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ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი
„ადამიანი და ბუნება“

1

პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა და საფეხური

2

სასწავლო კურსის დასახელება

3

სასწავლო კურსის სწავლების
ხანგრძლივობა

4

სასწავლო კურსის შინაარსი

5

მიზანი

6

შესწავლის წინაპირობები

7

8

სასწავლო საქმიანობა და სწავლის
მეთოდები

შეფასების სისტემა, კრიტერიუმები
და მეთოდები

მე - 4 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მასაჟისტი
ქირურგია, ტრავმატოლოგია, ორთოპედია
1 კრედიტი - 25 საათი. სასწავო კურსი 1,5 კრედიტი - 37,5 სთ, აქედან
საკონტაქტო დრო 29 საათი. დამოუკიდებელი დრო 8,5 სთ.
საკონტაქტო დრო განაწილებულია შემდეგნაირად:
ლექცია / სამუშაო ჯგუფში მუშაობა 25 საათი
გამოცდები - 4 საათი
5 სასწავლო კვირა
სასწავლო კურსის შინაარსი მოიცავს საკითხებს, რომელიც
პროფესიულ სტუდენტს გააცნობს ქირურგიის საფუძვლებს,
განუვითარებს ქირურგიულ პაციენტთნა პროფესიული მოქმედების
უნარ-ჩვევებს.
სასწავლო კურსის მიზანია პროფესიულ სტუდენტს შეასწავლოს
ისეთი საკითხება, რომელიც დაეხმარება მას ქირურგიულ
პაციენტთან ურთერთობაში, შეძლებს მისი მდგომარეობის
შეფასებას და ექთნისა და ექიმის ინფორმირებას.
ანატომია, ფიზიოლოგია, ჰიგიენა და სამედიცინო მიკრობიოლოგია,
ზოგადი სნეულებები
 ლექცია - თეორიული სწავლება, სალექციო კურსებითა და
შესაბამისი ლიტერატურის გამოყენებით.
 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა კითხვა - პასუხის რეჟიმში,
თვალსაჩინო მასალით
 გამოცდები - ტესტი
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.
დასკვნითი გამოცდა 0-40 ქულა; შუალედური შეფასება 0-60 ქულა.
თითოეული საკითხი ფასდება 0-15ქულა, სულ 0-45 ქულა
(შეფასების კრიტერიუმი აქტივობა და ტესტის შესრულების
ხარისხი); ერთი შუალედური შეფასების გამოცდა 0-15 ქულა.
დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობაა მინიმუმ შუალედური
შეფასების გამოცდის ჩათვლით 30 ქულა.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81 - 90%;
ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 70 - 80%;
ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61 - 70%;
ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 50 - 60%;
ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41 - 50%, რაც
ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა
სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
ბ.ბ)
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც
ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო
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ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი
„ადამიანი და ბუნება“

9

სასწავლო რესურსი/ლიტერატურა

არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით
გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების
შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში.
 კერძო ქირურგია, გ. ბოჭორიშვილი, თბილისი 1980;
 ქირურგია, გ. ბლიოაისტერ, რ. ბროლი, ჰ. ბრუხი;
 ავადმყოფზე დაკვირვება, სახელმძღვანელო მედდებისთვის, ლ.
შორნშტაინი;
 კითხვები და პასუხები ქირურგიაში მომვლელებისთვის,
ც.გოლესტანი, დ.მერკქლინგი, გ.ლილი, ნიუორკი,1083.
სასწავლო კურსი პროფესიულ სტუდენტს გამოუმუშავებს ზოგად და
დარგობრივ უნარებს, კერძოდ: (ცოდნა და გაცნობიერება; ცოდნის

პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; დასკვნის გაკეთების უნარი).
10

სწავლის შედეგები

11

მასწავლებელი/მასწავლებლები;
საკონტაქტო ინფორმაცია

 იცნობს და აცნობიერებს ქირურგიული პაციენტის მდგომარეობას;
 შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში ინფორმაციის მიწოდება
ექთნისთვის და ექიმისთვის;
 შეუძლია პაციენტის მოვლა ასეპტიკისა და ანტისეპტიკის
გათვალისწინებით;
 შეუძლია კომუნიკაცია პაციენტთან და მისი ოჯახის წევრებთან.
ალექსანდრე გორდელაძე - ქირურგი, მედიცინის დოქტორი. ტელ.:
995 599 550525

სასწავლო კურსის თემების განაწილება საათების / კვირების მიხედვით
სასწავლო
პერიოდი
(დღე)
1 სასწავლო
კვირა
2 სასწავლო
კვირა

3 სასწავლო
კვირა

4 სასწავლო
კვირა
5 სასწავლო
კვირა

საათების
რაოდენობა/აქტივობა
ლექცია - 3 სთ/სამუშაო
ჯგუფში მუშაობა-2
სთ/შეფასება;
ლექცია - 3 სთ/სამუშაო
ჯგუფში მუშაობა-2
სთ/შეფასება;
ლექცია - 3 სთ/სამუშაო
ჯგუფში მუშაობა - 2
სთ;
შუალედური გამოცდა
2 საათი
ლექცია - 3 სთ/სამუშაო
ჯგუფში მუშაობა-2
სთ/შეფასება;
ლექცია 3 სთ/სამუშაო
ჯგუფში მუშაობა 2 სთ;

თემის დასახელება

სასწავლო
რესურსი/ლიტერატურა

ასეპტიკისა და ანტისეპტიკის
გამოყენება ქირურგიაში

სალექციო კურსები

ჭრილობების სახეები,
სისხლდენები.

სალექციო კურსები

ნახვევების დადება.
პოსტოპერაციული მდგომარეობა.
ტრავმული შოკი

სალექციო კურსები

ტრავმატოლოგიისა და
ორთოპედიის საკითხები

სალექციო კურსები

ქირურგიული ინფექციები:
ფურუნკული, კარბონკული

სალექციო კურსები
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დასკვნითი გამოცდა 2
საათი

ხელმოწერა:

