
პროფესიული მომზადების პროგრამა

ზოგადი ინფორმაცია

პროგრამა შექმნა უფლების მოპოვებით
პროგრამის 
სახელწოდება: გერიატრიული ასისტენტი
პროგრამის 
სახელწოდება 
ინგლისურად: Geriatric Assistant
პროგრამის სახე: პროფესიული მომზადება
განხორციელების ენა: ქართული
სფერო: 091 - ჯანდაცვა
პარტნიორები:
კვალიფიკაციის დონე: 3 - პროფესიული მომზადება
პროგრამის 
ხანგრძლივობა 
კვირებში: 8
კვირეული სასწავლო 
საათობრივი 
დატვირთვა: 18
მსმენელთა საერთო 
რაოდენობა 
პროგრამაზე: 15
მსმენელთა 
მაქსიმალური 
რაოდენობა ჯგუფში 15
მსმენელთა მინიმალური 
რაოდენობა ჯგუფში 8

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მოკლე აღწერა: პროფესიული მომზადების პროგრამაზე - ,,გერიატრიული 
ასისტენტი’’ სწავლა შეუძლია  ნებისმიერ დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, 
რომელსაც აქვს სურვილი დასაქმდეს ხანგრძლივი ზრუნვის  ინსტიტუციაში მომვლელად; 
შეისწავლოს გერიატრიული ასაკის პირის მოვლის თანამედროვე მიდგომები და მოვლის 
პრაქტიკული უნარჩვევები  და გახდეს კვალიფიციური კადრი ბაზარზე  არსებული 
მოთხოვნების შესაბამისად. 
პროფესიული მომზადების  პროგრამის  - ,,გერიატრიული ასისტენტი“ - სასწავლო კურსის 



ხანგრძლივობაა 8 კვირა, კვირეული დატვირთვა 18 საათი, ჯამში - 144 (36 საათი 
თეორია, 98 საათი პრაქტიკული სწავლება, 10 საათი შეფასება) პრაქტიკული სწავლება 
მოიცავს  შესაბამისად  აღჭურვილ სიმულაციურ გარემოში მეცადინეობას. 
სწავლის შედეგების შეფასება მოხდება სხვადასხვა მეთოდებით: გამოკითხვა და 
პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით. 
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ 
მსმენელი მიიღებს  სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ  სერტიფიკატს დანართით, 
რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და 
უნარები.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზნები: პროფესიული მომზადების პროგრამის  ,,გერიატრიული ასისტენტი“ 
მიზანია მსმენელმა შეიძინოს გერიატრიული ასაკის პირის მოვლის საჭიროებებზე 
მორგებული ცოდნა და უნარჩვევები, რაც ითვალისწინებს:  მოვლას  დაავადებისა და 
ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით. ეფექტურ კომუნიკაციას, 
მოვლისთვის საჭირო  პროცედურების ჩატარებას,  კვებას, ჰიგიენის მოწესრიგებას, 
ჩაცმა/გახდას, საწოლის გამზადებას, საწოლისა და პირადი თეთრეულის გამოცვლას, 
დახმარება მოძრაობის დროს;   პაციენტის    უსაფრთხოებაზე ზრუნვას , მისთვის 
მოსახერხებელი გარემოს შექმნას, ტრანსპორტირებას, სანიტარულ-ჰიგიენურ და 
ეპიდემიოლოგიური ნორმების დაცვას. კურსის დასრულების შემდგომ პირი შეიძლება 
დასაქმდეს: მომვლელად  ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებაში 
(მოხუცთა თავშესაფარი, სათემო ან საოჯახო ტიპის მომსახურება, დღის ცენტრი).

პროგრამის შინაარსი

სასწავლო კვირა: 1
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 18

სწავლის შედეგები: 1. მოვლის პრინციპების განმარტება
2. ეფექტური კომუნიკაცია მოვლაში

სწავლების მეთოდები:

ლექცია პრობლემის დასმით
დისკუსია
პრაქტიკული სავარჯიშო
როლური თამაში
შემთხვევის ანალიზი
ინტერაქციული ლექცია

