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მისია, ხედვა და ღირებულებები
მისიაა დანერგოს ბაზრის მოთხოვნების
შესაბამისად ჯანდაცვის მიმართულების პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამები და მათი რეალიზებით
უზრუნველყოს კვალიფიციური სპეციალისტების
მომზადება.

აკადემიის დეკლარირებული მისიიდან გამომდინარე,
ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნის გათვალისწინებით
მოამზადოს მაღალკვალიფიციური კადრები და მუდმივი
განვითარების გზით მოიპოვოს ლიდერობა.

ჩვენი საქმიანობის პრიორიტეტებია:
 გუნდური სულისკვეთება
 მიზანსწრაფვა
 ინოვაცია
 მაღალპროფესიული და ეთიკური სტანდარტებით
გამორჩეული სპეციალისტების მომზადება.
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები,
რომელსაც ახორციელებს
დაწესებულება

საგანმანათლებლო პროგრამა
ფარმაცია (სააფთიაქო),
Pharmac

საგანმანათლებლო პროგრამა
საექთნო განათლება / Nursing
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პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა
ფარმაცია (სააფთიაქო), Pharmac

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია
უმაღლესი

პროფესიული
Vocational

ფარმაციაში/Higher
Pharmacy.

აღნიშნული

კვალიფიკაცია

კვალიფიკაცია
Qualification

in

განათლების

საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის
მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს - ,,ფარმაცია”, კოდი 0916, აღმწერი - ,,
შეისწავლის წამლებს და ადამიანზე მათ გავლენას. მოიცავს წამლის მომზადებას,
განაწილებასა და ადმინისტრიებას.”
მიზანი
ჩარჩო დოკუმენტის მიზანია, შემუშავებულ იქნას ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამა,
რომელიც ჯანდაცვის სფეროსთვის უზრუნველყოფს
აღზრდას,

კერძოდ,

პროფესიული

კადრების

კონკურენტუნარიან კადრის

მომზადებას,

რომლებიც

შეძლებენ

ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების–განთავსების, აღწერის,
პარაფარმაცევტული

პროდუქციის

ნაშთების პერიოდულ კონტროლს,

შერჩევა-მიწოდების

პროცესში

მცირე შეფუთვებად

მონაწილეობას,

მზა წამლის

ფორმის

დაფასოებას, რეცეპტის მიხედვით წამლის მომზადებას და ურეცეპტოდ გასაცემი
ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაციას;
დაშვების წინაპირობა
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სრული ზოგადი განათლება;
დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები
ფარმაციაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს
ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში,
სპეციალიზებულ და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის
ობიექტზე, სამედიცინო და ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში.
 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდები: 46.46,
46.46.0, 47.73, 47.73.0, 82.92.0
 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდები: 2262, 3213
საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 3 ზოგად მოდულს, ჯამური 11 კრედიტის
მოცულობით და 26 პროფესიულ მოდულს, ჯამური 109 კრედიტის მოცულობით. ჩარჩო
დოკუმენტი, ასევე, ითვალისწინებს ერთ არჩევით მოდულს 3 კრედიტის მოცულობით.
იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 123 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 22 სასწავლო თვე
იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 153 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 30 სასწავლო თვე
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები
კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1. შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად
2. დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა
3. შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და რაოდენობა
4. განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე
5. ჩაატაროს სააფთიაქო ნაშთის პერიოდული კონტროლი
6. განახორციელოს ორიგინალური შეფუთვის მცირე
შეფუთვებად დაფასოება–მარკირება
7. მომზადება რეცეპტის მიხედვით სითხოვანი, მყარი და
რბილი წამლის ფორმები
8. გათვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და
დეონტოლოგიის პრინციპები
9. განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევა-მიწოდება,
კონსულტაციის გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების, გამოყენების და
შენახვის პირობების შესახებ
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10. განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია
11. განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის
პერიოდული შემოწმების, ექსტემპორალური წამლის ფორმების მომზადების, მცირე
შეფუთვებად წამლის ფორმების დაფასოების შესახებ
12. დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა და უსაფრთხოების წესები.

პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა
საექთნო განათლება / Nursing

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/
Higher Vocational Qualification in Nursing.
აღნიშნული

კვალიფიკაცია

კლასიფიკატორის

(ISCED)

განათლების
მიხედვით

საერთაშორისო
განეკუთვნება

დეტალურ სფეროს - „საექთნო და სამეანო საქმე“, კოდი 0913,
აღმწერი - “შეისწავლის ავადმყოფი, სნეული ან სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების

ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას და ექიმებისა და სხვა სამედიცინო და ჯანდაცვის
პერსონალისთვის დახმარების გაწევას პაციენტების დიაგნოზის დასმისა და მკურნალობის
დროს. საექთნო საქმის კვალიფიკაცია ფოკუსირებულია ავადმყოფობისა და რეაბილიტაციის
დროს პაციენტების ჯანმრთელობის შენაჩუნებასა და მოვლაზე. ის მოიცავს მოხუცების და
ასევე სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანების ჯანდაცვას. სამეანო საქმე შეისწავლის
ქალის მოვლას (ჯანმრთელობის დაცვას) ორსულობის, მშობიარობისა და მშობიარობის
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შემდგომ პერიოდში. ის ასევე მოიცავს ჩვილის მოვლასა და დახმარებას მეძუძური
დედებისთვის.”
მიზანი
ჩარჩო დოკუმენტის მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე
კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი.
დაშვების წინაპირობა
სრული ზოგადი განათლება
დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები
საექთნო საქმეში ასოცირებული ხარისხის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის
სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა
ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.
 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდები: 86.1; 86.10;
86.10.0; 86.2; 86.21; 86.21.0; 86.22; 86.220; 86.23; 86.23.0; 86.9; 86.90; 86.90.0.
 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 3221
საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს :


ზოგადი მოდულები - 9 კრედიტი



თეორიული სწავლება საბაზო მეცნიერებები - 24 კრედიტი



თეორიული სწავლება საექთნო საქმე - 45 კრედიტი



თეორიული სწავლება სოციალური მეცნიერებები - 6 კრედიტი



პრაქტიკული სწავლება - 6 კრედიტი



კლინიკური სწავლება - 90 კრედიტი
სულ 180 კრედიტი.

იმ პირებისთვის, რომელთაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 180 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 30 სასწავლო თვე
იმ პირებისთვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია
მოცულობა: 210 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 38 სასწავლო თვე
მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი სწავლის შედეგები
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კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1.

შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

2.

განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა

3.

განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა

4.

განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა

5.

განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა

6.

განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა

7.

განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

8.

განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

9.

განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა

10.

განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

11.

დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისა და მოვლის ხარისხის შეფასება.

კვალიფიკაციის მინიჭება

 კვალიფიკაციის მისანიჭებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს მოკლე
ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტების რაოდენობა
(180 კრედიტი) და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.
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საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელთაც დაწესებულება
ახორციელებს მილევად რეჟიმში

პრაქტიკოსი ექთანი

(მოდულური)

პრაქტიკოსი ექთნის
მეხუთე საფეხურის პროგრამა
პროგრამის მიზანი:
მისცეს

სტუდენტს საექთნო

საქმისთვის

საჭირო ბაზისური თეორიული ცოდნა და კლინიკური უნარ–
ჩვევები, რის საფუძველზეც წარმატებით

შეასრულებს

პრაქტიკოსი ექთნის როფესიულ როლსა და ფუნქციებს,
საექთნო საქმის ძირითადი ღირებულებების,
სამართლებრივი

ეთიკური და

ასპექტების გათვალისწინებით.

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:
მოცულობა: 123 კრედიტი
სავარაუდო ხანგრძლივობა: 32 სასწავლო თვე
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:სრული ზოგადი განათლება
მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:

პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე

საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
პროგრამის ხელმძღვანელი: ინგა შალამბერიძე
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სწავლის შედეგები
პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
 საექთნო პროცესის მართვა
 კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ჯანდაცვის გუნდთან
 ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების დაცვა
 სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება
 პროფესიული განვითარებისთვის ზრუნვა

სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და
კრედიტების მინიჭება

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე,
რომელიც შესაძლებელია:
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების
აღიარებით
ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.
არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. განმავითარებელი
შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების
გამოყენებით. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე
დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და
უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
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განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს
უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის
დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია
მოდულებში.
ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში
ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას ( მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია ;

უცხო ენაზე კომუნიკაცია ; მათემატიკური კომპეტენცია ; ციფრული კომპეტენცია ;
დამოუკიდებლად სწავლის უნარი ; პიროვნებათშორისი , კულტურათაშორისი , სოციალური
და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები ; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა ),
რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის
აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით,
თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში
უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და
მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების
გათვალისწინებით:
მართლმეტყველება
 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა;
 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება;
 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად;
 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა;
 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური საშუალებების
ადეკვატურად გამოყენება (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის
ცვალებადობა).
მართლწერა
 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება;
 ძირითადი სასვენი ნიშნების (წერტილი, კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად
გამოყენება;
 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება;
 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა;
 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა ბარბარიზმები, ჟარგონები;
 ინფორმაციის გადმოცემა თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი
აქტივობის შესაბამისად.
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პარტნიორები

შ.პ.ს. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ონკოლოგიური
ცენტრი“ –ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. 118
შ.პ.ს. „მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრი“ ბათუმი, პუშკინის 118
სს. სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ მ. იაშვილის
სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა

ცენტრალური

ჰოსპიტალი - ქ.ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 64
ა(ა)იპ „საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი“
შ.პ.ს. „მედ ემერჯენსი“ - ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის 102 ბ.
სს. სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“
რეფერალური ჰოსპიტალი - ქ.ბათუმი,

ბათუმის
ბაგრატიონის 125

შ.პ.ს. „ბათუმის სამედიცინო ცენტრი“ - ქ.ბათუმი, კახაბრის36
შ.პ.ს. „ბათუმის მრავალპროფილიანი სამშობიაო სახლი“ -
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ქ.ბათუმი, რუსთაველის 39
შ.პ.ს. „გვირილა 2“ – ქ. ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. 58

შ.პ.ს. „ვიტა–ფარმა“ – ქ.ბათუმი, ბარათაშვილის ქ. 14
შ.პ.ს. „აფთიაქი მეგაფარმი“ – ბათუმი, პუშკინის 118
შ.პ.ს. „ჰეკატე“ – ბათუმი, მელიქიშვილის 24
შ.პ.ს. „ბაკურიძე და კომპანია“ - ბათუმი, სელიმ
ხიმშიაშვილის 85
შ.პ.ს. „ავერსი–რაციონალი“ – თბილისი, ჭირნახულიქ. 14
შ.პ.ს.

“PSP ფარმასთან”. – თბილისი, დავით

აღმაშენებლის გამზირი 148/3
შ.პ.ს. „იმპექსფარმი “ - ქ.თბილისი, მტკვრის
მარჯვენა სანაპირო ბაქტერიოფაგის
მიმდებარე ტერიტორია.
საქართველოს ექთანთა ასოციაცი
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სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული
სტუდენტების სწავლებისათვის

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
პირთა საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი
პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება
მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში

ბათუმის სამედიცინო აკადემია BMA

15

2020

კატალოგი

მოდულების - ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა
მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის
კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისთვის პროფესიულ/მოკლე ციკლის
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით
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გისურვებთ წარმატებას!
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