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At Age 87 



ნებისმიერი ქვეყნის წარმატებულობის უმნიშვნელოვანესი 
კრიტერიუმები განათლების და ჯანდაცვის სისტემების ხარისხია. 

მედიცინის საგანმანათლებლო დარგობრივი მახასიათებელი მიზნად 
ისახავს საქართველოში უმაღლეს სამედიცინო სასწავლებლებისთვის 
საერთაშორისო სტანდარტების შესატყვისი სასწავლო პროგრამის 
შემუშავებასა და ამ გზით კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის 
საერთაშორისო აღიარების და მობილობის ხელშეწყობას  

დარგობრივი  მახასიათებლის  მიზანი 



მედიცინის პირველი დარგობრივი 
მახასიათებელი საქართველოში 2009 
წელს შეიქმნა და 2011 წელს 
დამტკიცდა. მას საფუძვლად დაედო 
საქართველოს სამართლებრივი და 
საერთაშორისო წყაროები, ხოლო 
დანართის სახით იყო მოცემული 
ერთსაფეხურიანი სამედიცინო საგან-
მანათლებლო პროგრამის სწავლის 
შედეგების/კომპეტენციების  მოკლე 
აღწერა, რომელიც ეფუძნებოდა 2009 
წლის TUNING/MEDINE-ის მიერ 
განსაზღვრულ სწავლის შედე-გებს 
(სულ აღწერილი იყო 12 
კომპეტენცია).  

პირველი  დარგობრივი  მახასიათებელი, 2011 



• 2011 წლის მახასიათებელი ნაკლებად გამოყენებადი აღმოჩნდა 
სამედიცინო კურიკულუმის შემუშავების პროცესში; 
•2015 წელს გადაიხედა WFME-ს დიპლომამდელი სამედიცინო 
განათლების სტანდარტები; 
•2013 წელს ცვლილებები იქნა შეტანილი ევროკავშირში მედიცინის 
დარგში კვალიფიკაციების აღიარების 2005 წლის ევროდირექტივაში 
(2013/55/EU); 
•2010 წლის სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის 
(WFME) და აშშ-ის საზღვარგარეთ მედიკოს კურსდამთავრებულთა 
კომისიის (ECFMG)-ის ერთობლივი დეკლარაციის თანახმად, 2023 
წლიდან აღიარებული იქნება მხოლოდ საერთაშორისო 
აკრედიტაციის მქონე უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებლების 
კურსდამთავრებულთა დიპლომები. 
 
.  

მახასიათებლის  განახლების  ძირითადი  
 მიზეზები 



 

 უმაღლესი განათლების დარგობრივი 
მახასიათებლების  „მედიცინა“, 2017 



2017 წლის მახასიათებლის შემუშავებისთვის 
გამოყენებული ახალი წყაროები 

1. საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. 2004; 
2. საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ. 2001; 

3. WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION.Basic Medical Education. WFME Global Standards for 
Quality Improvement. The 2015 Revision. 

4. CanMEDS 2015 Physician Competency Framework. 2015; 
5. Outcomes for graduates (Tomorrow’s Doctors), General Medical Council, 2015; 
6.  Summary of the main changes in the Resuscitation Guidelines. ERC GUIDELINES 2015; 
7. International first aid and resuscitation guidelines 2016 for National Society first aid programme managers, 

scientific advisory groups,first aid instructors and first responders ( www.ifrc.org), 2016; 
8. DIRECTIVE 2013/55/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 20 November 

2013. amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) 
No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI 
Regulation’), 2013; 

9. A TUNING Guide to Designing and Delivering an Outcomes-Based Undergraduate Medical Curriculum, 2013; 
10. Tomorrow’s Doctors Outcomes and standards for undergraduate medical education, General Medical Council, 

2009; 
11. Learning outcomes/Competences for undergraduate medical education in Europe (The Tuning Project 

(Medicine).MEDINE, 2008; 
12. Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training. Under a mandate of the Joint 

Commission of the Swiss Medical School, 2008; 
13. Learning Outcomes for the Medical Undergraduate in Scotland: A Foundation for Competent and Reflective 

Practitioners. 2007; 
14. WFME Global  standards for quality improvement in medical education, European Specifications” (MEDINE, 

2007); 
15. DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 September 2005 

on the recognition of professional qualifications, 2006. 
 

http://www.ifrc.org/
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დანართი  1. დარგობრივი უნარების მიღწევა სწავლების წლების 
მიხედვით (რეკომენდაცია) 

დანართი 2. სამედიცინო  მანიპულაციების  ჩატარებისათვის 
განკუთვნილი სიმულატორების, მულაჟების და მანეკენების  

  რეკომენდებული ჩამონათვალი 
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დანართი 2. სამედიცინო  მანიპულაციების  ჩატარებისათვის განკუთვნილი 
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უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამის  მოცულობა და  
სტრუქტურა 

ხანგრძლივობა 6 წელი 

მოცულობა ECTS 360 ECTS 

 

სტრუქტურა 
სპეციალობა (მედიცინა) ზოგადი ან/და თავისუფალი 

კომპონენტები 

Min 330 ECTS Min 30 ECTS 

• სავალდებულო და არჩევითი 
სასწავლო კურსები/მოდულები 
• სამეცნიერო-კვლევითი უნარების 
კომპონენტი 

• სავალდებულო და არჩევითი 
სასწავლო კურსები/მოდულები 
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13 კომპეტენცია 

1. პაციენტისთვის კონსულტაციის გაწევა;  

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

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

4. მედიკამენტების გამოწერა;  

5. პრაქტიკული პროცედურების ჩატარება;  

6. სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური კომუნიკაცია;  

7. სამედიცინო პრაქტიკაში ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების გამოყენება;  

8. პაციენტის დაავადებასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური და სოციალური 
ასპექტების შეფასება;  

9. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, უნარებისა და ცოდნის გამოყენება;  

10. სამედიცინო კონტექსტში ინფორმაციისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
ეფექტურად გამოყენება;  

11. სამედიცინო პრაქტიკასადა კვლევაში ბიომედიცინის სამეცნიერო პრინციპების, 
მეთოდებისა დაცოდნის გამოყენება;  

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

13. პროფესიონალიზმი.  

