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 მუდმივად ცვალებადი
შრომის ბაზრის
მოთხოვნების შესაბამისად,
სამედიცინო მიმართულების
კვალიფიციური კადრების
მომზადება, მთელი
სიცოცხლის განმავლობაში
განათლების მიღების და
მასზე თანაბარი
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა, ბიზნესსა
და საგანმანათლებლო
სფეროს შორის
ურთიერთეფექტური
თანამშრომლობის
დამყარების ხელშეწყობა.

  მისია
2030 წლისთვის შპს ,,თბილისის
პირველი სამედიცინო
სასწავლებელს “,
საზოგადოებისთვის მაღალი
ხარისხის სხვადასხვა ფორმის
საგანმანათლებლო
მომსახურების შეთავაზებით,
გააჩნია დაინტერესებული
მხარეების ნდობა და აღიარება
სასწავლებლის
კურსდამთავრებულების
პროფესიონალიზმის,
პიროვნული ღირებულებების და
სოციალური პასუხისმგელობის
მიმართ.

ხედვა

ღიაობა, გუნდურობა,
თანასწორობა,
სამართლიანობა,
გამჭვირვალობა.

ღირებულებები



სასწავლებელი ახორციელებს
ორ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამას

"საექთნო განათლება" 
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია:
უმაღლესი პროფესიული
კვალიფიკაცია საექთნო
საქმეში

"ფარმაცია (სააფთიაქო)"
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია:
უმაღლესი პროფესიული
კვალიფიკაცია ფარმაციაში



  პირებისთვის, რომელთაც აქვთ
ქართული ენის კომპეტენცია -
180 კრედიტი.
  პირებისთვის, რომელთაც არა
აქვთ ქართული ენის
კომპეტენცია - 210 კრედიტი.

      საგანმანათლებლო პროგრამა

        საექთნო განათლება 



საექთნო განათლება 

უზრუნველყოს
ადგილობრივ და
საერთაშორისო ბაზარზე
კონკურენტუნარიანი,
ზოგად მოვლაზე
პასუხისმგებელი ექთნის
მომზადება;

მიზანი:
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.

                შედეგი:



საგანმანათლებლო პროგრამა

ფარმაცია (სააფთიაქო)

პირებისთვის, რომელთაც აქვთ
ქართული ენის კომპეტენცია - 123

კრედიტი.
 

პირებისთვის, რომელთაც არა
აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია -

153 კრედიტი.
 



ფარმაცია (სააფთიაქო)

ისეთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
განხორციელება, რომელიც რომელიც ჯანდაცვის სფეროსთვის
უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდას, კერძოდ,
პროფესიული კადრების მომზადებას, რომლებიც შეძლებენ
ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღებას და
განთავსებას, ნაშთების პერიოდულ კონტროლს,
პარაფარმაცევტული პროდუქციის შერჩევა-მიწოდების პროცესში
მონაწილეობას, მცირე შეფუთვებად მზა სამკურნალწამლო  ფორმის
დაფასოებას, რეცეპტის მიხედვით სამკურნალო საშუალების
მომზადებას და ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის
რეალიზაციას.

მიზანი:



ფარმაცია (სააფთიაქო)

·1.შეამოწმოს პროდუქცია ვიზუალურად;
2.დაადგინოს თანხმლებ დოკუმენტაციასთან იგივეობა;
3.შეამოწმოს სასაქონლო ნიშნები და რაოდენობა;
4.განათავსოს პროდუქცია სათანადო ადგილზე;
5.ჩაატაროს სააფთიაქო ნაშთის შემომავალი, პერიოდული, საბოლოო კონტროლი;
6.განახორციელოს ორიგინალური შეფუთვის მცირე შეფუთვებად დაფასოება, შეფუთვა, მარკირება;
7.მოამზადოს რეცეპტის მიხედვით სითხოვანი, მყარი და რბილი სამკურნალწამლო ფორმები;
8.გაითვალისწინოს მომხმარებელთან ურთიერთობისას ფარმაცევტული ეთიკის და
დეონტოლოგიის პრინციპები;
9.განახორციელოს მომხმარებლისათვის სასურველი პროდუქციის შერჩევა-
მიწოდება,კონსულტაციის გაწევა პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების, გამოყენების და 
 შენახვის პირობების შესახებ;
10.განახორციელოს ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაცია;
11.     განახორციელოს ანგარიშის მომზადება–ჩაბარება პროდუქციის მიღების, ნაშთის პერიოდული
შემოწმების, ექსტემპორალურისამკურნალწამლო ფორმების მომზადების, მცირე შეფუთვებად
სამკურნალწამლო ფორმების დაფასოების შესახებ;
12.დაიცვას სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები, გარემოსა და უსაფრთხოების წესები.

შედეგი:



სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება
კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის
დადასტურების საფუძველზე.
      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.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე
მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. 



სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული
სტუდენტების სწავლებისათვის

შეზღუდული შესაძლებლობისა და
სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამაში
ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით
ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან
მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების
დაძლევის გარეშე.



პარტნიორი ორგანიზაციები



გისურვებთ
წარმატებებს