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო: A
C -



თემატიკა

დაკვირვება, საყურადღებო მომენტები. 
-მდებარეობა 
- სიარულის მახასიათებლები 
- ტკივილის არსებობა 
- კანი 
- გამონაყოფი მასები 
- ძილი 
- მადა 
დამოკიდებულების ხარისხის,  უძლურების განსაზღვრა 
 - ბართელის  უძლურების შკალა, ADL და IADL ტესტები. 
სასიცოცხლო მაჩვენებლების გაზომვა 
- არტერიული წნევის გაზომვა 
- პულსის დათვლა 
- სუნთქვის სიხშირის დათვლა 
- სხეულის ტემპერატურის გაზომვა 
- პულსოქსიმეტრის გამოყენება 
-გლუკომეტრის გამოყენება 
-კომუნიკაციის პროცესი; 
- კომუნიკაციის კულტურული  და ასაკობრივი თავისებურებები 
- კომუნიკაციის სახეები და არხები 
- ეფექტური კომუნიკაციის წესები და ბარიერები. 
- ეფექტური კომუნიკაციის მეთოდები, 
ზეპირი კომუნიკაციის პროცესი: - ინფორმაციის გადაცემა/მიღება, 
- სწორი  ვერბალური კომუნიკაციის  ტექნიკა; 
- საუბრის დაგეგმვა და წარმართვა; 
- დასაწყისი, შესავალი, ძირითადი შინაარსობრივი ნაწილი, უკუკავშირი, დასასრული 
 
სასწავლო კვირა: 2
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 18

სწავლის შედეგები:
2. ეფექტური კომუნიკაცია მოვლაში
3. გერიატრიული ასაკის თავისებურების 
განმარტება

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
დისკუსია
შემთხვევის ანალიზი
როლური თამაში
პრაქტიკული სავარჯიშო

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა



სასწავლო გარემო: A

თემატიკა

დასასრული 
მოსმენის პროცესი; 
- სტადიები, არხები 
- ინფორმაციის მიღების, გაგების და დამახსოვრების წესები, ხელისშემშლელი 
პირობები; 
ხშირი გერიატრიული ფიზიოლოგიური ცვლილებები 
- სასიცოცხლო მაჩვენებლები 
- შეუკავებლობა 
- კანი 
- სიარულის მახასიათებლები, წაქცევა 
- ძილი 
- მადა 
ხშირი გერიატრიული  პათოლოგიური ცვლილებები 
- დემენცია 
- დეპრესია 
- დელირიუმი 
- რთული/გამომწვევი  ქცევა 
- მოვლისა და კომუნიკაციის თავისებურებები 
- დროული რეაგირება ცვლილებებზე (დახმარების დროული მოხმობა) 
 
სასწავლო კვირა: 3
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 18
სწავლის შედეგები: 4. მოვლითი ღონისძიებების ჩატარება

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
დემონსტრირება
დისკუსია
ინსტრუქტაჟი
პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო: A
C

თემატიკა

პირადი  უსაფრთხოების დაცვა მუშაობის დროს; 
- ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: დანიშნულება,  გამოყენება. 
- ერთობლივი მოვლა, 



- წონისა და სიმძიმის გადანაწილება 
- ხერხემლის დატვირთვის პრევენცია 
- ფეხების მდებარეობა 
რეპოზიციონირება დახმარებით და დახმარების გარეშე 
- გვერდზე გამოწევა, 
-  გვერდზე გადაბრუნება 
-   საწოლში ზევით აწევა 
- საწოლში დაბლა  ჩამოწევა 
-  საწოლში წამოჯენა 
-  საწოლიდან გადმოჯენა 
-   გადმოჯენა ეტლში, სკამზე 
-   წამოყენება სკამიდან, სავარძლიდან, საწოლიდან 
-   დახმარება საწოლში, სკამზე, სავარძელში  მოძრაობის დროს; 
სხეულის მოვლა, ჰიგიენური პროცედურები 
- თვალების მოვლა, 
 - ცხვირისა და ყურების მოვლა. 
- სახის მოვლა 
- პირის ღრუს, კბილების და კბილის პროთეზების მოვლა. 
- წვერის გაპარსვა 
 
სასწავლო კვირა: 4
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 18
სწავლის შედეგები: 4. მოვლითი ღონისძიებების ჩატარება

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
დემონსტრირება
ინსტრუქტაჟი
პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო: A
C

თემატიკა

ინტიმური სფეროს ჰიგიენა, კომფორტი და პრივატულობა 
 - შორისის მოვლა ქალებში, მამაკაცებში. 
 - ჰიგიენური საფენის, ზეწრის დანიშნულება,  მოხმარების წესები  და  შეცვლის ტექნიკა. 
- პაციენტის ჰიგიენური დამუშავება 
- შხაპის მიღება 
- მწოლიარე პაციენტის დაბანა საწოლში 
 - დამამშვიდებელი დაბანა 
- გამააქტიურებელი დაბანა 



 - სრული და ნაწილობრივი დაბანა 
- თავის დაბანა 
- გაპარსვა 
- ფრჩხილების მოჭრა დამუშავება 
- საწოლის თეთრეულის შეცვლა 
- მწოლიარე პაციენტის საწოლის მოწყობა 
- პირადი თეთრეულის შეცვლა (ჩაცმა, გახდა) 
 
სასწავლო კვირა: 5
კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 18
სწავლის შედეგები: 4. მოვლითი ღონისძიებების ჩატარება

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
დემონსტრირება
ინსტრუქტაჟი
პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო: A
C

თემატიკა

დახმარება გამოყოფის დროს; 
- დახმარება შარდის და განავალის გამოყოფის დროს 
- დამხმარე საშუალებების (სუდნო, შარდმიმღები, ღამის ქოთანი, შარდისა და განავალის 
შესაგროვებელი ჩანთა) დანიშნულება, მოხმარების წესები, ჰიგიენური დამუშავება. 
- შეუკავებლობა, 
-   დამხმარე საშუალებების გამოყენება შეუკავებლობის დროს 
 
სასწავლო კვირა: 6
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 18

სწავლის შედეგები:
4. მოვლითი ღონისძიებების ჩატარება
5. დამოუკიდებლობის შენარჩუნების 
ხელშეწყობა

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
დემონსტრირება
ინსტრუქტაჟი
პრაქტიკული მეცადინეობა
გამოკითხვა
პრაქტიკული დავალება დაკვირვებითშეფასების მეთოდები:



პრაქტიკული დავალება

სასწავლო გარემო: A
C

თემატიკა

საკვების და სითხის მიღება; 
- დახმარება საკვებისა და სითხის მიღების დროს. 
 - ყლაპვის გაძნელება, 
- ასპირაციის პრევენცია. 
 - დახმარება ღებინებისას 
სხვადასხვა დაავადებების დროს მოვლის თავისებურებები; 
- მოტეხილობის დროს მოვლა 
 - ცალმხრივი დაზიანების დროს  მოვლა 
- დემენციის დროს მოვლა 
პაციენტის მოვლის უსაფრთხოების   წესები; 
 - მოვლის დამხმარე  და ტექნიკური საშუალებები. (ეტლი, ხელჯოხი, ყავარჯენი: იღლიის, 
იდაყვის, ჭოჭიალა). 
- დანიშნულება, უსაფრთხოების ნორმების  დაცვის  გათვალისწინებით გამოყენება 
შენობაში, ქუჩაში. 
-  თანხლება გაადადგილების  დროს. 
- კიბეზე ასვლა, ჩამოსვლა. 
-წინააღმდეგობების გადალახვა. 
 
სასწავლო კვირა: 7
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 18

სწავლის შედეგები:

5. დამოუკიდებლობის შენარჩუნების 
ხელშეწყობა
6. პროფილაქტიკური ღონისძებების 
ჩატარება

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
დემონსტრირება
ინსტრუქტაჟი
პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო: A
C

თემატიკა



პაციენტის მოვლის უსაფრთხოების   წესები; 
 - მოვლის დამხმარე  და ტექნიკური საშუალებები. (ეტლი, ხელჯოხი, ყავარჯენი: იღლიის, 
იდაყვის, ჭოჭიალა). 
- დანიშნულება, უსაფრთხოების ნორმების  დაცვის  გათვალისწინებით გამოყენება 
შენობაში, ქუჩაში. 
-  თანხლება გაადადგილების  დროს. 
- კიბეზე ასვლა, ჩამოსვლა. 
-წინააღმდეგობების გადალახვა. 
არასწორი მოვლის გართულებები 
 -ნაწოლი, 
-ყაბზობა, 
-პნევმონია, 
-კონტრაქტურა, 
-თრომბოზი, 
-სოკოვანი დაავადება 
-ინტერტრიგო, 
-დაცემა, 
-ცისტიტი. 
პროფილაქტიკური ღონისძიებები 
- სწორი წოლითი პოზიციების შერჩევა 
- სუნთქვითი ვარჯიშები 
- იზომეტრიული და იზოტონიური ვარჯიშები 
- შეზელვა 
- კონტაქტური სუნთქვა 
-კომპრესიული სახვევების/წინდების გამოყენება 
-გადაადგილებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. 
 
