონე ოკუპაციურ თერაპევტს აქვს 

პროფესიული ცნებების და თეორიის ღრმა ცოდნა. 
შეუძლია ახსნას მიმართება ოკუპაციურ პერფორმანსს, 
ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას შორის. იყენებს 
ცოდნას ბილოგიური, სამედიცინო, სოციალური, 
ჰუმანიტარული, ფსიქოლოგიური და ოკუპაციური 
მეცნიერებებიდან. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების 
უნარი

მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია ოკუპაციური 
თერაპიის საჭიროების დადგენა (როგორც 
ინდივიდუალური კლიენტისთვის, ასევე ოჯახის, 
ორგანიზაციის თუ თემისთვის), ოკუპაციურ თერაპიული  
შეფასების განხორციელება, ჩარევის მიზნების დასახვა  
მულტიდისციპლინურ გუნდთან თანამშორმლობით, 
ინტერვენციის განხორციელება, დამხმარე საშუალებების 
შერჩევა/რეკომენდირება, ადაპტაციების განსაზღვრა, 
ასევე საკუთარი მუშაობის  პროცესის შეჯამება და 
შედეგების გადაფასება.
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დასკვნის უნარი შეუძლია კლინიკური მსჯელობის საფუძველზე რეალურ 
სიტუაციაში საუკეთესო გამოსავლის დადგენა. შეუძლია 
რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევის კრიტიკული 
გააზრება და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის 
გამოყენება. უმკლავდება ეთიკურ დილემას, რომელიც 
თავს იჩენს პრაქტიკული მუშაობისას.   

კომუნიკაციის უნარი შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში ეფექტური 
წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაციია 
მშობლიურ და უცხო ენაზე. ურთიერთობის 
დასამყარებლად შეუძლია კომუნიკაციის სხვადასხვა 
ფორმის გამოყენება. აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვის 
დასმის უნარი. 

სწავლის უნარი შეუძია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. იყენებს 
სასწავლო-საინფორმაციო რესურსებს. აქვს დროის 
ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვის 
და ჯგუფში სწავლის უნარი. შეუძლია სხვადასხვა 
წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და მისი 
კრიტიკულად შეფასება. აცნობიერებს ცოდნის განახლების 
და უწყვეტი პროფესიული განათლების 
აუცილებლობას.აქვს საკუთარი კომპეტენციის კრიტიკული 
შეფასების უნარი.    

ღირებულებები მუშაობს კლიენტზე-ცენტრირებული პრინციპის დაცვით. 
მუშაობისას ხელმძღვანელობს სამართლიანობის, 
სოციალური ერთობის და დემოკრატიული პრინციპების 
გათვალისინებით. 

ზოგადი

პირველი ციკლის დონეზე ოკუპაციურ თერაპევტს:

1. შეუძლია შეაგროვოს, განმარტოს და გამოიყენოს მონაცემები ჯანმრთელობის, 
სოციალური და ოკუპაციური მეცნიერებიდან და მოიხსენიოს წყარო თანმიმდევრულად და
ზუსტად

2. შეუძლია რეფლექსიის მოხდენა და ძირითადი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება,  
განსაკუთრებით დაოსტატებულია პრობლემის გადაწყვეტაში

3. განსაკუთრებით დაოსტატებულია ინტერპერსონალურ კომპეტენციაში, როგორც
ორალური ისე წერითი კომუნიკაციის დამყარებაში პროფესიონალებსა და სერვისის
მომხმარებლებთან, ჯგუფური მუშაობისას და ინტერდისციპლინური გუნდური მუშაობისას
ავლენს კულტურული განსხვავების პატივისცემის უნარს

4. შეუძლია ახალ სიტუაციაში ადაპტირება, საუკეთესო გადაჭრის გზის მოძიების პროცესში
არის კრეატული და იღებს გადაწყვეტილებებს გუნდთან და კლიენტთან
თანამშრომლობით
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5. შეუძლია მუშაობა ავტონომიურად, არის თვით-კრიტიკული და იყენებს ხარისხის
უზრუნველყოფის პროცედურებს

6. შეუძლია პროექტის დაგეგმვა, განხორციელება, ანგარიშის დაწერა და შეფასება
7. აქვს ბაზისური კვლევის უნარ-ჩვევა, უნარი გააკრიტიკოს და გამოიყენოს კვლევის შედეგები

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკისთვის
8. შეუძლია კომპიუტერული და ინფორმაციის მართვის უნარ-ჩვევის გამოყენება ინფორმაციის

მოძიებისა და მოხსენებისთვის
9. შეუძლია პროფესიულ ინგლისურენოვან ლიტერატურასთნ მუშაობა, რათა განაახლოს

საკუთარი ცოდნის დონე

ცოდნა ოკუპაციურ თერაპიში

ოკუპაციური თერაპევტი

10. ავლენს პროფესიის თეორიული საფუძვლების შესახებ ცოდნას, შეუძლია ადამიანის
ოკუპაციური ბუნების და მისი ჯანმრთელობასთან კავშირს ახსნა, ოკუპაციური
პერფორმანსის დანიშნულების ახსნა, პიროვნებას, გარემოს და ოკუპაციას შორის რთული
ურთიერთმიმართების ახსნა

11. ავლენს ცოდნას და ესმის რთული ურთიერთმიმართება პოპულაციის ჯანმრთელობას, 
სოციალურ ერთობას და ოკუპაციურ უფლებებს და თემს, მათ ოკუპაციებს და გარემოს
შორის

12. ესმის პიროვნება, როგორც ერთი მთლიანი, მისი მენტალური, ფიზიკური და სულიერი
საჭიროებებისა და უნარების გათვალისწინებით

13. ფლობს ცოდნას გარემოს შესახებ და ესმის მისი გავლენა ოკუპაციურ პერფორმანსზე
14. ავლენს ცოდნას და ესმის ფუნქციონირების, შეზღუდული შესაძლებლობების, გარემოს და

ჯანმრთელობის და მათ შორის კავშირის არსი
15. ასაბუთებს საკუთარ პრაქტიკას დებატით და დისკუსიით, ახსნა- განმარტებით და

მტკიცებულებით
ოკუპაციური თერაპიის პროცესი და პროფესიული მსჯელობა

ოკუპაციური თერაპევტი

16. ოკუპაციური თერაპევტი ახორციელებს თერაპიულ პროცესს კლიენტის საჭიროებების
გათვალისწინებით. ოკუპაციური საჭიროებები შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა
მიზეზით: ჯანმრთელობის მდგომარეობით, სოციალური სიტუაციით ანდა გარემო
ფაქტორებით. პროცესი მოიცავს: სკრინინგს, შეფასებას, ოკუპაციური საჭიროების
დადგენას, მიზნების შესახებ მოლაპარაკებას და მათ საბოლოო ფორმულირებას, 
დაგეგმვას, გეგმის განხორციელებას, და შედეგების გადაფასებას.  

17. იყენებს ყოველდღიურ აქტივობებს (როგორიცაა საჭმლის მომზადება), რათა აღადგინოს
ფუნქცია; პიროვნების ადაპტური და კრეატული პოტენციალის სრული გამოყენების მიზნით
შეიმუშავებს საქმიანობის შესრულების ახალ გზებს



29

18. ოკუპაციური თერაპევტი ამოიცნობს იმ ფიზიკურ, სოციალურ, ატიტუდურ, კულტურულდა
საკანონმდებლო გარემო ფაქტორებს, რომელიც ზემოქმედებს ოკუპაციურ პერფორმანსზე
და მუშაობს იმაზე, რომ შეცვალოს გარემო რათა გაუმჯობესდეს ფუნქცია

19. ოკუპაციური თერაპევტი ახდენს პროფესიული მსჯელობისა და კლიენტის ოკუპაციური
მონათხრობის (ნარატივის) ინტეგრაციას. რაც ხელს უწყობს თეორიული მოდელების
შერჩევას და განხორციელებას, ოკუპაციის და აქტივობის ანალიზს და სინთეზს, რათა
ყოველი ინდივიდუალური კლიენტი ან პოპულაცია უზრუნველყოფილი იყოს საუკეთესო
შესაძლო მომსახურებით

პროფესიული ურთიერთობები და პარტნიორობა

ოკუპაციური თერაპევტი

20. ქმნის პრაქტიკის საფუძველს კლიენტთან და მის ოჯახთან პარტნიორული ურთიერთობის
დამყარებით და შენარჩუნებით. ამ ურთიერთობაში მთავარია კლიენტზე-ცენტირებული
პრინციპის დაცვა. განსაკუთრებით, ინდივიდუალური განსხვავების და  ღირებულებების, და
მათი ზეგავლენის პატივიცემა ოკუპაციასა და თანამონაწილეობაზე

21. ამყარებს პარტნიორულ ურთიერთობას დამქირავებელთან, უწევს კონსულტაციას და
აძლევს რჩევებს ოკუპაციასთან და ოკუპაციურ პერფორმანსთან დაკავშირებით. იყენებს
ისეთ მეთოდებს, რაც უზრუნველყოფს კლიენტის ხედვის ინტეგრაციას

22. ამოიცნობს და უმკლავდება ეთიკურ დილემას, რაც თავს იჩენს მის პროფესიულ
ურთიერთობებში

23. შეუძლია  ოკუპაციურ თერაპიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის, იდეების, პრობლემების
და გადაჭრის გზების გაზიარება ინტერდისციპლინური თუ მულტიდისციპლინური
გუნდისთვის, ასევე ოკუპაციური თერაპიის სტუდენტებისთვის და მათთვის ვისაც არ აქვს
შესაბამისი დარგობრივი განათლება.     

პროფესიული ავტონომია და პასუხისმგებლობა

ოკუპაციური თერაპევტი

24. ახორციელებს პრაქტიკას ოკუპაციური თერაპიის ადგილობრივი და საერთაშორისო
პოლიტიკის, ეთიკის კოდის და რეგულაციების შესაბამისად

25. მიჰყვება ოკუპაციური თერაპიის სერვისის დოკუმენტაციის მართვისათვის შემუშავებულ
პროცედურებს

26. მუშაობს თავისი ცოდნის, უნარების ფარგლებში და საჭიროებისამებრ მიმართავს  სხვა
პროფესიონალებს

27. ახდენს ავტონომიის მაღალი ხარისხის დემონსტრირებას სწავლის საჭიროების და
შესაბამისი შესაძლებლობის იდენტიფიკაციაში; ერთვება უწყვეტი პროფესიული
განათლების პროცესში

კვლევა და განვითარება ოკუპაციურ თერაპიაში/მეცნიერებაში

ოკუპაციური თერაპევტი

28. ეფექტურად მონაწილეობს კვლევის ტიპის პროექტებში
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29. მონაწილეობს კონფერენციებში, სამუშაო ჯგუფებში და ხელს უწყობს  უწყვეტ პროფესიულ
განვითარებას სამუშაო ადგილზე

30. შეუძლია თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მტკიცებულების კრიტიკა, რათა
მოახდინოს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის განვითარება; ესმის მტკიცებულების
საზღვარი არსებული პრაქტიკისთვის

ოკუპაციური თერაპიის მენეჯმენტი და ხელშეწყობა

ოკუპაციური თერაპევტი

31. პოპულაციის ყოველდღიური საქმიანობების საჭიროებებიდან, უფლებებიდან და ამ
საქმიანობების ჯანმრთელობასთან და კეთილდღეობასთან კავშირიდან გამომდინარე
ახორციელებს ხელშემწყობ (პრომოუშენის) აქტივობებს

32. კლიენტების საჭიროებიდან გამომდინარე განსაზღვრავს, ანიჭებს პრიორიტეტს და ხელს
უწყობს ოკუპაციური თერაპიის სერვისს

33. ახორციელებს ოკუპაციური თერაპიის სტუდენტების, დამხმარეების, ასისტენტების, 
მოხალისეებისა და სხვების სუპერვიზიას

34. ადგილობრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური გამოწვევების საპასუხოდ იაზრებს და
ნერგავს სტრატეგიებს, რათა პროაქტიულად შეუწყოს ხელი სერვისების მიწოდებას, 
განსაკუთრებით ადგილობრივ დეონეზე

35. ესმის და იყენებს მენეჯმენტის სტრატეგიებსა და მეთოდებს   

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები
სასწავლო პროგრამა აგებულია სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლების 
მეთოდოლოგიაზე. სწავლა-სწავლებისას გამოიყენება მრავალფეროვანი მეთოდები, 
როგორიცაა: 
- პრობლემაზე და პროექტზე დაფუძნებული სწავლება
- კვლევაზე და ლიტერატურაზე მუშაობა
- ინტერაქტიური ლექცია პრეზენტაციის მრავალფეროვანი გზების გამოყენებით
- ჯგუფური და ინდივიდუალური დავალებები 
- ვიდეო დაკვირვება 
- შემთხვევის (case) განხილვა
-  მუშაობა, დისკუსია, დებატი, კონსულტაცია, მენტორინგი. 
- პრაქტიკული აქტივობების განხორციელება 
- პრეზენტაცია: ზეპირი, წერითი, პროდუქტის
- დამოუკიდებელი მუშაობა
სწავლა-სწავლების პროცესში სტუდენტს მხარდაჭერას უწევს პირადი მენტორი, რომელიც 
ეხმარება სტუდენტს ინდივიდუალური სასწავლო მიზნების დასახვაში, სასურველი გამოცდილების 
და რესურსების მოძიებაში, თვით-კრიტიკული უნარ-ჩვევის გამომუშავებაში. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, 

“ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, 
“არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.
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სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  

ქულათა

მაქსიმალურ
ი
რაოდენობა

შეფასება

შეფასების

კლასიფიკაცია

შეფასება

91 -100 “ფრიადი” დადებითი (S) „ფრიადი“  

81 – 90 “ძალიან კარგი” დადებითი (T) „ძალიან  კარგი“  

71 – 80 “კარგი” დადებითი (U) „კარგი“

61 – 70 “საშუალო” დადებითი (V) „დამაკმაყოფილებელი“  

51 – 60 “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი (W)„საკმარისი“

41 – 50 “არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  

ხელახლა გამოცდაზე გასვლის
უფლება

0 – 40 “სრულიად
არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (X) „ჩაიჭრა“ (საგანი ხელახლა
აქვს შესასწავლი)

სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული
მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების
შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით
განისაზღვრება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 

საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჩიხლაძე
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი

სწავლების საფეხური- მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 120 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის 
კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე
programis mizania magistrantebi daeuflon sazogadoebrivi jandacvis bazisur 
Teoriul, meTodologiur da kvleviT principebs; gaecnon sazogadoebrivi 

jandacvis praqtikasTan dakavSirebul profesiul da konteqstualur sakiTxebs; 
აგრეთვე jandacvis organizaciisa da menejmentis fundamentur sakiTxebSi 
magistrantTa Rrma da safuZvliani swavleba, analitikuri azrovnebis ganviTareba 

da praqtikuli unar-Cvevebis gaRrmaveba.
programaSi mniSvnelovani adgili ukavia kvleviT komponents da kvlevasTan 
dakavSirebuli  unarebis SeZenas. amdenad, programis mizania magistrants 
ganuviTaros sazogadoebrivi jandacvis sferoSi kvlevis damoukideblad dagemvis, 
monacemTa Segrovebis, analizis da interpretaciis unarebi; akademiuri weris, 
komunikaciis da prezentaciis  Cvevebi. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

samagistro programaze Caricxvis msurvels unda hqondes bakalavris an masTan 

gaTanabrebuli xarisxi (diplomi). umaRlesi samedicino, ekonomikuri, iuridiuli 

ganaTleba, an ganaTleba momijnave specialobebSi (biologia, fsiqologia, 

sociologia da sxv).

samuSao gamocdileba  savaldebulo ar aris.

samagistro programaze Caricxvis msurvels unda hqondes ucxo enis codnis AA2  
done (ucxo enaSi gamocdis Cabareba savaldebulo ar aris). 

samagistro programaze Caricxvis msurvelebma unda Caabaron saerTo samagistro 

gamocda da gamocda specialobaSi. 

