
დანართი  - „საექთნო განათლების“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის დაშვების წინაპირობები 

 

საექთნო განათლება დაშვების  წინაპირობები 

ზოგადი მოდულები   

№ მოდულის დასახელება კრედიტი  

1 საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში 2 ----- 

2 კომუნიკაცია საექთნო საქმეში 2 ----- 

3 უცხოური ენა - საექთნო საქმეში 5 ----- 

 ჯამი 9  

თეორიული სწავლება - საბაზო მეცნიერებები   

№ მოდულის დასახელება კრედიტი  

1 ჰისტოლოგია 2 -------- 

2 ბიოქიმია 4 ------ 

3 მიკრობიოლოგია 4 -------- 

4 ანატომია-ფიზიოლოგია 10 --------- 

5 პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) 4 ანატომია-ფიზიოლოგია 

 ჯამი 24  

  

თეორიული სწავლება საექთნო საქმე  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი  

1 დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში 4 ----- 

2 ფარმაკოლოგია 5  
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3 ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო 

საქმეში  

2  

4 ინფექციის კონტროლის საფუძვლები 2 მიკრობიოლოგია,  

5 გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები 3 პათოლოგია 

6 ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის 

საფუძვლები 

6 პათოლოგია 

7 თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის 

საფუძვლები 

7 პათოლოგია 

8 გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის 

საფუძვლები 

3 პათოლოგია 

9 კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის 

საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია 

5 პათოლოგია 

10 სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის 

საექთნო მართვის საფუძვლები 

2 პათოლოგია 

11 პედიატრია და მოზარდები 3 პათოლოგია 

12 ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია  3 ------- 

 ჯამი 45  

 თეორიული სწავლება სოციალურ მეცნიერებებში 

  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი  

1 საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა 

ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში 

1 ------ 
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2 სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში 3 ------- 

3 

 
საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები 2 

-------- 

 ჯამი 6  

 

 

 

 

 

 

 

  

პროფესიული/დარგობრივი მოდულები - პრაქტიკული  სწავლება  

(შესაძლებელია როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასევე 

კლინიკაში) 

 

№ მოდულის დასახელება კრედიტი  

1 ავადმყოფის მოვლა  4 დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში 

2 შინმოვლა 2 ავადმყოფის მოვლა 

 ჯამი 6  

 

 

  

პროფესიული/დარგობრივი მოდულები - კლინიკური სწავლება  

№ მოდულის დასახელება კრედიტი  
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1 კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის 

საექთნო მართვა  

11 ავადმყოფის მოვლა, ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის 

საფუძვლები 

2 კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის 

საექთნო მართვა  

11 ავადმყოფის მოვლა,თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 

3 კლინიკური პრაქტიკა- გადაუდებელი პაციენტის 

საექთნო მართვა 

10 ავადმყოფის მოვლა,გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის 

საფუძვლები 

4 კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ 

მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო 

მართვა 

12 ავადმყოფის მოვლა,კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო 

მართვის საფუძვლები და ანესთეზია 

5 კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და 

გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

6 ავადმყოფის მოვლა,სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო 

მართვის საფუძვლები 

6 კლინიკური პრაქტიკა- პედიატრია და 

მოზარდები 

7 ავადმყოფის მოვლა,პედიატრია და მოზარდები 

7 კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური 

ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 

3 ავადმყოფის მოვლა,ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 

8 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - 

ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა 
6 

კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა 

9 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - 

თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა 

6 კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა 

10 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - 

გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა 

5 კლინიკური პრაქტიკა- გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა 

11 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ 

მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო 

მართვა 

4 კლინიკური პრაქტიკა - კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის 

საექთნო მართვა 
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12 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და 

გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

3 კლინიკური პრაქტიკა - სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო 

მართვა 

13 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - პედიატრია 

და მოზარდები 

3 კლინიკური პრაქტიკა- პედიატრია და მოზარდები 

14 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური 

ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 

3 კლინიკური პრაქტიკა - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 

 სულ 90  

 


