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სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგები 

 
№ პროგრამის სახელწოდება სწავლის შედეგები 

1 სამკურნალო საქმე 

   პროგრამის დასრულების შემდეგ დიპლომირებულმა მედიკოსმა იცის ადამიანის ორგანიზმის აგებულება და 
ფუნქციონირება, როგორც ნორმის ასევე პათოლოგიის დროს. გაცნობიერებული აქვს ადამიანის ორგანიზმში 
მიმდინარე ფიზიკური, ქიმიური და ბიოქიმიური პროცესები., როგორც ჯანმრთელ ასევე დაავადებულ 
ორგანიზმში. კარგად ერკვევა გარემოს ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიურ ფაქტორების გავლენის 
მნიშვნელობაში ადამიანის ორგანიზმზე, ფლობს ეკოლოგიის საფუძვლებს და შეუძლია პრევენციის 
ღონისძიებების გატარება. 
    კურსდამთავრებული გარკვეულია თითოეული დაავადების ეთიოლოგიაში, პათოგენეზში, პათოლოგიურ 
ანატომიაში, კლინიკაში, დიაგნოსტირებაში, შეუძლია მკურნალობის გეგმის შედგენა და მინიმალური 
ზედამხედველობის ქვეშ პრაქტიკულად ჩატარება, ვინაიდან შესწავლილი აქვს ძირითადი სამკურნალწამლო 
საშუალებების მოქმედების მექანიზმები. დიპლომირებულ მედიკოსს შეუძლია ჯანდაცვის სფეროში ახალი 
მონაცემების არამხოლოდ მორგება არამედ ჯანმრთელობის ხელშესაწყობად მოსახლეობის განათლებაზე 
ზრუნვა. 
   კურსდამთავრებულს შეუძლია განსაზღვროს სხვა და სხვა ტოქსიკური ნივთიერების ორგანიზმზე გავლენა, 
შეაფასოს ნებისმიერი კრიტიკული სიტუაცია და აღმოუჩინოს პაციენტს გადაუდებელი დახმარება, მართოს 
სარეაბილიტაციო პერიოდი. შეუძლია როგორც მშობლიურ ასევე უცხო ენაზე დისკუსიაში პროფესიული 
მონაწილეობა. აქვს სამეცნიერო ნაშრომების მომზადების და მისი პრეზენტაციის უნარი, ფლობს თანამედროვე 
საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და დარგობრივ სფეროში შეუძლია ახალი  საინფორმაციო ტექნოლოგიის 
ათვისება. იცნობს ზნეობრივ და ეთიკურ ნორმებს, ეხერხება ადამიანებთან ურთიერთობა და გუნდური 
მუშაობა , აქვს შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უნარი. 

2 სტომატოლოგია 

დიპლომირებული სტომატოლოგი სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ ფლობს ფართო ცოდნას: 
ადამიანის ნორმალურ მორფოლოგიასა და ფიზიოლოგიაში. 
ერკვევა უჯრედულ და სუბუჯრედულ დონეზე ქსოვილებში, ორგანოთა, სისტემებისა და ბიოსისტემის 
დონეზე მიმდინარე ურთულეს ბიოქიმიურ და ჰისტოქიმიურ პროცესებში. განსაკუთრებით კარგად აქვს 
ათვისებული თანამედროვე მეცნიერული კვლევის მეთოდები მოლეკულურ დონეზე.  
  როგორც მომავალმა სტომატოლოგმა კარგად იცის პირის ღრუს მორფოლოგია და ფიზიოლოგია 
მოლეკულურ, სუბუჯრედულ და უჯრედულ დონეზე. ადამიანის ნორმალური მაკრო და მიკრო 
მორფოლოგიის და ფიზიოლოგიის ცოდნა სტუდენტს საშუალებას აძლევს საფუძვლიანად შეისწავლოს 
ორგანიზმში განვითარებული პათოლოგიების მექანიზმები მოლეკულურ, უჯრედულ, ქსოვილურ და 
ორგანოთა დონეებზე. რაც თავის თავად უქმნის საფუძველს კლინიკური სტომატოლოგიის შესასწავლად. 
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სტუდენტს გააზრებული აქვს პათოლოგიის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს როგორც ფიზიკური და 
ქიმიური, ასევე ბიოლოგიური ფაქტორების გავლენის მნიშვნელობა, რაც აუცილებელი პირობაა 
პროფილაქტიკის პრინციპების საკუთარი ხედვის ჩამოსაყალიბებლად.  
  როგორც მომავალმა ექიმმა, მსმენელმა კარგად იცის კლინიკური სტომატოლოგიის ოთხივე დარგი: 
თერაპიული, ქირურგიული, ბავშვთა ასაკის და ორთოპედიული. იცის თითოეული ნოზოლოგიის 
ეთიოლოგია, პათოგენეზი, პათოლოგიური ანატომია, კლინიკა ძირითადი და დამხმარე კლინიკური 
მეთოდებით შეუძლია დასვას დიაგნოზი, შეადგინოს მკურნალობის და პრევენციის გეგმა. 
   ანატომიისა და ტოპოგრაფიის ღრმა ცოდნა საშუალებას აძლევს აითვისოს ანესთეზიოლოგიის პრინციპები. 
შესწავლილი აქვს სტომატოლოგიაში გამოყენებული საანესთეზიო სამკურნალწამლო საშუალებების 
მოქმედების მექანიზმები, იცის შესაძლო გართულებები და კრიტიკულ სიტუაციაში შეუძლია პაციენტისთვის 
პირველადი დახმარების აღმოჩენა. მსმენელს ათვისებული აქვს სტომატოლოგიაში დანერგილი 
მასალათმცოდნეობა და მათი პრაქტიკულად გამოყენების ახალი და უახლესი მეთოდები. დღეს დანერგილი 
ეთიკური და ესთეტიკური ნორმების დაცვით მინიმალური ზედამხედველობის ქვეშ შეუძლია პრაქტიკული 
სამუშაოების შესრულება კბილების დაბჟენის , თანამედროვე ტექნოლოგიების გვირგვინების გაკეთება და ა.შ. 