სასწავლო კვირა: 8
კვირეული სასწავლო საათობრივი 
დატვირთვა: 18

სწავლის შედეგები: 6. პროფილაქტიკური ღონისძებების 
ჩატარება

სწავლების მეთოდები:

ინტერაქციული ლექცია
დემონსტრირება
ინსტრუქტაჟი
პრაქტიკული მეცადინეობა

შეფასების მეთოდები: გამოკითხვა
პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით

სასწავლო გარემო: A
C



თემატიკა

პროფილაქტიკური ღონისძიებები 
- სწორი წოლითი პოზიციების შერჩევა 
- სუნთქვითი ვარჯიშები 
- იზომეტრიული და იზოტონიური ვარჯიშები 
- შეზელვა 
- კონტაქტური სუნთქვა 
-კომპრესიული სახვევების/წინდების გამოყენება 
-გადაადგილებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. 
1,2,3,4,5,6 სწავლის შედეგების შეფასება 
 

დაშვების წინაპირობები

ასაკი :18
განათლება :საშუალო

აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა:

გასაუბრება1. 

სწავლის შედეგები

სხვა სწავლის შედეგები

1. მოვლის პრინციპების განმარტება

2. ეფექტური კომუნიკაცია მოვლაში

3. გერიატრიული ასაკის თავისებურების განმარტება

4. მოვლითი ღონისძიებების ჩატარება

5. დამოუკიდებლობის შენარჩუნების ხელშეწყობა

6. პროფილაქტიკური ღონისძებების ჩატარება

დასაქმების სფერო/სფეროები

091 - ჯანდაცვა (ვიწრო სფერო)

092 - სოციალური კეთილდღეობა (ვიწრო სფერო)



პროგრამის შემუშავების საფუძვლები

სხვა
პროფესიულ-საგანმანათლებლო პროგრამა

საექთნო განათლება

მოდული

კომუნიკაცია საექთნო საქმეში

მოდული

გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები

მოდული

ავადმყოფის მოვლა

მოდული

შინმოვლა

ლოკაცია და აღჭურვილობები

ლოკაცია:
რეგიონი რაიონი მისამართი

თბილისი გლდანი-ნაძალადევი ც.დადიანის ქ. N26
აღჭურვილობები

ტიპი ზომის ერთეული რაოდენობა
შშმ პირის ეტლი ცალი 1
ყავარჯენი წყვილი 1
ფუნქციური საწოლი ცალი 1
სუდნო ცალი 2
სავარჯიშო სპირომეტრი ცალი 1
მულაჟი (ქალის და კაცის 
გენიტალიები, შარდსადენი, 
ნაწლავის სტომის 
სიმულაციის 
შესაძლერბლობა) ცალი 1
სტუდენტის საკლასო სამუშაო 
ადგილი (მაგიდადა სკამი) კომპლექტი 15
პროფესიული მასწავლებლის კომპლექტი 1



სამუშაო ადგილი (მაგიდა და 
სკამი)
კომპიუტერი კომპლექტი 1
დაფა ცალი 1
TV Monitor Prime-
დემონსტრირების ციფრული 
საშუალება ცალი 1
ნაწოლების საწინააღმდეგო 
ლეიბი ცალი 1
უნიტაზის საჯდომის 
ასამაღლებელი ცალი 1
შშმ პირის ღამის ქოთანი ცალი 1
შარდმიმღები მამაკაცის ცალი 1
შარდმიმღები ქალის ცალი 1
მაისური ცალი 1
შარვალი ცალი 1
არტერიული წნევის საზომი 
აპარატი ცალი 5
ფონენდოსკოპი ცალი 5
თერმომეტრი ცალი 5
გადასაადგილებელი ჩარჩო ცალი 1
ხელჯოხი ცალი 1
თასი (სხვადასხვა ზომის) კომპლექტი 1
ბალიში (სხვადასვა ზომის) კომპლექტი 1
ლოკაცია:

რეგიონი რაიონი მისამართი
თბილისი გლდანი-ნაძალადევი ცოტნე დადიანის 26
ლოკაცია:

რეგიონი რაიონი მისამართი
თბილისი გლდანი-ნაძალადევი ც.დადიანის №26

სასწავლო რესურსები

N: ტიპი დასახელება მოკლე აღწერა
 
 
 
,,შინაგანი სნეულებები და მედდის 
მოვალეობა“თბილისი, 2010წ 
 

1

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
 



 

2

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
კარიტასის სახელმძღვანელო შინმოვლა–ინგებურგ 
ბარდენი 2013 წ. 
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
გ.ადამია „ შინაგან დაავადებათა გადაუდებელი 
დიაგნოსტიკა და თერაპია“ თბ., 1977წ. 
 
 

 
 
 
 

4

 
ინტერნეტ 
რესურსი 
 

 
 
 
http://vet.ge/wp-
content/uploads/2015/12/studentis%20saxelmzgvanelo-
saeqtno%20saqme.pdf 
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
• გ.ბოჭორიშვილი ავადმყოფის მოვლა 
პრაქტიკული ჩვევები თბილისი 1988 
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
კ. ჭელიძე შინაგან დაავადებათა სიმპტომატიკა 
გამომცემლობა „მთაწმინდელი“ თბილისი 2000 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
CD - დისკი ვიდეოგაკვეთილები - ავადმყოფის 
მოვლის მეთოდები 

7

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
(ელ.ვერსია)
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
ადამინის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის 
სფეროში-CD2011წელი 
 
 

 
 
 
(ელ ვერსია)

9

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
წიგნი პაციენტებისთვის „ადამიანის უფლებები და 
ჯანდაცვა“ ავტორები: მარინა კვაჭაძე, ირმა 
მანჯავიძე, ნუნუ კვანტალიანი, ნინო მირზიკაშვილი, 
ნინო გვენეტაძე, გივი აზაურაშვილი 
 
 

 
 
 
(ელ ვერსია)

10

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
საექთნო საქმე- სსიპ განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი თბილისი 2015წ. 
 
 

 
 
 
(ელ ვერსია)

11

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
• ,,ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები“, სტივენ 
პ.რობინსი, ტიმოთი ა. ჯაჯი თბილისი, ილიას 
სახელმწიფო უნივერსისტეტი 2009 
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
ნინო ფარესაშვილი, გიული ქეშელაშვილი 
ორგანიზაციული ქცევა, ნაწილი I-II , თბილისი 2010 
 
 

 
 
 
 

 
სასწავლო 

 
 

 
 

13



ლიტერატურა 
 

 
გ.ჯოლია,ვ სართანია,,მოლაპარაკებების თეორია 
და პრაქტიკა '' თბილისი 2012წ. 
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
ლ.დოლიკაშვილი, ლ.დანელიშვილი, გ.ჯოლია, 
მ.თორია, ხ. შტააძე ,,საქმიანი ურთიერთობები’’ 
თბილისი 2007 წ. 
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
ი.ი. ამინოვი, ნ.დ.ერიაშვილი ,,საქმიანი 
ურთიერთობების ფსიქოლოგია’’ თბილისი 2009 წ. 
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი, ,,ბიზნეს-
კომუნიკაცია“, თბილისი, 2009 წ. 
 
 

 
 
 
( ელ-ვერსია)

17

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია-ნ.სუმბაძე, 
თ.მახარაძე 2010წ. 
 
 

 
 
 
(ელ.ვერსია)

18

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
პირველადიგადაუდებელიდახმარება -
სსიპგანათლებისხარისხისგანვითარებისეროვნულიცენტრითბილისი
2015წ 
 
 

 
 
 
(ელ.ვერსია)



19

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
კარიტასის სახელმძღვანელო - შინმოვლა - ი. 
ბარდენი 2013წ. 
 
 

 
 
 
 

20

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
სამედიცინოეთიკისკომისიისდებულებისდამტკიცებისშესახებბრძანება
N 128 ნ 10.2000წ. 
 
 

 
 
 
(ელ ვერსია)

21

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
ზოგიერთი სამედიცინო ჩარევის ჩატარებამდე 
პაციენტისაგან წერილობითი ინფორმირებული 
თანხმობის მიღების შესახებ N 238/ნ 5.12. 2000 წ. 
 
 

 
 
 
(ელ ვერსია)

22

 
ინტერნეტ 
რესურსი 
 

 
 
 
http://vet.ge/wp-
content/uploads/2015/12/studentis%20saxelmzgvanelo-
saeqtno%20saqme.pdf 
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
სამედიცინო დაწესებულებიდან შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს სტუქტურისათვის ოპერატიული 
ინფორმირმაციის მიწოდების შესახებ N 239/ ნ 
5.12. 2000 წ. წ. 
 