სწავლის შედეგი

umaRlesi ganaTlebis meore safexuris Sesabamisi kvalifikaciebi sazogadoebrivi

jandacvis magistrisaTvis:

zogadi xasiaTis kvalifikaciebi da unarebi: 
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- sazogadoebrivi jandacvis magistrs eqneba codna, romelic daefuZneba da 
gaaRrmavebs pirvel safexurze miRebul ganaTlebas da kvlevis konteqtstSi 
uzrunvelyofs ideis originaluri ganviTarebis da/an gamoyenebis safuZvels 
an SesaZleblobas.

- SeeZleba codnis da problemebis gadaWris unaris gamoyeneba axal an ucnob 
garemoSi Tavis specialobasTan dakavSirebul an momijnave 
(multidisciplinur) konteqstSi.

- SeeZleba codnis integrirebis unari, Tavi gaarTvas sirTuleebs da 
arasrul an SezRudul informaciaze dayrdnobiT Camoayalibos mosazrebebi, 
romlebSic misi codnisa da mosazrebebis gamoyenebasTan dakavSirebuli 
socialuri da eTikuri pasuxismgeblobebic aisaxeba.

- SeeZleba Tavisi daskvnebis sajarod warmodgena, misi mkafio dasabuTeba 
Sesabamisi codniTa da logikiT, rogorc specialistebTan, ise 
araspecialistebTan.

- gamoumuSavdeba swavlis iseTi unar-Cvevebi, romelic TviTganmsazRvreli an 
damoukidebeli swavlis gagrZelebis saSualebas miscems.  

samagistro programis srulyofilad da keTilsindisierad Seswavlis Semdeg 

sazogadoebrivi jandacvis magistrs eqneba dargobrivi (specifikuri) kompetencia:

- magistranti SeiZens safuZvlian codnas sazogadoebrivi jandacvis arsis,  
Teoriuli midgomebis, meTodebis Sesaxeb; 

- gaiRrmavebs praqtikul unar-Cvevebs jandacvis organizaciis da menejmentis 
fundamentur sakiTxebSi. 

- magistranti SesZlebs: maRalkvalificiur, profesiul doneze warmarTos 
jandacvis organizaciasTan da marTvasTan dakavSirebuli saqmianoba.

- monawileoba miiRos mosaxleobis janmrTelobis mdgomareobis SefasebasTan, 
samedicino bazris SeswavlaTan dakavSirebul kvlevebSi.

- SeiZens sazogadoebrivi jandacvis struqturebSi da samedicino 
dawesebulebebSi menejeruli saqmianobis warmarTvis unar-Cvevebs

- gamoumuSavdeba sazogadoebrivi jandacvis sferoSi kvlevis dagegmvisa da 
Catarebis, Sedegebis analizis da kvlevisadmi mecnieruli midgomis unarebi

- ganuviTardeba analitikuri  da logikuri azrovneba, SeeZleba movlenebis 
erTmaneTTan dakavSireba, analizi, daskvnebis gakeTeba da prognozireba

- SeZlebs prevenciuli ganaTlebisa da cxovrebis jansaRi wesis propagandis 
sworad dagegmvasa da ganxorcielbas, 

- janmrTelobaze garemos, inter- da intra-individualur faqtorebis 
gavlenis Seswvlas; 

- SeZlebs dagegmos da ganaxorcielos adekvaturi intervencia da imuSaos 
rogorc  kompetenturma profesionalma sazogadoebrivi jandacvis sferoSi.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

 ინტერაქტიური ლექციები
 სემინარები
 პრეზენტაციები
 სამეცნიერო კვლევაში მონაწილეობა
 სამუშაო პრაქტიკა
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, 

“ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, 
“არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  

ქულათა

მაქსიმალურ
ი

რაოდენობა

შეფასება

შეფასების

კლასიფიკაცია

შეფასება

91 -100 “ფრიადი” დადებითი (Y) „ფრიადი“  

81 – 90 “ძალიან კარგი” დადებითი (Z) „ძალიან  კარგი“  

71 – 80 “კარგი” დადებითი (AA) „კარგი“

61 – 70 “საშუალო” დადებითი (BB) „დამაკმაყოფილებელი“  

51 – 60 “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი (CC) „საკმარისი“

41 – 50 “არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  

ხელახლა გამოცდაზე გასვლის
უფლება

0 – 40 “სრულიად

არადამაკმაყოფილებე
ლი”

უარყოფითი (DD) „ჩაიჭრა“ (საგანი ხელახლა
აქვს შესასწავლი)

სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული
მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების
შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით
განისაზღვ¬რება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 

საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნატა ყაზახაშვილი
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება -კლინიკური და ტრანსლიაციური მედიცინა

(warmodgenili programa moicavs medicinis mimarTulebebs da 

qvemimarTulebebs specifikuri kvleviTi komponentebiT: samedicino 

radiologia da endoskopia, nevrologia, fsiqiatria, qirurgia, gadaudebeli 

qirurgia, infeqciuri daavadebebi, meanoba-ginekologia, reproduqtologia,  

kardiologia, endokrinologia, dermato-venerologia, klinikuri 

paTologia, molekuluri medicina, transplantologia, morfologia, 

stomatologia).

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  medicinis doqtori (PhD in Medicine)

სწავლების საფეხური -დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 180 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა - ქართული
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის
კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე;

warmodgenili programa miznad isaxavs uzrunvelyos doqtorants:

o misces Rrma Tanamedrove codna paTologiur mdgomareobaTa 
etiologiis, paTogenezis, diagnostikis prognozisa da mkurnalobis 
Sesaxeb;

o Camouyalibos doqtorants literaturuli monacemebisa da sakuTari 
kvlevis Sedegebis kritikuli analizisa da logikuri daskvnebis 
gakeTebis unari faqtebze damyarebuli medicinis principebis 
gamoyenebiT;

o gamoumuSavos samecniero kvlevebis damoukideblad dagegmvisa da 
warmoebis, aseve  saswavlo procesis warmarTvis unari. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. უცხო ენის ცოდნა B2 დონეზე.

სწავლის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება-   მედიცინის  სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, 
რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების
საშუალებას იძლევა. მედიცინაში არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და
ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი- ბიოსამედიცინო ინოვაციური კვლევის
დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება
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ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც
მედიცინაში ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. 

დასკვნის უნარი- ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომის
კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და სეფასება, რითაც ხდებ ახალი მეთოდოლოგიის
შემუშავება/ განვითარების ხელშეწყობა; კლინიკური პრობლემების გადასაჭრისათვის
სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;

კომუნიკაციის უნარი- მედიცინაში ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან
ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო
სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;

სწავლის უნარი- უახლესი მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი

იდეების ან პროცესების განვითერბის მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის
კვლევის პროცესში;

ღირებულებები- ეთიკურ ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ
დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდებს შემუშავება.

Pprogramis dasrulebis Semdeg doqtorants:

o eqneba Rrma, fundamenturi codna Teoriul, klinikur da 
eqsperimentul medicinaSi (arCeuli mimarTulebis Sesabamisad);E

o SeeZleba damoukideblad dagegmos da awarmoos samecniero kvlevebi  
Tanamedrove meTodebis gamoyenebiT;

o SeeZleba SeZenili codnisa da unarebis gamoyenebiT axal, ucnob 
garemoSi gadaWras rogorc misTvis ZiriTadi, aseve momijnave dargis 
problemebi;

o eqneba unari arasruli da SezRuduli informaciis analizis 
safuZvelze Camoayalibos socialurad da eTikurad misaRebi 
mosazrebebi;

o SeeZleba warmarTos swavlis procesi;
o gansazRvros sakuTari codnisa da unarebis srulyofisaTvis saWiro 

resursebi saSualebebi.
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი ფორმები: 

 ინტერაქტიური ლექციები
 სემინარები
 კოლოკვიუმები
 პრეზენტაციები
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, 

“ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, 
“არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  

ქულათა

მაქსიმალურ
ი
რაოდენობა

შეფასება

შეფასების

კლასიფიკაცია

შეფასება

91 -100 “ფრიადი” დადებითი (EE) „ფრიადი“  

81 – 90 “ძალიან კარგი” დადებითი (FF)„ძალიან  კარგი“  

71 – 80 “კარგი” დადებითი (GG) „კარგი“

61 – 70 “საშუალო” დადებითი (HH) „დამაკმაყოფილებელი“  

51 – 60 “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი (II) „საკმარისი“

41 – 50 “არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  

ხელახლა გამოცდაზე გასვლის
უფლება

0 – 40 “სრულიად
არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (JJ) „ჩაიჭრა“ (საგანი ხელახლა
აქვს შესასწავლი)

სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული
მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების
შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით
განისაზღვრება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 

საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი კორძაია, მედიცინის ფაკულტეტის 

დეკანის მოადგილე, კლინიკური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული 
პროფესორი.
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება -საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  დოქტორი (PhD in Public Health)

სწავლების საფეხური -დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 180 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა - ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის

კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

warmodgenili programa miznad isaxavs uzrunvelyos doqtorants:

o misces Rrma Tanamedrove codna sazogadoebrivi jandacvisa da 
epidemiologiis sferoSi;

o Camouyalibos doqtorants literaturuli monacemebisa da sakuTari 
kvlevis Sedegebis kritikuli analizisa da logikuri daskvnebis gakeTebis 
unari faqtebze damyarebuli medicinis principebis gamoyenebiT;

o gamoumuSavos samecniero kvlevebis damoukideblad dagegmvisa da 
warmoebis, aseve  saswavlo procesis warmarTvis unari. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. უცხო ენის ცოდნა B2 დონეზე.

სწავლის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა, რაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ
ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის
განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი- ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, 
განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური
მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული. 
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დასკვნის უნარი- ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომის კრიტიკული
ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდებ ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/ განვითარების
ხელშეწყობა; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემების გადასაჭრისათვის სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;

კომუნიკაციის უნარი- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან
ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო
სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;

სწავლის უნარი- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უახლესი მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან
გამომდინარე ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ
შორის კვლევის პროცესში;

ღირებულებები- ეთიკურ ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ
დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდებს შემუშავება.

Pprogramis dasrulebis Semdeg doqtorants:

o eqneba Rrma, fundamenturi codna sazogadoebrivi jandacvisa da 
epidemiologiis sferoSi (arCeuli mimarTulebis Sesabamisad);E

o SeeZleba damoukideblad dagegmos da awarmoos samecniero kvlevebi  
Tanamedrove meTodebis gamoyenebiT;

o SeeZleba SeZenili codnisa da unarebis gamoyenebiT axal, ucnob garemoSi 
gadaWras rogorc misTvis ZiriTadi, aseve momijnave dargis problemebi;

o eqneba unari arasruli da SezRuduli informaciis analizis safuZvelze 
Camoayalibos socialurad da eTikurad misaRebi mosazrebebi;

o SeeZleba warmarTos swavlis procesi;
o gansazRvros sakuTari codnisa da unarebis srulyofisaTvis saWiro 

resursebi saSualebebi.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი ფორმები: 

 ინტერაქტიური ლექციები
 სემინარები
 კოლოკვიუმები
 პრეზენტაციები

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, 
“ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, 
“არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  

ქულათა
მაქსიმალურ

ი
რაოდენობა

შეფასება

შეფასების

კლასიფიკაცია

შეფასება

91 -100 “ფრიადი” დადებითი (KK) „ფრიადი“  

81 – 90 “ძალიან კარგი” დადებითი (LL)„ძალიან  კარგი“  

71 – 80 “კარგი” დადებითი (MM) „კარგი“

61 – 70 “საშუალო” დადებითი (NN) „დამაკმაყოფილებელი“  

51 – 60 “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი (OO) „საკმარისი“

41 – 50 “არადამაკმაყოფილებე
ლი”

უარყოფითი (FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  
ხელახლა გამოცდაზე გასვლის

უფლება

0 – 40 “სრულიად
არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (PP) „ჩაიჭრა“ (საგანი ხელახლა
აქვს შესასწავლი)

სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული
მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების
შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით
განისაზღვრება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 

საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი პაატა იმნაძე



43

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  კბილის სატექნიკო საქმე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  კბილის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაცია

სწავლების საფეხური - პროფესიული სწავლება

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 60 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა - ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის

კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

programa miznad isaxavs:

- aRzardos praqtikaze orientirebuli profesionali kbilis teqnikosi;

- SedarebiT mokle droSi misces codna, praqtikuli gamocdileba da 

teqnikuri unar-Cvevebi, romelic mas realurad gamoadgeba kbilis 

sateqniko stomatologiur sferoSi warmatebuli muSaobisaTvis;

- moamzados profesionali, romelic SeZlebs adaptirebas kbilis 

sateqniko sferos mimdinare procesebSi;

- Seiswavlos kbilis sateqniko specialoba, raTa misi urTierToba eqim-

stomatologTan iyos profesiulad adaptirebuli;

- Seiswavlos Teoriuli sruli kursi, romelic misi profesiuli 

ganviTarebisaTvisaa aucilebeli, raTa momavalSi teqnikurad 

srulfasovani namuSevrebi Seqmnas;

- gamoumuSaos students sateqniko stomatologiuri saqmianobisaTis 

aucilebeli komponentebi;

- ganuviTaros is unar-Cvevebi, romlebic aucilebelia mTeli cxovrebis 

ganmavlobaSi swavlisa da warmatebuli karierisaTvis.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
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programaze Caricxva xorcieldeba erTiani erovnuli gamocdebis zogadi 

unarebis testebis Cabarebis safuZvelze.

სწავლის შედეგი

codna da gacnobiereba

kursdamTavrebulma unda icodes Tanamedrove kbilkonstruqciaTa 

SeqmnisaTvis saWiro ZiriTadi koncefciebi da meTodebi. unda SeZlos 

damoukideblad daamzados nebismieri tipis maRalxarisxiani da 

srulfasovani kbilTkonstruqciebi, gaTviTcnobierebuli unda iyos eqim-

stomatologTan, kolegebTan da stomatologiur masalaTmwarmoebel 

kompaniebTan urTierTobis principebSi.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

dargis specifikidan gamomdinare praqtikuli unar-Cvevebis 

gamomuSaveba programisaTvis prioritets warmoadgens. Teoriuli da 

laboratoriuli modulebis Seswavla am saqmes emsaxureba. IV donis 

kursdamTavrebuls aqvs unari, Cvevebi saWiro masalebis instrumentebisa da 

damxmare inventaris praqtikaSi sworad da optimalurad gamoyeneba. 

kursdamTavrebuls SeuZlia SeZenili Teoriuli da praqtikuli codnis 

safuZvelze damoukideblad  Seqmnas nebismieri tipis da sirTulis 

Tanamedrove, srulfasovani, maRalmoTxovnadi kbilTkonstruqciebi. 

kursdamTavrebulma icis sateqniko stomatologiuri laboratoriis 

mowyobis principebi, usafrTxoebis normebi, profesiuli risk-faqtorebi. 

konfliqtur situaciaTa Seswavla, analizi, Tavidan acilebis gzebi. eqimis 

da teqnikosis profesiuli da eTikuri urTierTobis principebi.

დასკვნის უნარი

SeuZlia winaswar dasaxuli samoqmedo amocanis ganxorcielebis 

procesSi warmoqmnili teqnikuri da sxva saxis problemebis amocnoba da 

maT gadasaWrelad konkretuli daskvnis gakeTeba miRebuli Sedegebis 
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Sefaseba da analizi. dasabuTebuli daskvnis safuZvelze teqnikuri 

amocanis identificireba da standartuli meTodebis gamoyenebiT maTi 

Sesruleba.

კომუნიკაციის უნარი

aqvs eqim-stomatologTan, kolegebTan. stomatologiur 

masalaTmwarmoebel kompaniebTan profesiuli da eTikuri urTierTobis 

unari. mis kompetenciaSi Semavali davalebis Sesabamisad kontaqtis 

damyarebisa da am davalebis Sesrulebaze kontrolis unari. SeuZlia 

Tanamedrove sakomunikacio teqnologiuri saSualebebis gamoyenebiT saWiro 

profesiuli informaciis mopoveba. angariSis wardgena Sesrulebul 

samuSaoze. 

