
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  მასაჟისტი 

პროფესიული განათლების საფეხური:  მესამე  საფეხური. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია. 

პროგრამის მოცულობა:  60  კრედიტი (1 კრედიტი - 25 სთ, სულ -1500 საათი.). პრაქტიკის  კომპონენტი 

მოიცავს პროგრამის 40 %-ს (600 სთ), ხოლო სასწავლო კომპონენტი -60 %-ს (900 სთ).   

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური და   მინიმალური ასაკი 18 

წელი. 

პროფესიული  პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია მოამზადოს სამედიცინო პერსონალი, რომლის 

საქმიანობას წარმოადგენს სამკურნალო, სპორტული და ჰიგიენური მასაჟი.  

დასაქმების სფერო: კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ 

დაწესებულებებში (საავადმყოფოში, პოლიკლინიკაში, დისპანსერებში, სანატორიუმებში); ჰიგიენური 

პროფილის სალონებში, სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრებში, ბინაზე, სკოლებში, საბავშვო 

ბაღებში, ბავშვთა და ინვალიდთა სახლებში, პანსიონებში. ბინაზე მომსახურება ექიმი-

რებილიტოლოგის მეთვალყურეობით. 

სწავლის შედეგები: 

 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

იცის: 

•  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, პოსტურული, 

მაკორეგირებელი, სუნთქვითი, რელაქსაციური და სხვ.) 

 • კინეზიოთერაპიის ფორმები: პროცედურა - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

მეცადინეობა; მექანოთერაპია, შრომითი თერაპია, კინეზიო-ბალნეოთერაპია, 

ტერენკური, რაიტთერაპია, დამოუკიდებელი ვარჯიში; ასევე - მოძრაობის რეჟიმები: 

წოლითი, პალატის, დაზოგვითი-წვრთნის და საწვრთნელი  

•  სამედიცინო მასაჟის კაბინეტის მოწყობა: სამასაჟო ოთახის ფართობი, გარემო სან-

ჰიგიენური წესების დაცვით, სამასაჟო ტახტების ფორმა (ზომა, სიმაღლე); სამასაჟო 

ზეთები, საცხები და მალამოები; სპეციფიური აპარატურა (ვიბრომასაჟორები, 

ვაკუმმასაჟორები და სხვა 

 •  ანტიცელულიტური, თაფლით და სხვა ეგზოტიკური მასაჟის სახეების ჩატარება  

•  პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანის ჰიგიენური მასაჟის მეთოდიკები  

•   ურთიერთობის ფსიქოლოგია 

 •  გაცნობიერებული აქვს სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნები და ამოცანები.  



ცოდნის 

პრაქტიკაში 

გამოყენების 

უნარი 

შეუძლია: 

•  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 

• ზოგიერთი ტრადიციული მასაჟის პროცედურების ჩატარება 

• სპორტული და ჰიგიენური მასაჟის მეთოდიკების  

    გამოყენებაწაიკითხოს 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  

• ზოგიერთი ტრადიციული მასაჟის პროცედურების ჩატარება  

• სპორტული და ჰიგიენური მასაჟის მეთოდიკების გამოყენებაწაიკითხოს 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  

• ზოგიერთი ტრადიციული მასაჟის პროცედურების ჩატარება 

• სპორტული და ჰიგიენური მასაჟის მეთოდიკების გამოყენება 

დასკვნის 

უნარი 

უნარი შესწევს:  

• 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 

შეუძლია: 

• 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 ხელმძღვანელის მითითებით შეუძლია: 

• ფოკუსირება მოახდინოს საკუთარი ცოდნის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე  

• მოიძიოს შესაბამისი წყაროები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის უწყვეტ პროფესიულ 

განვითარებას  

ღირებულებები •  იცავს პაციენტებთან, კოლეგებთან ურთიერთობის ეთიკურ ნორმებს; 

• იცავს სანიტარულ ნორმებს  

• იცავს გუნდური მუშაობის პრინციპებს 

• პაციენტისა და კოლეგების მიმართ არის კეთილგანწყობილი 

 

სწავლების მეთოდები 

ლექცია (დისკუსია/დებატები) 

სემინარი -ჯგუფური (collaborative) მუშაობა, 

პრაქტიკული 

დემონსტრირების მეთოდი 

შემთხვევების გარჩევა 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება 

როლური თამაშები 

დისკუსია 

პრაქტიკა 

 

პროფესიული სტუდენტის  ცოდნის შეფასების სისტემა  

პროფესიული სტუდენტის შეფასების სისტემა 100 ქულიანი და მრავალკომპონენტია. 

კრედიტის  მიღება  შესაძლებელია  მხოლოდ  სილაბუსით  გათვალისწინებული სწავლის შდეგების 

  მიღწევის  შემდეგ,   რაც   გამოიხატება   ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 

 დადებით შეფასება: 
(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;. 

უარყოფით შეფასება:  
(FX)  ვერ  ჩააბარა - მაქსიმალური  შეფასების 41-50%, რაც  ნიშნავს,  რომ  პროფესიულ  

სტუდენტს  ჩასაბარებლად  მეტი  მუშაობა  სჭირდება  და  ეძლევა  დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

 (F) ჩაიჭრა -მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის  

მიერ  ჩატარებული  სამუშაო  არ  არის  საკმარისი  და  მას  სასწავლო კურსი  ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

პროფესიულ სტუდენტს, სასწავლო კურსში კრედიტი მიენიჭება, თუ ქულების დაჯამებით უგროვდება 
მინიმუმ 51 ქულა; 



  პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე   
უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში. 
 
 
საკონტაქტო პირის  ვინაობა, რომელსაც შეუძლია, სტუდენტს გაუწიოს კონსულტაცია - 
პროგრამის ხელმძღვანელი: მედიცინის დოქტორი მაკა ჯორბენაძე 
თინათინ ყურაშვილი 

 