 

 
 
 
(ელ ვერსია)

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
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 ვ.გვანცელაძე, გ. კალანდარიშვილი შინაგანი 
სნეულებები და მედდის მოვალეობა, თბ., 2010 
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
გერიატრია შინაგანი დაავადებების კლინიკაში 
თბილისი 1983 
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სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
საექთო საქმის საფუძვლები ტომი I სასწავლო 
მასალა შექმნილია სს „ევექსის ჰოსპიტლებისა“ და 
„ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის 
ბანკის“ მხარდაჭერით 
 
 

 
 
 
ელ. ვერსია

27

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
საექთო საქმის საფუძვლები ტომი I I სასწავლო 
მასალა შექმნილია სს „ევექსის ჰოსპიტლებისა“ და 
„ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის 
ბანკის“ მხარდაჭერით 
 
 

 
 
 
ელ.ვერსია

28

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
საექთო საქმის საფუძვლები ტომი I I I სასწავლო 
მასალა შექმნილია სს „ევექსის ჰოსპიტლებისა“ და 
„ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის 
ბანკის“ მხარდაჭერით 
 
 

 
 
 
ელ.ვერსია

 
 
 
გერონტოლოგიისა და გერიატრიის საფუძვლები - 

29

 
სასწავლო 
ლიტერატურა 
 

 
 
 
ელ.ვერსია



სასწავლო მასალა შექმნილია სს „ევექსის 
ჰოსპიტლებისა“ და „ევროპის განვითარებისა და 
რეკონსტრუქციის ბანკის“ მხარდაჭერითი, თბილისი 
2022 წ. 
 
 

ადამიანური რესურსები

სახელი ბორის
გვარი ოსიპიანი
დაბადების თარიღი 16.07.1982
პირადი ნომერი 01027019117
სქესი მამრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტიპი უმაღლესი

დაწესებულება ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტთან არსებული 
სამედიცინო ინსტიტუტი "კლინიცისტი"

კვალიფიკაცია ექიმი

ტრენინგები
კომპანია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი
ტრენინგის 
დასახელება

პროფესიული სტუდენტის შეფასების სისტემა და მისი ხარისხის 
უზრუნველყოფა პროფესიულ განათლებაში

კომპანია საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA
ტრენინგის 
დასახელება

შეფასების სისტემა და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა 
პროფესიულ განათლებაში

კომპანია შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA
ტრენინგის 
დასახელება

კომპეტენციაზე დაფუძნებული სწავლება და შეფასება 
მოდულურ პროგრამებში

2018
კომპანია ZZZ0390 ამერიკის გულის ასოციაცია
ტრენინგის 
დასახელება ძირითადი სიცოცხლის უზრუნველყოფა

კომპანია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ტრენინგის ტრენერების ტრენინგი-დამწყებთათვის



დასახელება

კომპანია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
ტრენინგის 
დასახელება

პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების 
დანერგვა

კომპანია შპს "ქ.თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი"
ტრენინგის 
დასახელება

"კლინიკური ელექტროკარდიოგრაფია-დეფიბრალაციის" 
თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო კურსი

კომპანია საქართველოს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 
სასწავლო ცენტრი

ტრენინგის 
დასახელება

BLS, ALS, BTLS & ATLS პროგრამებით გათვალისწინებული 
თეორიული და პრაქტიკული გადაუდებელი სამედიცინო 
დახმარების სასწავლო კურსი

2004
კომპანია თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი "კლინისტი"
ტრენინგის 
დასახელება საგანგებო სიტუაციები და სამოქალაქო თავდაცვა

სამუშაო გამოცდილება
4.2.2022-4.2.2026

კომპანია შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეა
თანამდებობა პროფესიული მასწავლებელი

15.5.2016-23.6.2017

კომპანია შპს. წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახ. მრავალპროფილიანი 
კლინიკური საავადმყოფო.

თანამდებობა რენიმაციული განყოფილების ექიმი

1.1.2014
კომპანია ქ.თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
თანამდებობა ექიმი

1.1.2014

კომპანია სსიპ საგანგებო სიტაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი 
დახმარების ცენტრი

თანამდებობა სასწარაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ექიმი

17.9.2012
კომპანია შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი
თანამდებობა პროფესიული მასწავლებელი

1.3.2011-25.10.2020
კომპანია ქ.თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი



თანამდებობა ექიმი

3.1.2011
კომპანია ტრენინგ ცენტრი NB
თანამდებობა პირველადი გადაუდებებლი დახმარების ტრენერად

1.1.2008-31.12.2011
კომპანია ქ.თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი

თანამდებობა სამედიცინო დახმარების ხარისხის მართვის და კონტროლის 
სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

სახელი ნანა
გვარი ტალახაძე
დაბადების თარიღი 06.01.1952
პირადი ნომერი 01006001631
სქესი მდედრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტიპი უმაღლესი
დაწესებულება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია ექიმი

ტრენინგები
კომპანია შპს ორიენტირი
ტრენინგის 
დასახელება პირველადი დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები

კომპანია შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია
ტრენინგის 
დასახელება სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები

1994
კომპანია თბილისის სამედიცინო აკადემია
ტრენინგის 
დასახელება თერაპია ორდინატორი

1986
კომპანია ჯანმრთელობის სამინისტრო
ტრენინგის 
დასახელება კლინიკური პულმოლოლოგია

1979

კომპანია აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. რესპ. ცენტრალური კლინიკური 
საავადმყოფო



ტრენინგის 
დასახელება სამხედო-საველე ქირურგია

სამუშაო გამოცდილება
7.8.2015

კომპანია შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია
თანამდებობა პროფესიული მასწავლებელი

1.9.1994
კომპანია შპს ” ორიენტირი”
თანამდებობა მასწავლებელი

1.1.1983-31.12.1994
კომპანია საჩხერის რაისავადმყოფო
თანამდებობა თერაპიული განყოფილების ექიმი

1.1.1978-31.12.1981
კომპანია საჩხერის რაისავადმყოფო
თანამდებობა თერაპევტი

1.1.1977-31.12.1978
კომპანია რუსთავის საავადმყოფო
თანამდებობა რუსთავის საავადმყოფოს თერაპიული განყოფილების ინტერნი

სახელი ციური
გვარი ცერცვაძე
დაბადების თარიღი 05.10.1946
პირადი ნომერი 01008039668
სქესი მდედრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტიპი უმაღლესი

დაწესებულება თბილისის სულხან საბა ორბელიანის სახ. პედ. ინსტიტუტიი 
ასპირანტურა

კვალიფიკაცია ფსიქოლოგი

ტიპი უმაღლესი
დაწესებულება თბილისის სახ.უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია ფსიქოლოგი

ტრენინგები
კომპანია შპს ორიენტირი



ტრენინგის 
დასახელება კანონი ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ

კომპანია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევის 
ცენტრი

ტრენინგის 
დასახელება მშვიდობის მშენებლობა და კონფლიქტების მართვა

კომპანია ქალები კონფლიქტის პრევენციისა და მშვიდობისა 
მშენებლობისათვის სამხრეთ კავკასიაში

ტრენინგის 
დასახელება

კონფლიქტის პრევენცია, მშვიდობის მშენებლობა და ქალის 
როლი მშვიდობის მშენებლობაში

2001

კომპანია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევის 
ცენტრი

ტრენინგის 
დასახელება

საგანმანათლებლო პროგრამა მშვიდობის მშენებლობისა და 
კონფლიქტების მოგვარების დარგში

სამუშაო გამოცდილება
1.1.2015

კომპანია შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია
თანამდებობა პროფესიული მასწავლებელი

14.9.2013
კომპანია შპს "ორიენტირი"
თანამდებობა პროფესიული მასწავლებელი

1.1.2012-31.12.2013
კომპანია თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
თანამდებობა მოწვეული მასწავლებელი

1.1.2009-31.12.2010
კომპანია შპს თბილისის საერო უნივერსიტეტი
თანამდებობა უფროსი მასწავლებელი

1.1.2009-31.12.2014
კომპანია შპს თბილისის საერთ. სასწავლო უნივერსიტეტი
თანამდებობა უფროსი მასწავლებელი

1.1.1990-31.12.2011
კომპანია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თანამდებობა ფსიქოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

1.1.1988-31.12.2006



კომპანია პუშკინის სახ.პედ.ინსტიტუტი
თანამდებობა ფსიქოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

1.1.1986-31.12.1988
კომპანია პუშკინის სახ.პედ.ინსტიტუტი
თანამდებობა ფსიქოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი

1.1.1984-31.12.1986
კომპანია პუშკინის სახ.პედ.ინსტიტუტი
თანამდებობა ფსიქოლოგიის კაბინეტის გამგე