სწავლის უნარი

SeuZlia sateqniko laboratoriul saqmesTan dakavSirebuli axali 

teqnologiebisa da meTodebis Seswavla. aqvs unari gansazRvros 

profesiuli zrdis saWiroeba.

ღირებულებები

gaaCnia profesiuli pasuxismgebloba, SeuZlia koleqtivSi muSaoba, 

profesiuli eTikis dacva. iTvaliswinebs eqimi-stomatologis  

moTxovnilebebs. SeuZlia optimaluri gadawyvetilebis miReba. icavs 

samuSao procesisaTvis gansazRvrul usafrTxoebis normebs.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

saswavlo modulTa swavlis Sedegebis miRwevisaTvis SemuSavebulia 

swavlebis adeqvaturi meTodebi, romelic emyareba dargis specifikas.

 verbaluri, anu zepirsityvieri meTodi;

 specialur literaturaze muSaobis principi;
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 weriTi muSaobis meTodi – amonawerebisa da Canawerebis gakeTeba;

 praqtikuli meTodebi – aerTianebs swavlebis yvela im formas, 

romelic students praqtikul unar-Cvevebs uyalibebs. studenti 

SeZenili codnis safuZvelze damoukideblad asrulebs ama Tu im 

aqtivobas, romelic kbilkonstruqciaTa damzadebisas Sualedur an/da 

saboloo etapebs warmoadgens.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, 

“ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, 
“არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  

ქულათა

მაქსიმალურ
ი
რაოდენობა

შეფასება

შეფასების

კლასიფიკაცია

შეფასება

91 -100 “ფრიადი” დადებითი (QQ) „ფრიადი“  

81 – 90 “ძალიან კარგი” დადებითი (RR) „ძალიან  კარგი“  

71 – 80 “კარგი” დადებითი (SS) „კარგი“

61 – 70 “საშუალო” დადებითი (TT) „დამაკმაყოფილებელი“  

51 – 60 “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი (UU) „საკმარისი“

41 – 50 “არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  

ხელახლა გამოცდაზე გასვლის
უფლება

0 – 40 “სრულიად
არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (VV) „ჩაიჭრა“ (საგანი ხელახლა
აქვს შესასწავლი)

სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული
მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების
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შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით
განისაზღვ¬რება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 

საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ვლადიმერ მარგველაშვილი

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  მასაჟისტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

სწავლების საფეხური - პროფესიული სწავლება

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 60 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა - ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციების

გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სამედიცინო პერსონალი, რომლის საქმიანობას 
წარმოადგენს სამკურნალო, სპორტული და ჰიგიენური მასაჟი. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური. დამატებითი მოთხოვნაა-მინიმალური ასაკი 18 
წელი.

სწავლის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

 ადამიანის ანატომია და ფიზიოლოგიის საფუძვლები 
 დაავადების ეტიოლოგია და პათოგენეზი 
 პაციენტის ჩართვა სამედიცინო ღონისძიებებში, რომელიც მიმართული იქნება 

პათოლოგიური პროცესების განვითარების პრევენციისთვის, რაც უზრუნველყოფს 
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დროებით და მყარ შრომისუნარიანობას, ეფექტურ და დროულ დაბრუნებას 
საზოგადოებაში; 

 სამედიცინო მასაჟის ამოცანები და მეთოდიკები ორგანო-სისტემებზე 
ზემოქმედებისათვის (სისხლისმიმოქცევისა და ლიმფურ სისტემაზე, კანზე, კუნთოვან 
სისტემაზე, შემაერთებელ ქსოვილზე, ნერვულ სისტემაზე, შინაგან ორგანოებზე და 
მთლიანად მთელ ორგანიზმზე ზემოქმედებისას) 

 სამედიცინო მასაჟის საშუალებები: ხელსმა, სრესა, თელვა, დარტყმითი ილეთები, 
რხევები (ბერტყვა, შერხევა, ვიბრაცია), პასიური მოძრაობები 

 კინეზიოთერაპიის ძირითადი საშუალებები: - საერთოგანმავითარებელი და 
სპეციალური ვარჯიშები (იდიომოტორული. იზომეტრული, პასიური, სუნთქვითი, 
რელაქსაციური და სხვ.) 

 კინეზიოთერაპიის ფორმები: პროცედურა - ინდივიდუალური და ჯგუფური 
მეცადინეობა; მექანოთერაპია, შრომითი თერაპია, კინეზიო-ბალნეოთერაპია, 
დამოუკიდებელი ვარჯიში; ასევე - მოძრაობის რეჟიმები: წოლითი.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
-წაიკითხოს დიაგნოზი ლათინურ ენაზე და გაიცნოს პაციენტის კლინიკური მდგომარეობა
• არტერიული წნევის გაზომვა, პულსისა და სუნთქვის დათვლა; პერკუსია და პალპაცია
• ტალახის, პარაფინის აპლიკაციის დადება
• მასაჟისადმი ტოლერანტობის ნიშნების გამოკვლევა
• პირველადი დახმარების აღმოჩენა
• სამკურნალო მასაჟის მეთოდიკების გამოყენება სხვადასხვა პროფილის დაავადებით
პაციენტთა რეაბილიტაციაში (ექიმის მიერ დასახული ამოცანების შესრულების
შესაბამისად) 
• კინეზიოთერაპიისა და მანუალური თერაპიის ილეთების გამოყენება სქოლიოზისა და
საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის სხვა დეფორმაციისა და დაზიანების მქონე
პაციენტების მკურნალობა-რეაბილიტაციაში

დასკვნის უნარი

 დროულად ამოიცნოს პაციენტის მოვლის/მართვის გეგმის ხელისშემშლელი, 

დამაბრკოლებელი გარემოებები და დამოუკიდებლად ან სხვისი დახმარებით 
აღმოფხვრას ისინი

   ამოიცნოს დაავადების რისკ–ფაქტორები და სიცოცხლისთვის საშიში 
მდგომარეობები; გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები და იმოქმედოს სამედიცინო 
გუნდთან შეთანხმებულად მეორადი პროფილაქტიკის ღონისძიებების ჩატარებაში 

.

კომუნიკაციის უნარი
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 უცხოურ ენაზე აუცილებელი და საჭირო ინფორმაციის წაკითხვა და გააზრება.
 კომუნიკაცია პაციენტთან, მის ოჯახის წევრებთან და მედპერსონალთან.
 სხვისი საუბრის მოსმენა, მოსმენილის გააზრება და საჭიროებისას დაზუსტება.
 შეუძლია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად 

გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში.

სწავლის უნარი

 ფოკუსირება მოახდინოს საკუთარი ცოდნის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე
 მოიძიოს შესაბამისი წყაროები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის უწყვეტ 

პროფესიულ განვითარებას 
.

ღირებულებები

 იცავს პაციენტთან, კოლეგებთან კომუნიკაციის ეთიკურ ნორმებს.
 იცავს სანიტარულ ნორმებს 
 იცავს გუნდური მუშაობის პრინციპებს 
 პაციენტისა და კოლეგების მიმართ არის კეთილგანწყობილი

.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სასწავლო მოდულთა სწავლის შედეგების მიღწევისათვის შემუშავებულია სწავლების
ადექვატური მეთოდები, რომელიც ემყარება დარგის სპეციფიკას.

სემინარი -ჯგუფური (collaborative) მუშაობა
პრაქტიკული
დემონსტრირების მეთოდი

შემთხვევების გარჩევა
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

როლური თამაშები
დისკუსია

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, 
“ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, 
“არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  

ქულათა
მაქსიმალურ

ი
რაოდენობა

შეფასება

შეფასების

კლასიფიკაცია

შეფასება

91 -100 “ფრიადი” დადებითი (WW) „ფრიადი“  

81 – 90 “ძალიან კარგი” დადებითი (XX) „ძალიან  კარგი“  

71 – 80 “კარგი” დადებითი (YY) „კარგი“

61 – 70 “საშუალო” დადებითი (ZZ) „დამაკმაყოფილებელი“  

51 – 60 “დამაკმაყოფილებელი” დადებითი (AAA) „საკმარისი“

41 – 50 “არადამაკმაყოფილებე
ლი”

უარყოფითი (FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  
ხელახლა გამოცდაზე გასვლის

უფლება

0 – 40 “სრულიად
არადამაკმაყოფილებე

ლი”

უარყოფითი (BBB) „ჩაიჭრა“ (საგანი ხელახლა
აქვს შესასწავლი)

სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული
მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების
შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით
განისაზღვ¬რება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 

საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: მედიცინის დოქტორი მაკა ჯორბენაძე
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თსუ მედიცინის ფაკულტეტი





1.მედიცინა (ერთსაფეხურიანი) -------------------------------------------------------------- 1

2. მედიცინა (ინგლისურენოვანი) (ერთსაფეხურიანი) ------------------------------------11

3. სტომატოლოგია (ერთსაფეხურიანი)  ---------------------------------------------------- 20

4. ოკუპაციური თერაპია (საბაკალავრო პროგრამა) --------------------------------------- 25

5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (სამაგისტრო პროგრამა) --------------------------------- 31

6. კლინიკური და ტრანსლიაციური მედიცინა (სადოქტორო პროგრამა) -------------- 34

7.საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია (სადოქტორო პროგრამა) -------- 37

8. კბილის სატექნიკო საქმე (პროფესიული პროგრამა) ----------------------------------- 40

9. მასაჟისტი (პროფესიული პროგრამა) ---------------------------------------------------- 44








საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: მედიცინა (დიპლომირებული მედიკოსის    საგანმანათლებლო პროგრამა) (Medicine)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი (Medical Doctor)

სწავლების საფეხური- ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  - 360 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე



სტუდენტებისათვის საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნის მიცემა და უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის ცოდნის მიცემასა და უნარ-ჩვევების გამომუშავებას შემდეგი ძირითადი სფეროების მიხედვით:

-მედიცინის მეცნიერული საფუძვლები;

-კლინიკური ცოდნა და უნარ-ჩვევები;

-მოსახლეობის ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის სისტემები;

-პროფესიული ფასეულობები, ქცევა და ეთიკა;

-კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები;

-კრიტიკული აზროვნება და სამეცნიერო კვლევა;

-ინფორმაციის მართვა.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

erTiani erovnuli gamocdebi

სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება - დიპლომირებულ მედიკოსს აქვს საბუნებისმეტყველო, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი ქცევითი, სოციალური და კლინიკური მეცნიერებების  ღრმა და სისტემური ცოდნა; იცის წამლების ძირითადი ჯგუფები, მათი დანიშვნის პრინციპები პათოლოგიური მდგომარეობებისა და დაავადებების მიხედვით; აქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის შესახებ ღრმა ცოდნა და აცნობიერებს ექიმის როლს ამ სისტემაში; აქვს ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ღრმა ცოდნა; აცნობიერებს კომპლექსური კლინიკური პრობლემების გადაჭრის გზებს.   

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია კლინიკური შემთხვევების, მათ შორის გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების, შეფასება, გამოკვლევების დანიშვნა,  შესაბამისი წამლებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირება, პაციენტისთვის მკურნალობის პოტენციური სარგებლისა და რისკის შეფასება; აქვს მიღებული ცოდნის შესაბამისი პრაქტიკული პროცედურების ჩატარების უნარი; მულტიდისციპლინურ  ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც რიგით წევრს, ასევე ლიდერს; შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის წევრებთან შეთანხმება, მათი საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასება, კონფლიქტური და ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა; სამედიცინო პრაქტიკასა და კვლევაში ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების, მეთოდებისა და ცოდნის გამოყენება. 

დასკვნის უნარი - აქვს ღრმა კლინიკური აზროვნება, შეუძლია კვლევის არასრული და წინააღმდეგობრივი ონაცემების კრიტიკული ანალიზი, დიფერენციული დიაგნოზის ჩატარება, დიაგნოზის ჩამოყალიბება და დასაბუთება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, უნარებისა და ცოდნის გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი - შეუძლია სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია მშობლიურ და უცხოურ ენებზე; აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე, არავერბალური 

სწავლის უნარი - სწავლის უნარი შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება, საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა; აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვისა და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და მისი კრიტიკულად შეფასება; აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ობიექტურად შეფასების უნარი.  

ღირებულებები - აქვს მედიცინის კონტექსტში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ცოდნა, შეუძლია პაციენტის უფლებების დაცვა; პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკების წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა ნებისმიერ პირთან, განურჩევლად მისი სოციალური, კულტურული, რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა. პაციენტთან და კოლეგებთან ურთიერთობისას ხელმძღვანელობს სამართლიანობის, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. 



დარგობრივი კომპეტენციები  

დარგობრივი ცოდნა 

1. საბაზო  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ცოდნა 

2. ქცევითი და სოციალური მეცნიერებების ცოდნა 

3. კლინიკური მეცნიერებების ცოდნა 

4. წამლები და მათი დანიშვნის პრინციპების ცოდნა 

 5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის ცოდნა და ამ სისტემაში ექიმის როლის გაცნობიერება 6. ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ცოდნა

დარგობრივი უნარები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. პაციენტისთვის კონსულტაციის გაწევა 

· ანამნეზის შეკრება 

· ფიზიკური გამოკვლევის ჩატარება 

· კლინიკური აზროვნება და გადაწყვეტილების მიღება 

· განმარტებებისა და რჩევების მიცემა 

· პაციენტის გამხნევება და მისი უფლებების დაცვა 

· პაციენტის ფსიქოლოგიური სტატუსის შეფასება  



2. კლინიკური შემთხვევის შეფასება, გამოკვლევების დანიშვნა, დიფერენციული დიგნოზის ჩატარება, დაავადების მართვის გეგმის შესახებ მსჯელობა 

· კლინიკური მოხსენების სირთულის გაცნობიერება და შეფასება 

· შესაბამისი გამოკვლევების დანიშვნა და შედეგების ინტერპრეტაცია 

· დიფერენციული დიაგნოზის გატარება 

· პაციენტებთან და მათ მომვლელებთან დაავადების მართვის გეგმის განხილვა 

· ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტზე და მის ოჯახზე ზრუნვა 

· ქრონიკული დაავადების მართვა



3. გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების დროს დახმარების გაწევა (პირველადი დახმარება და სარეანიმაციო ღონისძიებები) 

· გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობის ამოცნობა და შეფასება 

· გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების მკურნალობა 

· ბაზისური პირველადი დახმარების გაწევა 

· გაიდლაინების შესაბამისი ბაზისური სიცოცხლის შემანარჩუნებელი და კარდიოპულმონური სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარება 

· გაიდლაინების შესაბამისი გაფართოებული სიცოცხლის შემანარჩუნებელი ღონისძიებების ჩატარება 

· ტრავმების მკურნალობა გაიდლაინების შესაბამისად. 



4. მედიკამენტების გამოწერის ცოდნა 

· მედიკამენტების გასაგებად და აკურატულად გამოწერა 

· შესაბამისი წამლებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირება 

· მედიკამენტური და სხვა სახის მკურნალობის შესაბამისობის განხილვა და პაციენტისთვის პოტენციური სარგებელისა და რისკის შეფასება 

· ტკივილისა და დისტრესის მკურნალობა 

· მედიკამენტების თავსებადობის გათვალისწინება მკურნალობის დანიშვნისას

 

5. პრაქტიკული პროცედურების ჩატარება 

· წნევის გაზომვა 

· ვენეპუნქცია 

· ლუმბალური პუნქცია 

· ვენაში კათეტერის ჩადგმა 

· სამკურნალო საშუალებების ვენაში შეყვანა და ინფუზიის მოწყობილობის გამოყენება 

· ინექციის გაკეთება კანქვეშ და კუნთში 

· ჟანგბადის მიწოდება 

· პაციენტების ტრანსპორტირება და მასთან მოპყრობა 

· ნაკერის დადება 

· სისხლის ტრანსფუზია 

· შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია 

· შარდის ანალიზის გაკეთება 

· ელექტროკარდიოგრამის გადაღება და ინტერპრეტაცია 

· სასუნთქი სისტემის ფუნქციური ტესტების ჩატარება 

 

6. სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური კომუნიკაცია 

· პაციენტთან კომუნიკაცია 

· კოლეგებთან კომუნიკაცია 

· კომუნიკაცია ცუდი ამბის შეტყობინებისას 

· ნათესავებთან კომუნიკაცია 

· უნარშეზღუდულ პირებთან კომუნიკაცია 

· კომუნიკაცია ინფორმირებული თანხმობის მისაღებად 

· წერილობითი კომუნიკაცია (სამედიცინო ჩანაწერების ჩათვლით) 

· კონფლიქტის შემთხვევაში კომუნიკაცია 

· კომუნიკაცია დამხმარე პირის საშუალებით 

· კომუნიკაცია სამართალდამცავ ორგანოებთან და მასმედიასთან 

· ეფექტური კომუნიკაცია ნებისმიერ პირთან განურჩევლად მისი სოციალური, კულტურული, რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა.  