 



დარგობრივი  ცოდნა 

კომპეტენციების მიღწევის კრიტერიუმებად გამოყენებულია 
შეფასების მეთოდები 



დარგობრივი უნარები 
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დანართი 2. სამედიცინო  მანიპულაციების  ჩატარებისათვის განკუთვნილი 
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 მოთხოვნები ადამიანური რესურსისადმი 

მოთხოვნები მატერიალური რესურსისადმი 

•აკადემიური პერსონალის ტრენინგი სამედიცინო განათლებაში 
•კლინიკური სწავლების სპეციფიკური მოთხოვნები 
•საუნივერსიტეტო/სასწავლო კლინიკები  
•ლაბორატორიები, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 
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3.მოთხოვნები საგანმანათლებლო პროგრამის   რესურსებისადმი 

   3.1. მოთხოვნები ადამიანური რესურსისადმი 

   3.2. მოთხოვნები მატერიალური რესურსისადმი 

4. დამატებითი ინფორმაცია 

დანართი  1. დარგობრივი უნარების მიღწევა სწავლების წლების მიხედვით 
(რეკომენდაცია) 

დანართი 2. სამედიცინო  მანიპულაციების  ჩატარებისათვის განკუთვნილი 
სიმულატორების, მულაჟების და მანეკენების რეკომენდებული 
ჩამონათვალი 

 

 



დამატებითი ინფორმაცია 
 

• კურიკულუმის ინტეგრაცია 

• კლინიკური სწავლება;  კლინიკური უნარ-ჩვევების 
გამომუშავება; 

• სწავლების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება 
მიექცევა საქართველოსთვის განსაკუთრებით 
აქტუალურ პრობლემებს - გულ-სისხლძარღვთა 
პათოლოგიებს და გერიატრიას; 

• არჩევითი საგნების საკმარისი და მზარდი რაოდენობა; 

• სწავლებისა და შეფასების სხვადასხვა მეთოდების 
გამოყენება (შემთხვევაზე (CBL), პრობლემაზე 
დაფუძნებული (PBL), კლინიკური აზროვნება (CBCR), 
OSCE/ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური 
გამოცდა, პორთფოლიო და სხვ).  



მახასიათებლის  სტრუქტურა 

I.ზოგადი ინფორმაცია 

II. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა  

1.უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამის  მოცულობა და  
სტრუქტურა 

 2.დარგობრივი კომპეტენციები 

3.მოთხოვნები საგანმანათლებლო პროგრამის   რესურსებისადმი 

   3.1. მოთხოვნები ადამიანური რესურსისადმი 

   3.2. მოთხოვნები მატერიალური რესურსისადმი 

4. დამატებითი ინფორმაცია 

დანართი  1. დარგობრივი უნარების მიღწევა სწავლების წლების მიხედვით 
(რეკომენდაცია) 

დანართი 2. სამედიცინო  მანიპულაციების  ჩატარებისათვის განკუთვნილი 
სიმულატორების, მულაჟების და მანეკენების  

  რეკომენდებული ჩამონათვალი 

 

 



 
დანართი  1. დარგობრივი უნარების მიღწევა სწავლების 

წლების მიხედვით (რეკომენდაცია) 
 



მახასიათებლის  სტრუქტურა 

I.ზოგადი ინფორმაცია 

II. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა  

1.უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამის  მოცულობა და  
სტრუქტურა 

 2.დარგობრივი კომპეტენციები 

3.მოთხოვნები საგანმანათლებლო პროგრამის   რესურსებისადმი 

   3.1. მოთხოვნები ადამიანური რესურსისადმი 

   3.2. მოთხოვნები მატერიალური რესურსისადმი 

4. დამატებითი ინფორმაცია 

დანართი  1. დარგობრივი უნარების მიღწევა სწავლების წლების მიხედვით 
(რეკომენდაცია) 

დანართი 2. სამედიცინო  მანიპულაციების  ჩატარებისათვის განკუთვნილი 
სიმულატორების, მულაჟების და მანეკენების რეკომენდებული 
ჩამონათვალი 

 

 



 
დანართი 2. სამედიცინო  მანიპულაციების  ჩატარებისათვის 

განკუთვნილი სიმულატორების, მულაჟების და მანეკენების  
  რეკომენდებული ჩამონათვალი 

 



  ამდენად, შექმნილია თვისობრივად ახალი დარგობრივი 
მახასიათებელი, რომელიც გამოყენებული იქნება არა 
მხოლოდ ექსპერტების მიერ უმაღლესი სამედიცინო 
სასწავლებლების სწავლების ხარისხის შესაფასებლად, 
არამედ როგორც გაიდლაინი მედიცინის დარგში 
თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების 
მიზნით. 



გმადლობთ  ყურადღებისთვის 