1.1.1970-31.12.1973
კომპანია თბილისის ელმავალმშ.ქარხანა
თანამდებობა ფსიქოლოგი

სახელი ლელა
გვარი ბაქრაძე
დაბადების თარიღი 20.05.1977
პირადი ნომერი 01010001707
სქესი მდედრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტიპი უმაღლესი
დაწესებულება ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

ტიპი უმაღლესი
დაწესებულება ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია ფილოსოფიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

ტრენინგები
კომპანია იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
ტრენინგის 
დასახელება ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი საფუძვლები

კომპანია იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
ტრენინგის 
დასახელება დისკრიმინაცია

2015
კომპანია იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
ტრენინგის 
დასახელება სამართალი და ადამიანის უფლებები



კომპანია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ტრენინგის 
დასახელება კეთილდღეობის ფსიქოლოგია

კომპანია MAC) მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის
ტრენინგის 
დასახელება ინკლუზიური განათლება

2010

კომპანია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (
CEIBAL Twinning Project)

ტრენინგის 
დასახელება ECTS & Diploma Supplement

კომპანია დ. უზნაძის სახ. სამედიცინო, ზოგადი და გამოყენებითი 
ფსიქოლოგიის სასწ. ინსტიტუტი.

ტრენინგის 
დასახელება სამედიცინო ფსიქოლოგია

სამუშაო გამოცდილება
25.1.2019

კომპანია შპს ორიენტირი
თანამდებობა პროფესიული მასწავლებელი

1.1.2015-31.12.1
კომპანია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
თანამდებობა მთავარი სპეციალისტი

1.1.2012-31.12.2015
კომპანია იუსტიციის სახლი
თანამდებობა მთავარი სპეციალისტი

1.1.2010-31.12.2012
კომპანია თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
თანამდებობა აპარატის უფროსი (კანცელარია, კადრები, არქივი)

1.1.2004-31.12.2009
კომპანია თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

თანამდებობა დეკანის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
უფროსის მოადგილე,

3.10.2003-1.7.2011
კომპანია თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
თანამდებობა მოწვეული მასწავლებელი



სახელი თამარი
გვარი შარაშენიძე
დაბადების თარიღი 18.03.1975
პირადი ნომერი 01018000163
სქესი მდედრობითი
მოქალაქეობა საქართველო

განათლება
ტიპი უმაღლესი
დაწესებულება ქ. თბილისის სავაჭრო-ეკონომიკური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია ეკონომისტი

ტიპი უმაღლესი

დაწესებულება ქ. თბილისის კურორტოლოგიისა და ფიზიოთერაპიის 
სამედიცინო ინსტიტუტი

კვალიფიკაცია სამკურნალო საქმე

ტრენინგები
კომპანია შპს ორიენტირი
ტრენინგის 
დასახელება სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა ჰეტეროგენულ გარემოში

კომპანია emory
ტრენინგის 
დასახელება ლიდერი ექთნის კურსი

კომპანია TOT-ის ერთობლივი სასწავლო კურსი
ტრენინგის 
დასახელება ექთან-ტრენერი

2000
კომპანია WHO-ს ეროვნული ბიურო
ტრენინგის 
დასახელება

პირველადი ჯანდაცვა, სწავლების სტრატეგია, რეგულაცია, 
კანონმდებლობა

1999
კომპანია კახიანის სახელობის პოსტდიპლომური სწავლების აკადემია
ტრენინგის 
დასახელება თერაპია

სამუშაო გამოცდილება
25.1.2019

კომპანია შპს ორიენტირი
თანამდებობა მასწავლებელი

1.1.2019-31.12.2023



კომპანია შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი პანაცეა
თანამდებობა პროფესიული მასწავლებელი

3.9.2018
კომპანია შპს მრავალპროფილიანი საზოგადოებრივი კოლეჯი იმედი
თანამდებობა პროფესიული მასწავლებელი

1.1.2010

კომპანია კორპორაცია პარტნიორები საერთაშორისო 
განვითარებისათვის

თანამდებობა ლექტორი (ტრენერი)

1.1.2007
კომპანია აკ. ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა

თანამდებობა კრიტიკული კარდიოლოგიისა და კარდიო-ქირურგიის 
დეპარტამენტის უფროსი ექთანი

1.1.2004-31.12.2007
კომპანია ფარმაცევტული კომპანია "ჯი პი ჯი
თანამდებობა გენერალური დირექტორის მოადგილე

1.1.2000
კომპანია საქართველოს ექთნების ასოციაცია

თანამდებობა სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი თერაპიაში და 
კარდიოლოგიაში