7. სამედიცინო პრაქტიკაში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების გამოყენება 

· კონფიდენციალობის დაცვა

· მკურნალობის დროს ეთიკის პრინციპების და ანალიზის უნარის გამოყენება 

· ინფორმირებული თანხმობის მიღება და სათანადო ჩანაწერის გაკეთება 

· სიკვდილის ცნობის გაცემა 

· აუტოფსიის მოთხოვნა (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში)

· მკურნალობისას საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობის გამოყენება 

· სამედიცინო საქმიანობის წარმართვა მულტიკულტურულ საზოგადოებაში 



8. პაციენტის დაავადებასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური და სოციალური ასპექტების შეფასება 

· დაავადების გამოვლინებისა და პაციენტზე ზემოქმედების ფსიქოლოგიური ფაქტორების შეფასება 

· დაავადების გამოვლინებისა და პაციენტზე ზემოქმედების სოციალური ფაქტორების შეფასება 

· დაავადებასთან დაკავშირებული სტრესის დადგენა 

· ალკოჰოლზე და წამალზე დამოკიდებულების დადგენა 



9. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, უნარებისა და ცოდნის გამოყენება 

· მტკიცებულებების გამოყენება პრაქტიკაში 

· შესაბამისი ლიტერატურული კვლევის სწორად განსაზღვრა და ჩატარება

· გამოქვეყნებული ლიტერატურის კრიტიკული შეფასება,  დასკვნების გამოტანა და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება.   



10. სამედიცინო კონტექსტში ინფორმაციის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენება 

კლინიკური ჩანაწერების მოწესრიგებულად და სრულად შენახვა 

· პრაქტიკულ საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 

· სპეციფიკური საინფორმაციო რესურსების მოძიება 

· ინფორმაციის შენახვა და შემდეგ მისი გამოყენება 

· პირადი ჩანაწერების შენახვის უნარი (პორთფოლიო) 



11. სამედიცინო პრაქტიკასა და კვლევაში  ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების, მეთოდებისა და ცოდნის გამოყენება

· სამეცნიერო კვლევის წარმოების მეთოდოლოგიის ცოდნა; კვლევის დიზაინის, 

დეტალური დაგეგმვის, მიღებული შედეგების დამუშავებისა და დასკვნების გაკეთების უნარი.  

· პრაქტიკულ საქმიანობაში ბიომედიცინის მიეცნიერებების მიღწევების გამოყენების უნარი 

· ბიომედიცინაში სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე რეფერატის/მიმოხილვის დაწერის უნარი 

· სამეცნიერო კვლევის წარმართვის ეთიკის პრინციპების ცოდნა.



12. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში ჩართვა, ჯანდაცვის სისტემაში ეფექტური მუშაობა 

· მკურნალობის ჩატარება, რომელსაც მინიმუმამდე დაჰყავს პაციენტისთვის ზიანის მიყენების რისკი 

· ინფექციის გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებების გატარება 

· საკუთარი ჯანმრთელობის პრობლემების გაცნობიერება და პროფესიულ მოვალეობებთან მიმართებაში საკუთარი ჯანმრთელობის შეფასება 

· ჯანდავის ხელშეწყობის ღინისძიებებში მონაწილეობა, როგორც ინდივიდის, ასევე პოპულაციის დონეზე.  



ზოგადი კომპეტენციები  

1. ანალიზისა და სინთეზის უნარი შეუძლია რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების კრიტიკული შეფასება, მათი დამოუკიდებელი ანალიზი, ანალიზის შედეგების გასაგებად გადმოცემა და შემდგომ მათი გამოყენება. აქვს ახალი ინფორმაციისადმი კრიტიკული მიდგომა, შეუძლია სხვადასხვა მონაცემის გაანალიზება, შეჯამება, ინტეგრაცია, დასკვნის გამოტანა, მიღებული შედეგების ანალიზისას მტკიცებულებების და/ან საწინააღმდეგო არგუმენტების მოყვანა.   

2. ინფორმაციის მართვა შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დიდი მოცულობის ინფორმაციის დამუშავება და მისი კრიტიკული შეფასება. პროფესიული საქმიანობისას აქვს მოძიებული ინფორმაციის გამოყენების უნარი.   

3. პრობლემის გადაჭრა/გადაწყვეტილების მიღება დამოუკიდებლად შეუძლია კომპლექსური პრობლემების განსაზღვრა, ჩამოყალიბება, მისი გადაჭრის გზების განსაზღვრა, მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. იცნობს და საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად იყენებს დამატებით რესურსებს საკუთარი სპეციალობის ფარგლებში.  

4. მშობლიურ ენაზე ზეპირი და  წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი მშობლიურ ენაზე შეუძლია თავისუფლად კომუნიკაცია, შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, აქვს არასპეციალისტებთან დიალოგის უნარი მათთვის გასაგები ენით; შეუძლია დეტალური წერილობითი ანგარიშების და ჩანაწერების მომზადება.   

5. მეორე ენის ცოდნა ერთ-ერთი ევროპული ენის B2 დონის შესაბამისი ცოდნა.   

6. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს (ICT) შეუძლია მათი მეშვეობით ინფორმაციის მოძიება; შეუძლია მულტიმედიის და ელექტრონული ინტერაქტიული პროგრმების გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; შეუძლია ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება; აქვს კომპიუტერის, საოფისე პროგრამების გამოყენების უნარი; აქვს ინფორმაციის წყაროების მოძიების უნარი, ინფორმაციის შენახვისა და გამოყენების უნარი, ელექტრონულ ფორმატში კომუნიკაციის უნარი.  

7. ჯგუფში მუშაობა გააჩნია  ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც რიგით წევრს, ასევე ლიდერს. შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის წევრებთან შეთანხმება, მათი საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასება, კონფლიქტური და ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა.   

8. კომუნიკაციის უნარი აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე, არავერბალური კომუნიკაციის უნარი. შეუძლია შეხვედრებში მონაწილეობა და თავისი მოსაზრებების ზეპირსიტყვიერად და წერილობით გადმოცემა. შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკების წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა.  

9. ეთიკური პრინციპების დაცვის უნარი იცავს ეთიკის პრინციპებს კოლეგებთან, პაციენტებთან და არასპეციალისტებთან ურთიერთობაში. შეუძლია ეთიკური დილემის ანალიზი და გადაჭრა.   

10. სწავლის/ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება, შეუძლი საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლების აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნის და უნარ-ჩვევების ობიექტურად შეფასების უნარი.  

11. ახალ გარემოსთან ადაპტაციის უნარი  კოლექტივში პრაქტიკული მუშაობის ჩვევები, პროფესული სუბორდინაციის/ ადაპტაციის უნარი, ახალი ტექნოლოგიების ათვისების უნარი.   

12. კვლევის უნარი აქვს კვლევითი სამუშაოს შესრულებაში მონაწილეობის უნარი, შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკული ანალიზი, აქვს კვლევის დაგეგმვის, მეთოდების და სამეცნიერო ცოდნის გამოყენების უნარი; შეუძლია დოკუმენტური მასალის მოგროვება, კვლევის საგნის ირგვლივ ლიტერატურის მიმოხილვა, მიღებული მონაცემების დამუშავება, კვლევის შედეგების პრეზენტაცია და კამათში მონაწილეობის მიღება. იცნობს კანონმდებლობისა და ბიოეთიკის პრინციპებს კვლევებთან მიმართებაში.   

13. დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვის და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. შეუძლია თავის საქმიანობასთან დაკავშირებული რესურსების სწორად დაგეგმვა. პასუხს აგებს შესრულებულ სამუშაოზე და შეუძლია მისი შეფასება და კრიტიკა.  



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლების აუცილებელი პირობაა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ინტეგრაცია, კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარება ვირტუალური სიმულაციის ცენტრში (უმცროსკურსელებისთვის) და კლინიკურ გარემოში (უფროსკურსელებისთვის). ცოდნისა და უნარების შეფასებისას გამოყენებულია როგორც ზეპირი, ასევე ტესტური გამოცდები, ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE), პორტფოლიო, პრეზენტაციები, რეფერატი/თეზისი.  სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი ფორმები: 

· ინტერაქტიური ლექციები, სემინარები, კოლოკვიუმები 

· კლინიკურ გარემოში სწავლება (bedside teaching) 

· სიმულატორებისა და მულაჟების გამოყენება 

· პაციენტისა და ექიმის როლების შესრულება 

· ლაბორატორიული სწავლება 

· პრეზენტაციები 

· სამეცნიერო კვლევაში მონაწილეობა

· სამუშაო პრაქტიკა 

 

კურიკულუმში სტუდენტის კვლევაში მონაწილეობას ეთმობა განსაზღვრული საათები. მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები სწავლობენ არა მხოლოდ სამეცნიერო ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასებას, არამედ კვლევის ორგანიზაციის, წარმართვის, ანალიზის, შედეგების წარმოდგენის ძირითად პრინციპებს. სტუდენტები ესწრებიან და მონაწილეობენ დეპარტამენტების/ფაკულტეტების სამეცნიერო კონფერენციებში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, “ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, “არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  



		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა

		შეფასება

		შეფასების კლასიფიკაცია

		შეფასება



		91 -100

		“ფრიადი” 

		დადებითი

		(A) „ფრიადი“  



		81 – 90

		“ძალიან კარგი” 

		დადებითი

		(B) „ძალიან  კარგი“  



		71 – 80

		“კარგი”

		დადებითი

		(C) „კარგი“



		61 – 70

		“საშუალო” 

		დადებითი

		(D) „დამაკმაყოფილებელი“  



		51 – 60

		“დამაკმაყოფილებელი”

		დადებითი

		(E) „საკმარისი“



		41 – 50

		“არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება



		0 – 40

		“სრულიად არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(F) „ჩაიჭრა“  (საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი)









სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით განისაზღვრება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 





საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია



პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი კორძაია, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, კლინიკური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი.














საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: მედიცინა-ინგლისურენოვანი პროგრამა (დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა) (Medicine)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი (Medical Doctor)

სწავლების საფეხური- ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  - 360 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ინგლისური



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე



სტუდენტებისათვის საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნის მიცემა და უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის ცოდნის მიცემასა და უნარ-ჩვევების გამომუშავებას შემდეგი ძირითადი სფეროების მიხედვით:

-მედიცინის მეცნიერული საფუძვლები;

-კლინიკური ცოდნა და უნარ-ჩვევები;

-მოსახლეობის ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის სისტემები;

-პროფესიული ფასეულობები, ქცევა და ეთიკა;

-კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები;

-კრიტიკული აზროვნება და სამეცნიერო კვლევა;

-ინფორმაციის მართვა.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

erTiani erovnuli gamocdebi



სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება - დიპლომირებულ მედიკოსს აქვს საბუნებისმეტყველო, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი ქცევითი, სოციალური და კლინიკური მეცნიერებების  ღრმა და სისტემური ცოდნა; იცის წამლების ძირითადი ჯგუფები, მათი დანიშვნის პრინციპები პათოლოგიური მდგომარეობებისა და დაავადებების მიხედვით; აქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის შესახებ ღრმა ცოდნა და აცნობიერებს ექიმის როლს ამ სისტემაში; აქვს ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ღრმა ცოდნა; აცნობიერებს კომპლექსური კლინიკური პრობლემების გადაჭრის გზებს.   

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია კლინიკური შემთხვევების, მათ შორის გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების, შეფასება, გამოკვლევების დანიშვნა,  შესაბამისი წამლებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირება, პაციენტისთვის მკურნალობის პოტენციური სარგებლისა და რისკის შეფასება; აქვს მიღებული ცოდნის შესაბამისი პრაქტიკული პროცედურების ჩატარების უნარი; მულტიდისციპლინურ  ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც რიგით წევრს, ასევე ლიდერს; შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის წევრებთან შეთანხმება, მათი საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასება, კონფლიქტური და ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა; სამედიცინო პრაქტიკასა და კვლევაში ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების, მეთოდებისა და ცოდნის გამოყენება. 

დასკვნის უნარი - აქვს ღრმა კლინიკური აზროვნება, შეუძლია კვლევის არასრული და წინააღმდეგობრივი ონაცემების კრიტიკული ანალიზი, დიფერენციული დიაგნოზის ჩატარება, დიაგნოზის ჩამოყალიბება და დასაბუთება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, უნარებისა და ცოდნის გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი - შეუძლია სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია მშობლიურ და უცხოურ ენებზე; აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე, არავერბალური 

სწავლის უნარი - სწავლის უნარი შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება, საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა; აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვისა და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და მისი კრიტიკულად შეფასება; აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ობიექტურად შეფასების უნარი.  

ღირებულებები - აქვს მედიცინის კონტექსტში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ცოდნა, შეუძლია პაციენტის უფლებების დაცვა; პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკების წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა ნებისმიერ პირთან, განურჩევლად მისი სოციალური, კულტურული, რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა. პაციენტთან და კოლეგებთან ურთიერთობისას ხელმძღვანელობს სამართლიანობის, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. 



დარგობრივი კომპეტენციები  

დარგობრივი ცოდნა 

1. საბაზო  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ცოდნა 

2. ქცევითი და სოციალური მეცნიერებების ცოდნა 

3. კლინიკური მეცნიერებების ცოდნა 

4. წამლები და მათი დანიშვნის პრინციპების ცოდნა 

 5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის ცოდნა და ამ სისტემაში ექიმის როლის გაცნობიერება 6. ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ცოდნა

დარგობრივი უნარები 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

1. პაციენტისთვის კონსულტაციის გაწევა 

· ანამნეზის შეკრება 

· ფიზიკური გამოკვლევის ჩატარება 

· კლინიკური აზროვნება და გადაწყვეტილების მიღება 

· განმარტებებისა და რჩევების მიცემა 

· პაციენტის გამხნევება და მისი უფლებების დაცვა 

· პაციენტის ფსიქოლოგიური სტატუსის შეფასება  



2. კლინიკური შემთხვევის შეფასება, გამოკვლევების დანიშვნა, დიფერენციული დიგნოზის ჩატარება, დაავადების მართვის გეგმის შესახებ მსჯელობა 

· კლინიკური მოხსენების სირთულის გაცნობიერება და შეფასება 

· შესაბამისი გამოკვლევების დანიშვნა და შედეგების ინტერპრეტაცია 

· დიფერენციული დიაგნოზის გატარება 

· პაციენტებთან და მათ მომვლელებთან დაავადების მართვის გეგმის განხილვა 

· ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტზე და მის ოჯახზე ზრუნვა 

· ქრონიკული დაავადების მართვა



3. გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების დროს დახმარების გაწევა (პირველადი დახმარება და სარეანიმაციო ღონისძიებები) 

· გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობის ამოცნობა და შეფასება 

· გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების მკურნალობა 

· ბაზისური პირველადი დახმარების გაწევა 

· გაიდლაინების შესაბამისი ბაზისური სიცოცხლის შემანარჩუნებელი და კარდიოპულმონური სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარება 

· გაიდლაინების შესაბამისი გაფართოებული სიცოცხლის შემანარჩუნებელი ღონისძიებების ჩატარება 

· ტრავმების მკურნალობა გაიდლაინების შესაბამისად. 