3 ბიოფარმაკოლოგია-ფარმაცია 

   პროგრამის დასრულების შემდეგ დიპლომირებულმა მედიკოსმა ბიოფარმაკოლოგია - ფარმაციაში იცის 
ადამიანის ნორმალური მორფოლოგია და ნორმალური ფიზიოლოგია, ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე 
ფიზიკური, ქიმიური და ბიოქიმიური პროცესები. ერკვევა ზოგად პათოლოგიებში და პათოლოგიურ 
ფიზიოლოგიაში, იცნობს გარემო ფაქტორების ზემოქმედებას და ეკოლოგიის საფუძვლებს. შესაბამის დონეზე 
დაუფლებულია სამკურნალწამლო საშუალებათა მოქმედების მექანიზმებს, ფარმაკოთერაპიის პრინციპებს. 
შეუძლია ფარმაცევტული ბიზნესის, მარკეტინგის და მენეჯმენტის მართვა. 
     ფარმაკოგნოზიის შესწავლა საშუალებას აძლევს გამოიცნოს და შეაგროვოს სამკურნალო მცენარეები. 
დაუფლებულია  მათი შრობის და შენახვის მეთოდებს, პრაქტიკულად შეუძლია სამკურნალწამლო 
საშუალებების ანალიზი და მათი ხარისხის კონტროლი. იცის მზა წამლების შენახვა, შეფუთვა, გაფორმების 
წესები და იცავს მათ. აგრეთვე შეუძლია გარკვეული სახეობის წამლის ფორმათა მომზადება, იცნობს 
კოსმეტიკურ და პარფიუმერიულ საშუალებებს. 
    კურსდამთავრებულს შეუძლია განსაზღვროს სხვა და სხვა ტოქსიკური ნივთიერების ორგანიზმზე გავლენა, 
კრიტიკულ სიტუაციებში სათანადო დასკვნის გაკეთება და პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა. 
   შესაბამის დონეზე ფლობს უცხო ენას, შეუძლია საჭირო ინფორმაციის მოძიება და მისი ანალიზი, აქვს 
აკადემიური ნაშრომების შესრულების და მისი პრეზენტაციის უნარი.   
   კონკურენტულ გარემოში ორიენტაციის უნართან ერთად შეუძლია ადამიანებთან ურთიერთობა ზნეობრივი 
და ეთიკური ნორმების დაცვით. იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, აქვს დამოუკიდებლად 
ახალი ტექნოლოგიების ათვისების უნარი. 
   დამოუკიდებლად მართავს საკუთარი სწავლის პროცესს, ამჟღავნებს სწავლის გაგრძელების უნარს. 

4 ბიოსამედიცინო ეკოლოგიური პროგრამის დასრულების შემდეგ დიპლომირებული მედიკოსი ბიოსამედიცინო ეკოლოგიურ გენეტიკაში 
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გენეტიკა ფლობს ცოდნას ადამიანის ორგანიზმის აგებულების და ფუნქციონირების შესახებ, როგორც ნორმაში ასევე 
პათოლოგიების დროს. გარკვეულია ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოქიმიურ 
მოვლენებში. შესაფერის დონეზე ერკვევა გარემოს ფიზიკურ, ქიმიურ და ბიოლოგიური ფაქტორების 
ზემოქმედებაში ადამიანზე, საფუძვლიანად იცის ეკოლოგია. შესწავლილი აქვს არამხოლოდ ადამიანის 
გენეტიკა , არამედ ერკვევა მუტაგენეზში, ონტოგენეზში და გარკვეულია გენეტიკური დაავადებების 
ეთიოლოგიაში.  
 პარალელურად შესწავლილი აქვს ინფექციური და პროფესიული დაავადებები და შეუძლია 
შესაძლებლობების ფარგლებში საკუთარი დასკვნების გაკეთება მათი პრევენციისთვის. შეძენილი  აქვს 
პრაქტიკული უნარჩვევები გენური და ქრომოსომული დაავადებების მკურნალობის დროს და აგრეთვე  
ლაბორატორიული გამოკვლევის ინსტრუმენტული მეთოდები ქრომოსომული დაავადებების დროს, 
ბიოტექნოლოგიების საფუძვლიანი ცოდნა შესაძლებლობას აძლევს მოცემულ სფეროში პრობლემების 
გადასაწყვეტად მოიძიოს ახალი მონაცემები, ჩამოაყალიბოს საკუთარი დასკვნებები, დაიცვას ეს დასკვნები 
დისკუსიების დროს , შეძლოს ჯანმრთელობის ხელშეწყობისათვის მოსახლეობის განათლება აწარმოოს 
ინფექციის კონტროლი და მართვა. დარგის სპეციალისტებთან შეუძლიათ როგორც მშობლიურ ასევე უცხო 
ენაზე როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი კომუნიკაცია. ფლობს თანამედროვე საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებს დარგობრივ სფეროში. 
  შეუძლია ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების მოძიება, ამჟღავნებს ზნეობრივ და ეთიკურ ნორმებს, 
ადამიანებთან ურთიერთობის და გუნდური მუშაობის უნარს. საკუთარი სწავლის პროცესს მართავს 
დამოუკიდებლად და ამჟღავნებს სწავლის გაგრძელების უნარს. 

 
 