4. მედიკამენტების გამოწერის ცოდნა 

· მედიკამენტების გასაგებად და აკურატულად გამოწერა 

· შესაბამისი წამლებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირება 

· მედიკამენტური და სხვა სახის მკურნალობის შესაბამისობის განხილვა და პაციენტისთვის პოტენციური სარგებელისა და რისკის შეფასება 

· ტკივილისა და დისტრესის მკურნალობა 

· მედიკამენტების თავსებადობის გათვალისწინება მკურნალობის დანიშვნისას

 

5. პრაქტიკული პროცედურების ჩატარება 

· წნევის გაზომვა 

· ვენეპუნქცია 

· ლუმბალური პუნქცია 

· ვენაში კათეტერის ჩადგმა 

· სამკურნალო საშუალებების ვენაში შეყვანა და ინფუზიის მოწყობილობის გამოყენება 

· ინექციის გაკეთება კანქვეშ და კუნთში 

· ჟანგბადის მიწოდება 

· პაციენტების ტრანსპორტირება და მასთან მოპყრობა 

· ნაკერის დადება 

· სისხლის ტრანსფუზია 

· შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია 

· შარდის ანალიზის გაკეთება 

· ელექტროკარდიოგრამის გადაღება და ინტერპრეტაცია 

· სასუნთქი სისტემის ფუნქციური ტესტების ჩატარება 

 

6. სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური კომუნიკაცია 

· პაციენტთან კომუნიკაცია 

· კოლეგებთან კომუნიკაცია 

· კომუნიკაცია ცუდი ამბის შეტყობინებისას 

· ნათესავებთან კომუნიკაცია 

· უნარშეზღუდულ პირებთან კომუნიკაცია 

· კომუნიკაცია ინფორმირებული თანხმობის მისაღებად 

· წერილობითი კომუნიკაცია (სამედიცინო ჩანაწერების ჩათვლით) 

· კონფლიქტის შემთხვევაში კომუნიკაცია 

· კომუნიკაცია დამხმარე პირის საშუალებით 

· კომუნიკაცია სამართალდამცავ ორგანოებთან და მასმედიასთან 

· ეფექტური კომუნიკაცია ნებისმიერ პირთან განურჩევლად მისი სოციალური, კულტურული, რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა.  



7. სამედიცინო პრაქტიკაში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების გამოყენება 

· კონფიდენციალობის დაცვა

· მკურნალობის დროს ეთიკის პრინციპების და ანალიზის უნარის გამოყენება 

· ინფორმირებული თანხმობის მიღება და სათანადო ჩანაწერის გაკეთება 

· სიკვდილის ცნობის გაცემა 

· აუტოფსიის მოთხოვნა (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში)

· მკურნალობისას საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობის გამოყენება 

· სამედიცინო საქმიანობის წარმართვა მულტიკულტურულ საზოგადოებაში 



8. პაციენტის დაავადებასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური და სოციალური ასპექტების შეფასება 

· დაავადების გამოვლინებისა და პაციენტზე ზემოქმედების ფსიქოლოგიური ფაქტორების შეფასება 

· დაავადების გამოვლინებისა და პაციენტზე ზემოქმედების სოციალური ფაქტორების შეფასება 

· დაავადებასთან დაკავშირებული სტრესის დადგენა 

· ალკოჰოლზე და წამალზე დამოკიდებულების დადგენა 



9. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, უნარებისა და ცოდნის გამოყენება 

· მტკიცებულებების გამოყენება პრაქტიკაში 

· შესაბამისი ლიტერატურული კვლევის სწორად განსაზღვრა და ჩატარება

· გამოქვეყნებული ლიტერატურის კრიტიკული შეფასება,  დასკვნების გამოტანა და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება.   



10. სამედიცინო კონტექსტში ინფორმაციის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენება 

კლინიკური ჩანაწერების მოწესრიგებულად და სრულად შენახვა 

· პრაქტიკულ საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 

· სპეციფიკური საინფორმაციო რესურსების მოძიება 

· ინფორმაციის შენახვა და შემდეგ მისი გამოყენება 

· პირადი ჩანაწერების შენახვის უნარი (პორთფოლიო) 



11. სამედიცინო პრაქტიკასა და კვლევაში  ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების, მეთოდებისა და ცოდნის გამოყენება

· სამეცნიერო კვლევის წარმოების მეთოდოლოგიის ცოდნა; კვლევის დიზაინის, 

დეტალური დაგეგმვის, მიღებული შედეგების დამუშავებისა და დასკვნების გაკეთების უნარი.  

· პრაქტიკულ საქმიანობაში ბიომედიცინის მიეცნიერებების მიღწევების გამოყენების უნარი 

· ბიომედიცინაში სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე რეფერატის/მიმოხილვის დაწერის უნარი 

· სამეცნიერო კვლევის წარმართვის ეთიკის პრინციპების ცოდნა.



12. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში ჩართვა, ჯანდაცვის სისტემაში ეფექტური მუშაობა 

· მკურნალობის ჩატარება, რომელსაც მინიმუმამდე დაჰყავს პაციენტისთვის ზიანის მიყენების რისკი 

· ინფექციის გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებების გატარება 

· საკუთარი ჯანმრთელობის პრობლემების გაცნობიერება და პროფესიულ მოვალეობებთან მიმართებაში საკუთარი ჯანმრთელობის შეფასება 

· ჯანდავის ხელშეწყობის ღინისძიებებში მონაწილეობა, როგორც ინდივიდის, ასევე პოპულაციის დონეზე.  



ზოგადი კომპეტენციები  

1. ანალიზისა და სინთეზის უნარი შეუძლია რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების კრიტიკული შეფასება, მათი დამოუკიდებელი ანალიზი, ანალიზის შედეგების გასაგებად გადმოცემა და შემდგომ მათი გამოყენება. აქვს ახალი ინფორმაციისადმი კრიტიკული მიდგომა, შეუძლია სხვადასხვა მონაცემის გაანალიზება, შეჯამება, ინტეგრაცია, დასკვნის გამოტანა, მიღებული შედეგების ანალიზისას მტკიცებულებების და/ან საწინააღმდეგო არგუმენტების მოყვანა.   

2. ინფორმაციის მართვა შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დიდი მოცულობის ინფორმაციის დამუშავება და მისი კრიტიკული შეფასება. პროფესიული საქმიანობისას აქვს მოძიებული ინფორმაციის გამოყენების უნარი.   

3. პრობლემის გადაჭრა/გადაწყვეტილების მიღება დამოუკიდებლად შეუძლია კომპლექსური პრობლემების განსაზღვრა, ჩამოყალიბება, მისი გადაჭრის გზების განსაზღვრა, მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. იცნობს და საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად იყენებს დამატებით რესურსებს საკუთარი სპეციალობის ფარგლებში.  

4. მშობლიურ ენაზე ზეპირი და  წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი მშობლიურ ენაზე შეუძლია თავისუფლად კომუნიკაცია, შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, აქვს არასპეციალისტებთან დიალოგის უნარი მათთვის გასაგები ენით; შეუძლია დეტალური წერილობითი ანგარიშების და ჩანაწერების მომზადება.   

5. მეორე ენის ცოდნა ერთ-ერთი ევროპული ენის B2 დონის შესაბამისი ცოდნა.   

6. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს (ICT) შეუძლია მათი მეშვეობით ინფორმაციის მოძიება; შეუძლია მულტიმედიის და ელექტრონული ინტერაქტიული პროგრმების გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; შეუძლია ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება; აქვს კომპიუტერის, საოფისე პროგრამების გამოყენების უნარი; აქვს ინფორმაციის წყაროების მოძიების უნარი, ინფორმაციის შენახვისა და გამოყენების უნარი, ელექტრონულ ფორმატში კომუნიკაციის უნარი.  

7. ჯგუფში მუშაობა გააჩნია  ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც რიგით წევრს, ასევე ლიდერს. შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის წევრებთან შეთანხმება, მათი საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასება, კონფლიქტური და ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა.   

8. კომუნიკაციის უნარი აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე, არავერბალური კომუნიკაციის უნარი. შეუძლია შეხვედრებში მონაწილეობა და თავისი მოსაზრებების ზეპირსიტყვიერად და წერილობით გადმოცემა. შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკების წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა.  

9. ეთიკური პრინციპების დაცვის უნარი იცავს ეთიკის პრინციპებს კოლეგებთან, პაციენტებთან და არასპეციალისტებთან ურთიერთობაში. შეუძლია ეთიკური დილემის ანალიზი და გადაჭრა.   

10. სწავლის/ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება, შეუძლი საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლების აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნის და უნარ-ჩვევების ობიექტურად შეფასების უნარი.  

11. ახალ გარემოსთან ადაპტაციის უნარი  კოლექტივში პრაქტიკული მუშაობის ჩვევები, პროფესული სუბორდინაციის/ ადაპტაციის უნარი, ახალი ტექნოლოგიების ათვისების უნარი.   

12. კვლევის უნარი აქვს კვლევითი სამუშაოს შესრულებაში მონაწილეობის უნარი, შეუძლია სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკული ანალიზი, აქვს კვლევის დაგეგმვის, მეთოდების და სამეცნიერო ცოდნის გამოყენების უნარი; შეუძლია დოკუმენტური მასალის მოგროვება, კვლევის საგნის ირგვლივ ლიტერატურის მიმოხილვა, მიღებული მონაცემების დამუშავება, კვლევის შედეგების პრეზენტაცია და კამათში მონაწილეობის მიღება. იცნობს კანონმდებლობისა და ბიოეთიკის პრინციპებს კვლევებთან მიმართებაში.   

13. დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვის და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. შეუძლია თავის საქმიანობასთან დაკავშირებული რესურსების სწორად დაგეგმვა. პასუხს აგებს შესრულებულ სამუშაოზე და შეუძლია მისი შეფასება და კრიტიკა.  



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლების აუცილებელი პირობაა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ინტეგრაცია, კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარება ვირტუალური სიმულაციის ცენტრში (უმცროსკურსელებისთვის) და კლინიკურ გარემოში (უფროსკურსელებისთვის). ცოდნისა და უნარების შეფასებისას გამოყენებულია როგორც ზეპირი, ასევე ტესტური გამოცდები, ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE), პორტფოლიო, პრეზენტაციები, რეფერატი/თეზისი.  სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი ფორმები: 

· ინტერაქტიური ლექციები, სემინარები, კოლოკვიუმები 

· კლინიკურ გარემოში სწავლება (bedside teaching) 

· სიმულატორებისა და მულაჟების გამოყენება 

· პაციენტისა და ექიმის როლების შესრულება 

· ლაბორატორიული სწავლება 

· პრეზენტაციები 

· სამეცნიერო კვლევაში მონაწილეობა

· სამუშაო პრაქტიკა 

 

კურიკულუმში სტუდენტის კვლევაში მონაწილეობას ეთმობა განსაზღვრული საათები. მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები სწავლობენ არა მხოლოდ სამეცნიერო ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასებას, არამედ კვლევის ორგანიზაციის, წარმართვის, ანალიზის, შედეგების წარმოდგენის ძირითად პრინციპებს. სტუდენტები ესწრებიან და მონაწილეობენ დეპარტამენტების/ფაკულტეტების სამეცნიერო კონფერენციებში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, “ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, “არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  



		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა

		შეფასება

		შეფასების კლასიფიკაცია

		შეფასება



		91 -100

		“ფრიადი” 

		დადებითი

		(G) „ფრიადი“  



		81 – 90

		“ძალიან კარგი” 

		დადებითი

		(H) „ძალიან  კარგი“  



		71 – 80

		“კარგი”

		დადებითი

		(I) „კარგი“



		61 – 70

		“საშუალო” 

		დადებითი

		(J) „დამაკმაყოფილებელი“  



		51 – 60

		“დამაკმაყოფილებელი”

		დადებითი

		(K) „საკმარისი“



		41 – 50

		“არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება



		0 – 40

		“სრულიად არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(L) „ჩაიჭრა“  (საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი)









სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით განისაზღვ¬რება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 





საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია



პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი კორძაია, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, კლინიკური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი.







































































საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სტომატოლოგია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული  სტომატოლოგი

( Doctor of Dental Medicine(DDM)

სწავლების საფეხური- ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  - 300 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე



პროგრამის მიზანია თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციების მქონე მაღალკვალიფიციური დიპლომირებული სტომატოლოგის მომზადება, რომელიც იცნობს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, აქვს შესაბამისი ცოდნა და უნარ-ჩვევები იმისათვის, რომ იყოს კონკურენტიანი შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი: 

შედეგები განისაზღვრება ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციებით.

ცოდნა და გაცნობიერება 

დიპლომირებულ სტომატოლოგს აქვს საბუნებისმეტყველო, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი ქცევითი, სოციალური და კლინიკური მეცნიერებების  ღრმა და სისტემური ცოდნა; იცის წამლების ძირითადი ჯგუფები, მათი დანიშვნის პრინციპები პათოლოგიური მდგომარეობებისა და დაავადებების მიხედვით; აქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის შესახებ ღრმა ცოდნა და აცნობიერებს ექიმის როლს ამ სისტემაში; აქვს ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ღრმა ცოდნა; აცნობიერებს კომპლექსური კლინიკური პრობლემების გადაჭრის გზებს.

· მტკიცებულებების გამოყენება პრაქტიკაში

· შესაბამისი ლიტერატურული კვლევის სწორად განსაზღვრა და ჩატარება

· გამოქვეყნებული ლიტერატურეს კრიტიკული შეფასება,დასკვნების გამოტანა და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება

   ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია კლინიკური შემთხვევების, მათ შორის გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობების, შეფასება, გამოკვლევების დანიშვნა,  შესაბამისი წამლებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირება, პაციენტისთვის მკურნალობის პოტენციური სარგებლისა და რისკის შეფასება; აქვს მიღებული ცოდნის შესაბამისი პრაქტიკული პროცედურების ჩატარების უნარი; მულტიდისციპლინურ  ჯგუფში მუშაობის უნარი, როგორც რიგით წევრს, ასევე ლიდერს; შეუძლია ამოცანების მკაფიოდ ფორმულირება, ჯგუფის წევრებთან შეთანხმება, მათი საქმიანობის კოორდინაცია და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების ადეკვატური შეფასება, კონფლიქტური და ფორსმაჟორული სიტუაციების მართვა; სამედიცინო პრაქტიკასა და კვლევაში ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების, მეთოდებისა და ცოდნის გამოყენება. 

   1.პაციენტისთვის კონსულტაციის გაწევა

· ანამნეზის შეკრება

· ობიექტური გამოკვლევის ჩატარება

· კლინიკური აზროვნება და გადაწყვეტილების მიღება

· განმარტებებისა და რჩევების მიცემა

· პაციენტის გამხნევება და მისი უფლებების დაცვა

· პაციენტის ფსიქოლოგიური სტატუსის შეფასება

· კლინიკური შემთხვევის სირთულის გაცნობიერება და შეფასება

· შესაბამისი გამოკვლევების დანიშვნა და შედეგების ინტერპრეტაცია

· დიფერენციული დიაგნოზის გატარება

· პაციენტებთან და მათ მომვლელებთან დაავადების მართვის გეგმის განხილვა

· მედიკამენტების გასაგებად და აკურატულად გამოწერა

· მედიკამენტებისა და სხვა სამკურნალო ღონისძიებების კლინიკურ კონტექსტთან დაკავშირება

· მედიკამენტური და სხვა სახის მკურნალობის შესაბამისობის განხილვა და პაციენტისთვის პოტენციური სარგებლისა და რისკის შეფასება

· ტკივილისა და დისტრესის მკურნალობა

· მედიკამენტების თავსებადობის გათვალისწინება მკურნალობის დანიშვნისას

2.პრაქტიკული პროცედურების ჩატარება

· ინექციური ანესთეზიის შესრულება

· კბილის მაგარი ქსოვილების პრეპარირება

· ენდოდონტიური მანიპულაციების შესრულება

· კბილის მაგარი ქსოვილების დეფექტების რესტავრაციის შესრულება

· კბილის ექსტრაქციის შესრულება

· ნაკერის დადება

· ანაბეჭდის აღება

· ცვილით კბილებისა და სხვა სახის პროთეზების მოდელირება

· კბილების პრეპარირება გვირგვინებისათვის მთლიანი და ნაწილობრივი მოსახსნელი პროთეზების დამზადება

· თანკბილვის ანომალიათა დიაგნოსტიკა, მკურნალობის გეგმის

     შედგენა და შესაბამისი კონსტრუქციის აპარატის შერჩევაში

     მონაწილეობა;

· პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიდამოს ონკოლოგიურ დაავადებათა

      დიფერენციულ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობის ალგორითმის

       შედგენაში მონაწილეობა;

· პაციენტის და ექიმ-სტომატოლოგის უსაფრთხოების წესების დაცვა,

· დეონტოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური პრობლემების

      იდენტიფიცირება და სიტუაციის მართვა კომპეტენციის ფარგლებში

დასკვნის უნარი 

აქვს ღრმა კლინიკური აზროვნება, შეუძლია კვლევის არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების კრიტიკული ანალიზი, დიფერენციული დიაგნოზის ჩატარება, დიაგნოზის ჩამოყალიბება და დასაბუთება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, უნარებისა და ცოდნის გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი 

 შეუძლია სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია მშობლიურ და უცხოურ ენებზე; აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვების დასმის, აგრეთვე, არავერბალური 

სწავლის უნარი 

სწავლის უნარი შეუძლია სასწავლო-საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება, საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა; აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვისა და შეთანხმებული სამუშაოს შესრულების უნარი. შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და მისი კრიტიკულად შეფასება; აცნობიერებს ცოდნის განუწყვეტელი განახლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების აუცილებლობას; აქვს საკუთარი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ობიექტურად შეფასების უნარი.  

· კლინიკური ჩანაწერების მოწესრიგებულად და სრულად შენახვა

· პრაქტიკულ საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება

· სპეციფიკური საინფორმაციო რესურსების მოძიება

· ინფორმაციის შენახვა და შემდეგ მისი გამოყენება

· პირადი ჩამაწერების შენახვის უნარი

ღირებულებები 

 აქვს მედიცინის კონტექსტში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების ცოდნა, შეუძლია პაციენტის უფლებების დაცვა; პროფესიულ კონტექსტში მოლაპარაკების წარმართვა და კონფლიქტების მოგვარებაში მონაწილეობა ნებისმიერ პირთან, განურჩევლად მისი სოციალური, კულტურული, რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილებისა. პაციენტთან და კოლეგებთან ურთიერთობისას ხელმძღვანელობს სამართლიანობის, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. 

· კონფიდენციალობის დაცვა

· მკურნალობის დროს ეთიკის პრინციპებისა და ანალიზის უნარის გამოყენება

· ინფორმირებული თანხმობის მიღება და სათანადო ჩანაწერის გაკეთება

· სამედიცინო საქმიანობის წარმართვა მულტიკულტურულ საზოგადოებაში



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლების აუცილებელი პირობაა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ინტეგრაცია, კლინიკური უნარ-ჩვევების განვითარება ვირტუალური სიმულაციის ცენტრში (უმცროსკურსელებისთვის) და კლინიკურ გარემოში (უფროსკურსელებისთვის). ცოდნისა და უნარების შეფასებისას გამოყენებულია როგორც ზეპირი, ასევე ტესტური გამოცდები, ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE), პორტფოლიო, პრეზენტაციები, რეფერატი/თეზისი.  სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი ფორმები: 

· ინტერაქტიური ლექციები, სემინარები, კოლოკვიუმები 

· კლინიკურ გარემოში სწავლება (bedside teaching) 

· სიმულატორებისა და მულაჟების გამოყენება 

· პაციენტისა და ექიმის როლების შესრულება 

· ლაბორატორიული სწავლება 

· პრეზენტაციები 

· სამეცნიერო კვლევაში მონაწილეობა

· სამუშაო პრაქტიკა 

 

კურიკულუმში სტუდენტის კვლევაში მონაწილეობას ეთმობა განსაზღვრული საათები. მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტები სწავლობენ არა მხოლოდ სამეცნიერო ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასებას, არამედ კვლევის ორგანიზაციის, წარმართვის, ანალიზის, შედეგების წარმოდგენის ძირითად პრინციპებს. სტუდენტები ესწრებიან და მონაწილეობენ დეპარტამენტების/ფაკულტეტების სამეცნიერო კონფერენციებში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, “ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, “არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  



		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა

		შეფასება

		შეფასების კლასიფიკაცია

		შეფასება



		91 -100

		“ფრიადი” 

		დადებითი

		(M) „ფრიადი“  



		81 – 90

		“ძალიან კარგი” 

		დადებითი

		(N) „ძალიან  კარგი“  



		71 – 80

		“კარგი”

		დადებითი

		(O) „კარგი“



		61 – 70

		“საშუალო” 

		დადებითი

		(P) „დამაკმაყოფილებელი“  



		51 – 60

		“დამაკმაყოფილებელი”

		დადებითი

		(Q) „საკმარისი“



		41 – 50

		“არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება



		0 – 40

		“სრულიად არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(R) „ჩაიჭრა“  (საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი)









სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით განისაზღვრება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 





საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია



პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ვლადიმერ მარგველაშვილი

























საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ოკუპაციური თერაპია /  Occupational Therapy მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრი

სწავლების საფეხური- ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  - 240 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე



სასწავლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კომპეტენტური (პროფესიული ცოდნის, უნარ-ჩვევისა და დამოკიდებულების მქონე) ოკუპაციური თერაპევტი, რომელიც იმუშავებს ოკუპაციური თერაპიის პრაქტიკის ნებისმიერ სფეროში მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომისა და პროფესიული ეთიკის დაცვით. პროგრამა აგებულია ზოგად და სპეციფიკურ (დარგობრივ) კომპეტენციებზე დაყრდნობით, რომლის ძირითადი თემებია: ცოდნა ოკუპაციურ თერაპიაში; ოკუპაციური თერაპიის პროცესი და პროფესიული აზროვნება; პროფესიული  ურთიერთობები და თანამშრომლობა; პროფესიული ავტონომია და პასუხისმგებლობა; კვლევა და განვითარება ოკუპაციურ თერაპიაში/მეცნიერებაში; პროფესიის მართვა და ხელშეწყობა. სასწავლო გეგმის სტრუქტურა ეფუძნება სამ ძირითად პრინციპს: ზოგადი ცოდნიდან კერძოსკენ; ინდივიდთან მუშაობიდან თემთან მუშაობისკენ; მცირე ასაკის პირებთან მუშაობიდან ხანდაზმულ პირებთან მუშაობისკენ. სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი იღებს ცოდნას, მუშაობის უნარ-ჩვევას და პრაქტიკულ გამოცდილებას ოკუპაციური თერაპიის მომსახურების შესახებ სხვადასხვა სფეროში. საბოლოო საბაკალავრო ნაშრომი ახდენს სტუდენტის როგორც კვლევის, ასევე პროექტის განხორცილების საბაზისო უნარების დემონსტრირებას. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები. (დამატებით-ინგლისური ენის ფლობა - ტექსტის კითხვა ლექსიკონით). 



სწავლის შედეგი: 

ბოლონიის პროცესში მონაწილე ქვეყნებისთვის ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრიატის კომპეტენციები განისაზღვრება TUNING Occupational Therapy Group-ის (2007) მიერ შემუშავებული სწავლის შედეგების საფუძველზე განათლების სამი ციკლისთვის.  

მოცემული საბაკალავრო პროგრამა ოკუპაციურ თერაპიაში დაფუძნებულია პირველი ციკლის დისკრიპტორებზე (აღმწერზე). 

ქვემოთ ჩამოთვლილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ შესაძლებელია სწავლის გაგრძელება მაგისტრატურაში. 

		ცოდნა და გაცნობიერება 

		ბაკალავრის ხარისხის მქონე ოკუპაციურ თერაპევტს აქვს პროფესიული ცნებების და თეორიის ღრმა ცოდნა. შეუძლია ახსნას მიმართება ოკუპაციურ პერფორმანსს, ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას შორის. იყენებს ცოდნას ბილოგიური, სამედიცინო, სოციალური, ჰუმანიტარული, ფსიქოლოგიური და ოკუპაციური მეცნიერებებიდან. 



		ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

		მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია ოკუპაციური თერაპიის საჭიროების დადგენა (როგორც ინდივიდუალური კლიენტისთვის, ასევე ოჯახის, ორგანიზაციის თუ თემისთვის), ოკუპაციურ თერაპიული  შეფასების განხორციელება, ჩარევის მიზნების დასახვა  მულტიდისციპლინურ გუნდთან თანამშორმლობით, ინტერვენციის განხორციელება, დამხმარე საშუალებების შერჩევა/რეკომენდირება, ადაპტაციების განსაზღვრა, ასევე საკუთარი მუშაობის  პროცესის შეჯამება და შედეგების გადაფასება.



		დასკვნის უნარი

		შეუძლია კლინიკური მსჯელობის საფუძველზე რეალურ სიტუაციაში საუკეთესო გამოსავლის დადგენა. შეუძლია რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევის კრიტიკული გააზრება და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის გამოყენება. უმკლავდება ეთიკურ დილემას, რომელიც თავს იჩენს პრაქტიკული მუშაობისას.   



		კომუნიკაციის უნარი

		შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში ეფექტური წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაციია მშობლიურ და უცხო ენაზე. ურთიერთობის დასამყარებლად შეუძლია კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმის გამოყენება. აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვის დასმის უნარი. 



		სწავლის უნარი

		შეუძია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა. იყენებს სასწავლო-საინფორმაციო რესურსებს. აქვს დროის ორგანიზების, პრიორიტეტების შერჩევის, ვადების დაცვის და ჯგუფში სწავლის უნარი. შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და მისი კრიტიკულად შეფასება. აცნობიერებს ცოდნის განახლების და უწყვეტი პროფესიული განათლების აუცილებლობას.აქვს საკუთარი კომპეტენციის კრიტიკული შეფასების უნარი.    



		ღირებულებები

		მუშაობს კლიენტზე-ცენტრირებული პრინციპის დაცვით. მუშაობისას ხელმძღვანელობს სამართლიანობის, სოციალური ერთობის და დემოკრატიული პრინციპების გათვალისინებით. 









ზოგადი

პირველი ციკლის დონეზე ოკუპაციურ თერაპევტს:

1. შეუძლია შეაგროვოს, განმარტოს და გამოიყენოს მონაცემები ჯანმრთელობის, სოციალური და ოკუპაციური მეცნიერებიდან და მოიხსენიოს წყარო თანმიმდევრულად და ზუსტად 

1. შეუძლია რეფლექსიის მოხდენა და ძირითადი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება,  განსაკუთრებით დაოსტატებულია პრობლემის გადაწყვეტაში

1. განსაკუთრებით დაოსტატებულია ინტერპერსონალურ კომპეტენციაში, როგორც ორალური ისე წერითი კომუნიკაციის დამყარებაში პროფესიონალებსა და სერვისის მომხმარებლებთან, ჯგუფური მუშაობისას და ინტერდისციპლინური გუნდური მუშაობისას ავლენს კულტურული განსხვავების პატივისცემის უნარს

1. შეუძლია ახალ სიტუაციაში ადაპტირება, საუკეთესო გადაჭრის გზის მოძიების პროცესში არის კრეატული და იღებს გადაწყვეტილებებს გუნდთან და კლიენტთან თანამშრომლობით

1. შეუძლია მუშაობა ავტონომიურად, არის თვით-კრიტიკული და იყენებს ხარისხის უზრუნველყოფის პროცედურებს

1. შეუძლია პროექტის დაგეგმვა, განხორციელება, ანგარიშის დაწერა და შეფასება 

1. აქვს ბაზისური კვლევის უნარ-ჩვევა, უნარი გააკრიტიკოს და გამოიყენოს კვლევის შედეგები მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკისთვის

1. შეუძლია კომპიუტერული და ინფორმაციის მართვის უნარ-ჩვევის გამოყენება ინფორმაციის მოძიებისა და მოხსენებისთვის

1. შეუძლია პროფესიულ ინგლისურენოვან ლიტერატურასთნ მუშაობა, რათა განაახლოს საკუთარი ცოდნის დონე 



ცოდნა ოკუპაციურ თერაპიში

ოკუპაციური თერაპევტი

1. ავლენს პროფესიის თეორიული საფუძვლების შესახებ ცოდნას, შეუძლია ადამიანის ოკუპაციური ბუნების და მისი ჯანმრთელობასთან კავშირს ახსნა, ოკუპაციური პერფორმანსის დანიშნულების ახსნა, პიროვნებას, გარემოს და ოკუპაციას შორის რთული ურთიერთმიმართების ახსნა 

1. ავლენს ცოდნას და ესმის რთული ურთიერთმიმართება პოპულაციის ჯანმრთელობას, სოციალურ ერთობას და ოკუპაციურ უფლებებს და თემს, მათ ოკუპაციებს და გარემოს შორის

1. ესმის პიროვნება, როგორც ერთი მთლიანი, მისი მენტალური, ფიზიკური და სულიერი საჭიროებებისა და უნარების გათვალისწინებით 

1. ფლობს ცოდნას გარემოს შესახებ და ესმის მისი გავლენა ოკუპაციურ პერფორმანსზე 

1. ავლენს ცოდნას და ესმის ფუნქციონირების, შეზღუდული შესაძლებლობების, გარემოს და ჯანმრთელობის და მათ შორის კავშირის არსი

1. ასაბუთებს საკუთარ პრაქტიკას დებატით და დისკუსიით, ახსნა- განმარტებით და მტკიცებულებით 

ოკუპაციური თერაპიის პროცესი და პროფესიული მსჯელობა

ოკუპაციური თერაპევტი

1. ოკუპაციური თერაპევტი ახორციელებს თერაპიულ პროცესს კლიენტის საჭიროებების გათვალისწინებით. ოკუპაციური საჭიროებები შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა მიზეზით: ჯანმრთელობის მდგომარეობით, სოციალური სიტუაციით ანდა გარემო ფაქტორებით. პროცესი მოიცავს: სკრინინგს, შეფასებას, ოკუპაციური საჭიროების დადგენას, მიზნების შესახებ მოლაპარაკებას და მათ საბოლოო ფორმულირებას, დაგეგმვას, გეგმის განხორციელებას, და შედეგების გადაფასებას.  

1. იყენებს ყოველდღიურ აქტივობებს (როგორიცაა საჭმლის მომზადება), რათა აღადგინოს ფუნქცია; პიროვნების ადაპტური და კრეატული პოტენციალის სრული გამოყენების მიზნით შეიმუშავებს საქმიანობის შესრულების ახალ გზებს 

1. ოკუპაციური თერაპევტი ამოიცნობს იმ ფიზიკურ, სოციალურ, ატიტუდურ, კულტურულდა საკანონმდებლო გარემო ფაქტორებს, რომელიც ზემოქმედებს ოკუპაციურ პერფორმანსზე და მუშაობს იმაზე, რომ შეცვალოს გარემო რათა გაუმჯობესდეს ფუნქცია

1. ოკუპაციური თერაპევტი ახდენს პროფესიული მსჯელობისა და კლიენტის ოკუპაციური მონათხრობის (ნარატივის) ინტეგრაციას. რაც ხელს უწყობს თეორიული მოდელების შერჩევას და განხორციელებას, ოკუპაციის და აქტივობის ანალიზს და სინთეზს, რათა ყოველი ინდივიდუალური კლიენტი ან პოპულაცია უზრუნველყოფილი იყოს საუკეთესო შესაძლო მომსახურებით 

პროფესიული ურთიერთობები და პარტნიორობა

ოკუპაციური თერაპევტი

1. ქმნის პრაქტიკის საფუძველს კლიენტთან და მის ოჯახთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარებით და შენარჩუნებით. ამ ურთიერთობაში მთავარია კლიენტზე-ცენტირებული პრინციპის დაცვა. განსაკუთრებით, ინდივიდუალური განსხვავების და  ღირებულებების, და მათი ზეგავლენის პატივიცემა ოკუპაციასა და თანამონაწილეობაზე 

1. ამყარებს პარტნიორულ ურთიერთობას დამქირავებელთან, უწევს კონსულტაციას და აძლევს რჩევებს ოკუპაციასთან და ოკუპაციურ პერფორმანსთან დაკავშირებით. იყენებს ისეთ მეთოდებს, რაც უზრუნველყოფს კლიენტის ხედვის ინტეგრაციას 

1. ამოიცნობს და უმკლავდება ეთიკურ დილემას, რაც თავს იჩენს მის პროფესიულ ურთიერთობებში 

1. შეუძლია  ოკუპაციურ თერაპიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის, იდეების, პრობლემების და გადაჭრის გზების გაზიარება ინტერდისციპლინური თუ მულტიდისციპლინური გუნდისთვის, ასევე ოკუპაციური თერაპიის სტუდენტებისთვის და მათთვის ვისაც არ აქვს შესაბამისი დარგობრივი განათლება.     

პროფესიული ავტონომია და პასუხისმგებლობა

ოკუპაციური თერაპევტი

1. ახორციელებს პრაქტიკას ოკუპაციური თერაპიის ადგილობრივი და საერთაშორისო პოლიტიკის, ეთიკის კოდის და რეგულაციების შესაბამისად

1. მიჰყვება ოკუპაციური თერაპიის სერვისის დოკუმენტაციის მართვისათვის შემუშავებულ პროცედურებს

1. მუშაობს თავისი ცოდნის, უნარების ფარგლებში და საჭიროებისამებრ მიმართავს  სხვა პროფესიონალებს 

1. ახდენს ავტონომიის მაღალი ხარისხის დემონსტრირებას სწავლის საჭიროების და შესაბამისი შესაძლებლობის იდენტიფიკაციაში; ერთვება უწყვეტი პროფესიული განათლების პროცესში

კვლევა და განვითარება ოკუპაციურ თერაპიაში/მეცნიერებაში 

ოკუპაციური თერაპევტი

1. ეფექტურად მონაწილეობს კვლევის ტიპის პროექტებში

1. მონაწილეობს კონფერენციებში, სამუშაო ჯგუფებში და ხელს უწყობს  უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას სამუშაო ადგილზე

1. შეუძლია თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მტკიცებულების კრიტიკა, რათა მოახდინოს მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის განვითარება; ესმის მტკიცებულების საზღვარი არსებული პრაქტიკისთვის 

ოკუპაციური თერაპიის მენეჯმენტი და ხელშეწყობა

ოკუპაციური თერაპევტი

1. პოპულაციის ყოველდღიური საქმიანობების საჭიროებებიდან, უფლებებიდან და ამ საქმიანობების ჯანმრთელობასთან და კეთილდღეობასთან კავშირიდან გამომდინარე ახორციელებს ხელშემწყობ (პრომოუშენის) აქტივობებს

1. კლიენტების საჭიროებიდან გამომდინარე განსაზღვრავს, ანიჭებს პრიორიტეტს და ხელს უწყობს ოკუპაციური თერაპიის სერვისს 

1. ახორციელებს ოკუპაციური თერაპიის სტუდენტების, დამხმარეების, ასისტენტების, მოხალისეებისა და სხვების სუპერვიზიას 

1. ადგილობრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური გამოწვევების საპასუხოდ იაზრებს და ნერგავს სტრატეგიებს, რათა პროაქტიულად შეუწყოს ხელი სერვისების მიწოდებას, განსაკუთრებით ადგილობრივ დეონეზე 

1. ესმის და იყენებს მენეჯმენტის სტრატეგიებსა და მეთოდებს   



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

სასწავლო პროგრამა აგებულია სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლების მეთოდოლოგიაზე. სწავლა-სწავლებისას გამოიყენება მრავალფეროვანი მეთოდები, როგორიცაა: 

- პრობლემაზე და პროექტზე დაფუძნებული სწავლება

- კვლევაზე და ლიტერატურაზე მუშაობა

- ინტერაქტიური ლექცია პრეზენტაციის მრავალფეროვანი გზების გამოყენებით

- ჯგუფური და ინდივიდუალური დავალებები 

- ვიდეო დაკვირვება 

- შემთხვევის (case) განხილვა

-  მუშაობა, დისკუსია, დებატი, კონსულტაცია, მენტორინგი. 

- პრაქტიკული აქტივობების განხორციელება 

- პრეზენტაცია: ზეპირი, წერითი, პროდუქტის

- დამოუკიდებელი მუშაობა

სწავლა-სწავლების პროცესში სტუდენტს მხარდაჭერას უწევს პირადი მენტორი, რომელიც ეხმარება სტუდენტს ინდივიდუალური სასწავლო მიზნების დასახვაში, სასურველი გამოცდილების და რესურსების მოძიებაში, თვით-კრიტიკული უნარ-ჩვევის გამომუშავებაში. 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, “ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, “არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  



		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა

		შეფასება

		შეფასების კლასიფიკაცია

		შეფასება



		91 -100

		“ფრიადი” 

		დადებითი

		(S) „ფრიადი“  



		81 – 90

		“ძალიან კარგი” 

		დადებითი

		(T) „ძალიან  კარგი“  



		71 – 80

		“კარგი”

		დადებითი

		(U) „კარგი“



		61 – 70

		“საშუალო” 

		დადებითი

		(V) „დამაკმაყოფილებელი“  



		51 – 60

		“დამაკმაყოფილებელი”

		დადებითი

		(W) „საკმარისი“



		41 – 50

		“არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება



		0 – 40

		“სრულიად არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(X) „ჩაიჭრა“  (საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი)







სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით განისაზღვრება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 







საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია



პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჩიხლაძე












საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი

სწავლების საფეხური- მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  - 120 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

programis mizania magistrantebi daeuflon sazogadoebrivi jandacvis bazisur Teoriul, meTodologiur da kvleviT principebs; gaecnon sazogadoebrivi jandacvis praqtikasTan dakavSirebul profesiul da konteqstualur sakiTxebs; აგრეთვე jandacvis organizaciisa da menejmentis fundamentur sakiTxebSi magistrantTa Rrma da safuZvliani swavleba, analitikuri azrovnebis ganviTareba da praqtikuli unar-Cvevebis gaRrmaveba.

programaSi mniSvnelovani adgili ukavia kvleviT komponents da kvlevasTan dakavSirebuli  unarebis SeZenas. amdenad, programis mizania magistrants ganuviTaros sazogadoebrivi jandacvis sferoSi kvlevis damoukideblad dagemvis, monacemTa Segrovebis, analizis da interpretaciis unarebi; akademiuri weris, komunikaciis da prezentaciis  Cvevebi. 



 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

samagistro programaze Caricxvis msurvels unda hqondes bakalavris an masTan gaTanabrebuli xarisxi (diplomi). umaRlesi samedicino, ekonomikuri, iuridiuli ganaTleba, an ganaTleba momijnave specialobebSi (biologia, fsiqologia, sociologia da sxv).

samuSao gamocdileba  savaldebulo ar aris.

samagistro programaze Caricxvis msurvels unda hqondes ucxo enis codnis AA2  done (ucxo enaSi gamocdis Cabareba savaldebulo ar aris). 

samagistro programaze Caricxvis msurvelebma unda Caabaron saerTo samagistro gamocda da gamocda specialobaSi. 



სწავლის შედეგი

umaRlesi ganaTlebis meore safexuris Sesabamisi kvalifikaciebi sazogadoebrivi jandacvis magistrisaTvis:

zogadi xasiaTis kvalifikaciebi da unarebi: 

· sazogadoebrivi jandacvis magistrs eqneba codna, romelic daefuZneba da gaaRrmavebs pirvel safexurze miRebul ganaTlebas da kvlevis konteqtstSi uzrunvelyofs ideis originaluri ganviTarebis da/an gamoyenebis safuZvels an SesaZleblobas.

· SeeZleba codnis da problemebis gadaWris unaris gamoyeneba axal an ucnob garemoSi Tavis specialobasTan dakavSirebul an momijnave (multidisciplinur) konteqstSi.

· SeeZleba codnis integrirebis unari, Tavi gaarTvas sirTuleebs da arasrul an SezRudul informaciaze dayrdnobiT Camoayalibos mosazrebebi, romlebSic misi codnisa da mosazrebebis gamoyenebasTan dakavSirebuli socialuri da eTikuri pasuxismgeblobebic aisaxeba.

· SeeZleba Tavisi daskvnebis sajarod warmodgena, misi mkafio dasabuTeba Sesabamisi codniTa da logikiT, rogorc specialistebTan, ise araspecialistebTan.

· gamoumuSavdeba swavlis iseTi unar-Cvevebi, romelic TviTganmsazRvreli an damoukidebeli swavlis gagrZelebis saSualebas miscems.  

samagistro programis srulyofilad da keTilsindisierad Seswavlis Semdeg sazogadoebrivi jandacvis magistrs eqneba dargobrivi (specifikuri) kompetencia:

· magistranti SeiZens safuZvlian codnas sazogadoebrivi jandacvis arsis,  Teoriuli midgomebis, meTodebis Sesaxeb; 

· gaiRrmavebs praqtikul unar-Cvevebs jandacvis organizaciis da menejmentis fundamentur sakiTxebSi. 

· magistranti SesZlebs: maRalkvalificiur, profesiul doneze warmarTos jandacvis organizaciasTan da marTvasTan dakavSirebuli saqmianoba.

· monawileoba miiRos mosaxleobis janmrTelobis mdgomareobis SefasebasTan, samedicino bazris SeswavlaTan dakavSirebul kvlevebSi.

· SeiZens sazogadoebrivi jandacvis struqturebSi da samedicino dawesebulebebSi menejeruli saqmianobis warmarTvis unar-Cvevebs

· gamoumuSavdeba sazogadoebrivi jandacvis sferoSi kvlevis dagegmvisa da Catarebis, Sedegebis analizis da kvlevisadmi mecnieruli midgomis unarebi

· ganuviTardeba analitikuri  da logikuri azrovneba, SeeZleba movlenebis erTmaneTTan dakavSireba, analizi, daskvnebis gakeTeba da prognozireba

· SeZlebs prevenciuli ganaTlebisa da cxovrebis jansaRi wesis propagandis sworad dagegmvasa da ganxorcielbas, 

· janmrTelobaze garemos, inter- da intra-individualur faqtorebis gavlenis Seswvlas; 

· SeZlebs dagegmos da ganaxorcielos adekvaturi intervencia da imuSaos rogorc  kompetenturma profesionalma sazogadoebrivi jandacvis sferoSi.

 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

· ინტერაქტიური ლექციები

·  სემინარები 

· პრეზენტაციები 

· სამეცნიერო კვლევაში მონაწილეობა

· სამუშაო პრაქტიკა 

 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, “ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, “არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  



		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა

		შეფასება

		შეფასების კლასიფიკაცია

		შეფასება



		91 -100

		“ფრიადი” 

		დადებითი

		(Y) „ფრიადი“  



		81 – 90

		“ძალიან კარგი” 

		დადებითი

		(Z) „ძალიან  კარგი“  



		71 – 80

		“კარგი”

		დადებითი

		(AA) „კარგი“



		61 – 70

		“საშუალო” 

		დადებითი

		(AB) „დამაკმაყოფილებელი“  



		51 – 60

		“დამაკმაყოფილებელი”

		დადებითი

		(AC) „საკმარისი“



		41 – 50

		“არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება



		0 – 40

		“სრულიად არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(AD) „ჩაიჭრა“  (საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი)









სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით განისაზღვ¬რება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 





საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია



პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნატა ყაზახაშვილი










საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება -კლინიკური და ტრანსლიაციური მედიცინა

(warmodgenili programa moicavs medicinis mimarTulebebs da qvemimarTulebebs specifikuri kvleviTi komponentebiT: samedicino radiologia da endoskopia, nevrologia, fsiqiatria, qirurgia, gadaudebeli qirurgia, infeqciuri daavadebebi, meanoba-ginekologia, reproduqtologia,  kardiologia, endokrinologia, dermato-venerologia, klinikuri paTologia, molekuluri medicina, transplantologia, morfologia, stomatologia).

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  medicinis doqtori (PhD in Medicine)

სწავლების საფეხური -დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 180 ECTS კრედიტი



 სწავლების ენა - ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე;

warmodgenili programa miznad isaxavs uzrunvelyos doqtorants:

· misces Rrma Tanamedrove codna paTologiur mdgomareobaTa etiologiis, paTogenezis, diagnostikis prognozisa da mkurnalobis Sesaxeb;

· Camouyalibos doqtorants literaturuli monacemebisa da sakuTari kvlevis Sedegebis kritikuli analizisa da logikuri daskvnebis gakeTebis unari faqtebze damyarebuli medicinis principebis gamoyenebiT;

· gamoumuSavos samecniero kvlevebis damoukideblad dagegmvisa da warmoebis, aseve  saswavlo procesis warmarTvis unari. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. უცხო ენის ცოდნა B2 დონეზე.

სწავლის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება-   მედიცინის  სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა. მედიცინაში არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი- ბიოსამედიცინო ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც მედიცინაში ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. 

დასკვნის უნარი- ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომის კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და სეფასება, რითაც ხდებ ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/ განვითარების ხელშეწყობა; კლინიკური პრობლემების გადასაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;

კომუნიკაციის უნარი- მედიცინაში ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;

სწავლის უნარი- უახლესი მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების ან პროცესების განვითერბის მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში;

ღირებულებები- ეთიკურ ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდებს შემუშავება.

	Pprogramis dasrulebis Semdeg doqtorants:

· eqneba Rrma, fundamenturi codna Teoriul, klinikur da eqsperimentul medicinaSi (arCeuli mimarTulebis Sesabamisad);E

· SeeZleba damoukideblad dagegmos da awarmoos samecniero kvlevebi  Tanamedrove meTodebis gamoyenebiT;

· SeeZleba SeZenili codnisa da unarebis gamoyenebiT axal, ucnob garemoSi gadaWras rogorc misTvis ZiriTadi, aseve momijnave dargis problemebi;

· eqneba unari arasruli da SezRuduli informaciis analizis safuZvelze Camoayalibos socialurad da eTikurad misaRebi mosazrebebi;

· SeeZleba warmarTos swavlis procesi;

· gansazRvros sakuTari codnisa da unarebis srulyofisaTvis saWiro resursebi saSualebebi.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი ფორმები: 

· ინტერაქტიური ლექციები

·  სემინარები

·  კოლოკვიუმები 

· პრეზენტაციები 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, “ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, “არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  



		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა

		შეფასება

		შეფასების კლასიფიკაცია

		შეფასება



		91 -100

		“ფრიადი” 

		დადებითი

		(AE) „ფრიადი“  



		81 – 90

		“ძალიან კარგი” 

		დადებითი

		(AF) „ძალიან  კარგი“  



		71 – 80

		“კარგი”

		დადებითი

		(AG) „კარგი“



		61 – 70

		“საშუალო” 

		დადებითი

		(AH) „დამაკმაყოფილებელი“  



		51 – 60

		“დამაკმაყოფილებელი”

		დადებითი

		(AI) „საკმარისი“



		41 – 50

		“არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება



		0 – 40

		“სრულიად არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(AJ) „ჩაიჭრა“  (საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი)







სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით განისაზღვრება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 



საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი დიმიტრი კორძაია, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, კლინიკური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი.











საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  -საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  დოქტორი (PhD in Public Health)

სწავლების საფეხური -დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - 180 ECTS კრედიტი



 სწავლების ენა - ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

warmodgenili programa miznad isaxavs uzrunvelyos doqtorants:

1. misces Rrma Tanamedrove codna sazogadoebrivi jandacvisa da epidemiologiis sferoSi;

1. Camouyalibos doqtorants literaturuli monacemebisa da sakuTari kvlevis Sedegebis kritikuli analizisa da logikuri daskvnebis gakeTebis unari faqtebze damyarebuli medicinis principebis gamoyenebiT;

1. gamoumuSavos samecniero kvlevebis damoukideblad dagegmvisa da warmoebis, aseve  saswavlo procesis warmarTvis unari. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. უცხო ენის ცოდნა B2 დონეზე.

სწავლის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის არსებული ცოდნის გაფართოებისა თუ ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის განახლებული ფარგლების გაცნობიერება;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი- ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; შემუშავება ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. 

დასკვნის უნარი- ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომის კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდებ ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება/ განვითარების ხელშეწყობა; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემების გადასაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;

კომუნიკაციის უნარი- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;

სწავლის უნარი- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უახლესი მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის კვლევის პროცესში;

ღირებულებები- ეთიკურ ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდებს შემუშავება.



	Pprogramis dasrulebis Semdeg doqtorants:

1. eqneba Rrma, fundamenturi codna sazogadoebrivi jandacvisa da epidemiologiis sferoSi (arCeuli mimarTulebis Sesabamisad);E

1. SeeZleba damoukideblad dagegmos da awarmoos samecniero kvlevebi  Tanamedrove meTodebis gamoyenebiT;

1. SeeZleba SeZenili codnisa da unarebis gamoyenebiT axal, ucnob garemoSi gadaWras rogorc misTvis ZiriTadi, aseve momijnave dargis problemebi;

1. eqneba unari arasruli da SezRuduli informaciis analizis safuZvelze Camoayalibos socialurad da eTikurad misaRebi mosazrebebi;

1. SeeZleba warmarTos swavlis procesi;

1. gansazRvros sakuTari codnisa da unarebis srulyofisaTvis saWiro resursebi saSualebebi.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლების პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი ფორმები: 

· ინტერაქტიური ლექციები

·  სემინარები

·  კოლოკვიუმები 

· პრეზენტაციები 





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, “ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, “არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  



		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა

		შეფასება

		შეფასების კლასიფიკაცია

		შეფასება



		91 -100

		“ფრიადი” 

		დადებითი

		(AK) „ფრიადი“  



		81 – 90

		“ძალიან კარგი” 

		დადებითი

		(AL) „ძალიან  კარგი“  



		71 – 80

		“კარგი”

		დადებითი

		(AM) „კარგი“



		61 – 70

		“საშუალო” 

		დადებითი

		(AN) „დამაკმაყოფილებელი“  



		51 – 60

		“დამაკმაყოფილებელი”

		დადებითი

		(AO) „საკმარისი“



		41 – 50

		“არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება



		0 – 40

		“სრულიად არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(AP) „ჩაიჭრა“  (საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი)









სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით განისაზღვრება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 



საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია



პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი პაატა იმნაძე

















საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  კბილის სატექნიკო საქმე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  კბილის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაცია

სწავლების საფეხური - პროფესიული სწავლება

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით -  60 ECTS კრედიტი



 სწავლების ენა - ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციებისგამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

programa miznad isaxavs:

· aRzardos praqtikaze orientirebuli profesionali kbilis teqnikosi;

· SedarebiT mokle droSi misces codna, praqtikuli gamocdileba da teqnikuri unar-Cvevebi, romelic mas realurad gamoadgeba kbilis sateqniko stomatologiur sferoSi warmatebuli muSaobisaTvis;

· moamzados profesionali, romelic SeZlebs adaptirebas kbilis sateqniko sferos mimdinare procesebSi;

· Seiswavlos kbilis sateqniko specialoba, raTa misi urTierToba eqim- stomatologTan iyos profesiulad adaptirebuli;

· Seiswavlos Teoriuli sruli kursi, romelic misi profesiuli ganviTarebisaTvisaa aucilebeli, raTa momavalSi teqnikurad srulfasovani namuSevrebi Seqmnas;

· gamoumuSaos students sateqniko stomatologiuri saqmianobisaTis aucilebeli komponentebi;

· ganuviTaros is unar-Cvevebi, romlebic aucilebelia mTeli cxovrebis ganmavlobaSi swavlisa da warmatebuli karierisaTvis.

  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

programaze Caricxva xorcieldeba erTiani erovnuli gamocdebis zogadi unarebis testebis Cabarebis safuZvelze.



სწავლის შედეგი

codna da gacnobiereba

kursdamTavrebulma unda icodes Tanamedrove kbilkonstruqciaTa SeqmnisaTvis saWiro ZiriTadi koncefciebi da meTodebi. unda SeZlos damoukideblad daamzados nebismieri tipis maRalxarisxiani da srulfasovani kbilTkonstruqciebi, gaTviTcnobierebuli unda iyos eqim-stomatologTan, kolegebTan da stomatologiur masalaTmwarmoebel kompaniebTan urTierTobis principebSi.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

dargis specifikidan gamomdinare praqtikuli unar-Cvevebis gamomuSaveba programisaTvis prioritets warmoadgens. Teoriuli da laboratoriuli modulebis Seswavla am saqmes emsaxureba. IV donis kursdamTavrebuls aqvs unari, Cvevebi saWiro masalebis instrumentebisa da damxmare inventaris praqtikaSi sworad da optimalurad gamoyeneba. kursdamTavrebuls SeuZlia SeZenili Teoriuli da praqtikuli codnis safuZvelze damoukideblad  Seqmnas nebismieri tipis da sirTulis Tanamedrove, srulfasovani, maRalmoTxovnadi kbilTkonstruqciebi. kursdamTavrebulma icis sateqniko stomatologiuri laboratoriis mowyobis principebi, usafrTxoebis normebi, profesiuli risk-faqtorebi. konfliqtur situaciaTa Seswavla, analizi, Tavidan acilebis gzebi. eqimis da teqnikosis profesiuli da eTikuri urTierTobis principebi.

დასკვნის უნარი

SeuZlia winaswar dasaxuli samoqmedo amocanis ganxorcielebis procesSi warmoqmnili teqnikuri da sxva saxis problemebis amocnoba da maT gadasaWrelad konkretuli daskvnis gakeTeba miRebuli Sedegebis Sefaseba da analizi. dasabuTebuli daskvnis safuZvelze teqnikuri amocanis identificireba da standartuli meTodebis gamoyenebiT maTi Sesruleba.

კომუნიკაციის უნარი

aqvs eqim-stomatologTan, kolegebTan. stomatologiur masalaTmwarmoebel kompaniebTan profesiuli da eTikuri urTierTobis unari. mis kompetenciaSi Semavali davalebis Sesabamisad kontaqtis damyarebisa da am davalebis Sesrulebaze kontrolis unari. SeuZlia Tanamedrove sakomunikacio teqnologiuri saSualebebis gamoyenebiT saWiro profesiuli informaciis mopoveba. angariSis wardgena Sesrulebul samuSaoze. 



სწავლის უნარი

SeuZlia sateqniko laboratoriul saqmesTan dakavSirebuli axali teqnologiebisa da meTodebis Seswavla. aqvs unari gansazRvros profesiuli zrdis saWiroeba.

ღირებულებები

gaaCnia profesiuli pasuxismgebloba, SeuZlia koleqtivSi muSaoba, profesiuli eTikis dacva. iTvaliswinebs eqimi-stomatologis  moTxovnilebebs. SeuZlia optimaluri gadawyvetilebis miReba. icavs samuSao procesisaTvis gansazRvrul usafrTxoebis normebs.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

saswavlo modulTa swavlis Sedegebis miRwevisaTvis SemuSavebulia swavlebis adeqvaturi meTodebi, romelic emyareba dargis specifikas.

· verbaluri, anu zepirsityvieri meTodi;

· specialur literaturaze muSaobis principi;

· weriTi muSaobis meTodi – amonawerebisa da Canawerebis gakeTeba;

· praqtikuli meTodebi – aerTianebs swavlebis yvela im formas, romelic students praqtikul unar-Cvevebs uyalibebs. studenti SeZenili codnis safuZvelze damoukideblad asrulebs ama Tu im aqtivobas, romelic kbilkonstruqciaTa damzadebisas Sualedur an/da saboloo etapebs warmoadgens.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, “ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, “არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  



		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა

		შეფასება

		შეფასების კლასიფიკაცია

		შეფასება



		91 -100

		“ფრიადი” 

		დადებითი

		(AQ) „ფრიადი“  



		81 – 90

		“ძალიან კარგი” 

		დადებითი

		(AR) „ძალიან  კარგი“  



		71 – 80

		“კარგი”

		დადებითი

		(AS) „კარგი“



		61 – 70

		“საშუალო” 

		დადებითი

		(AT) „დამაკმაყოფილებელი“  



		51 – 60

		“დამაკმაყოფილებელი”

		დადებითი

		(AU) „საკმარისი“



		41 – 50

		“არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება



		0 – 40

		“სრულიად არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(AV) „ჩაიჭრა“  (საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი)









სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით განისაზღვ¬რება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 





საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია



პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ვლადიმერ მარგველაშვილი



საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება  მასაჟისტი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

სწავლების საფეხური - პროფესიული სწავლება

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით -  60 ECTS კრედიტი



 სწავლების ენა - ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების სფეროს განსაზღვრაზე

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სამედიცინო პერსონალი, რომლის საქმიანობას წარმოადგენს სამკურნალო, სპორტული და ჰიგიენური მასაჟი. 





  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური. დამატებითი მოთხოვნაა-მინიმალური ასაკი 18 წელი.





სწავლის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება

· ადამიანის ანატომია და ფიზიოლოგიის საფუძვლები 

· დაავადების ეტიოლოგია და პათოგენეზი 

· პაციენტის ჩართვა სამედიცინო ღონისძიებებში, რომელიც მიმართული იქნება პათოლოგიური პროცესების განვითარების პრევენციისთვის, რაც უზრუნველყოფს დროებით და მყარ შრომისუნარიანობას, ეფექტურ და დროულ დაბრუნებას საზოგადოებაში; 

· სამედიცინო მასაჟის ამოცანები და მეთოდიკები ორგანო-სისტემებზე ზემოქმედებისათვის (სისხლისმიმოქცევისა და ლიმფურ სისტემაზე, კანზე, კუნთოვან სისტემაზე, შემაერთებელ ქსოვილზე, ნერვულ სისტემაზე, შინაგან ორგანოებზე და მთლიანად მთელ ორგანიზმზე ზემოქმედებისას) 

· სამედიცინო მასაჟის საშუალებები: ხელსმა, სრესა, თელვა, დარტყმითი ილეთები, რხევები (ბერტყვა, შერხევა, ვიბრაცია), პასიური მოძრაობები 

· კინეზიოთერაპიის ძირითადი საშუალებები: - საერთოგანმავითარებელი და სპეციალური ვარჯიშები (იდიომოტორული. იზომეტრული, პასიური,  სუნთქვითი, რელაქსაციური და სხვ.) 

· კინეზიოთერაპიის ფორმები: პროცედურა - ინდივიდუალური და ჯგუფური მეცადინეობა; მექანოთერაპია, შრომითი თერაპია, კინეზიო-ბალნეოთერაპია,  დამოუკიდებელი ვარჯიში; ასევე - მოძრაობის რეჟიმები: წოლითი.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

-წაიკითხოს დიაგნოზი ლათინურ ენაზე და გაიცნოს პაციენტის კლინიკური მდგომარეობა 

• არტერიული წნევის გაზომვა, პულსისა და სუნთქვის დათვლა; პერკუსია და პალპაცია 

• ტალახის, პარაფინის აპლიკაციის დადება 

• მასაჟისადმი ტოლერანტობის ნიშნების გამოკვლევა 

• პირველადი დახმარების აღმოჩენა 

• სამკურნალო მასაჟის მეთოდიკების გამოყენება სხვადასხვა პროფილის დაავადებით პაციენტთა რეაბილიტაციაში (ექიმის მიერ დასახული ამოცანების შესრულების შესაბამისად) 

• კინეზიოთერაპიისა და მანუალური თერაპიის ილეთების გამოყენება სქოლიოზისა და საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის სხვა დეფორმაციისა და დაზიანების მქონე პაციენტების მკურნალობა-რეაბილიტაციაში 



დასკვნის უნარი



· დროულად ამოიცნოს პაციენტის მოვლის/მართვის გეგმის ხელისშემშლელი, დამაბრკოლებელი გარემოებები და დამოუკიდებლად ან სხვისი დახმარებით აღმოფხვრას ისინი

·   ამოიცნოს დაავადების რისკ–ფაქტორები და სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობები; გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები და იმოქმედოს სამედიცინო გუნდთან შეთანხმებულად მეორადი პროფილაქტიკის ღონისძიებების ჩატარებაში 

.

კომუნიკაციის უნარი

· უცხოურ ენაზე აუცილებელი და საჭირო ინფორმაციის წაკითხვა და გააზრება. 

·  კომუნიკაცია პაციენტთან, მის ოჯახის წევრებთან და მედპერსონალთან.

·  სხვისი საუბრის მოსმენა, მოსმენილის გააზრება და საჭიროებისას დაზუსტება.

·  შეუძლია საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში. 



სწავლის უნარი

· ფოკუსირება მოახდინოს საკუთარი ცოდნის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე

·  მოიძიოს შესაბამისი წყაროები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას 

.

ღირებულებები

· იცავს პაციენტთან, კოლეგებთან კომუნიკაციის ეთიკურ ნორმებს.

· იცავს სანიტარულ ნორმებს 

· იცავს გუნდური მუშაობის პრინციპებს 

· პაციენტისა და კოლეგების მიმართ არის კეთილგანწყობილი 

.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სასწავლო მოდულთა სწავლის შედეგების მიღწევისათვის შემუშავებულია სწავლების ადექვატური მეთოდები, რომელიც ემყარება დარგის სპეციფიკას.



სემინარი -ჯგუფური (collaborative) მუშაობა

პრაქტიკული

დემონსტრირების მეთოდი

შემთხვევების გარჩევა

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება

როლური თამაშები

დისკუსია



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება შემდეგი სისტემის მიხედვით განისაზღვრება: “ფრიადი~, “ძალიან კარგი~, “კარგი”, “საშუალო’”, ”დამაკმაყოფილებელი~, “არადამაკმაყოფილებელი~, “სრულიად არადამაკმა¬ყოფილებელი”.

სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:  



		ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა

		შეფასება

		შეფასების კლასიფიკაცია

		შეფასება



		91 -100

		“ფრიადი” 

		დადებითი

		(AW) „ფრიადი“  



		81 – 90

		“ძალიან კარგი” 

		დადებითი

		(AX) „ძალიან  კარგი“  



		71 – 80

		“კარგი”

		დადებითი

		(AY) „კარგი“



		61 – 70

		“საშუალო” 

		დადებითი

		(AZ) „დამაკმაყოფილებელი“  



		51 – 60

		“დამაკმაყოფილებელი”

		დადებითი

		(BA) „საკმარისი“



		41 – 50

		“არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(FX) „ვერ ჩააბარა“ (ეძლევა  ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება



		0 – 40

		“სრულიად არადამაკმაყოფილებელი”

		უარყოფითი

		(BB) „ჩაიჭრა“  (საგანი ხელახლა აქვს შესასწავლი)









სტუდენტის მიერ შესაბამის სწავლების სახეობაზე (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული მეცადინეობა, ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება) საშუალედო შემოწმებების შეფასებებითა და ფინალური (საგამოცდო) შეფასებით დაგროვილ ქულათა რაოდენობით განისაზღვ¬რება მისი საბოლოო ნიშანი კონკრეტულ დისციპლინაში. 





საკონტაქტო პირის ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია



პროგრამის ხელმძღვანელი: მედიცინის დოქტორი მაკა ჯორბენაძე
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