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საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA 

 

1. ზოგადი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ  

პროგრამის სახელწოდება:  გერიატრიული ასისტენტი 

 

პროგრამის სახე:   

  პროფესიული მომზადება               

  პროფესიული გადამზადება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე:    

  2     3      4      5 

პროგრამის ხანგრძლივობა კვირებში:  6კვირა 

 კვირეული სასწავლო საათობრივი დატვირთვა: 24 საათი 

მსმენელთა რაოდენობა ჯგუფში:                  

  მინიმალური:  10    მაქსიმალური:  15 

ერთდროულად შესაძლებელია 2 ჯგუფის ერთდროულად სწავლება ,  30 მსმენელის სწავლება 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: მინიმალური ასაკი 18 წელი, სრული ზოგადი განათლება. 
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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).  

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან/და  უნარით ან/და კომპეტენციით)  კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

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. 
 

პროგრამის შემუშავების საფუძველი: საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - საექთნო 

საქმე(დამტკიცების რეკვიზიტები: ბრძ. N209, 14.09.2021; ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება №133, 2019.10.07) და განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 18 ნოემბრის  N1245105  ბრძანება. 

პროგრამის მოკლე აღწერა:  პროგრამა განკუთვნილია იმ პირებისათვის, რომლებიც სულ მცირე ფლობენ სრულ ზოგად განათლებას, ასაკით არიან 

18 წელს ზემოთ და აქვთ სურვილი შეიძინონ გერიატრიული ასაკის პირის მოვლის საჭიროებებზე მორგებული ცოდნა და უნარჩვევები. სასწავლო 

პროცესი მიმდინარეობს 6 კვირის განმავლობაში და პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 144 საათს. სასწავლო პროცესის თეორიული კომპონენტი  

მიმდინარეობს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-ს ბაზაზე, ასევე, თეორიული კომპონენტის სწავლება შესაძლებელია დისტანციურად, MS 

TEAMS-ის ელექტრონულ პლატფორმაზე, ხოლო პრაქტიკული კომპონენტის სწავლება წარიმართება ააიპ საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს 

კარიტასის ბაზაზე. განმსაზღვრელი შეფასება ტარდება მე-6 კვირას. მსმენელთა შეფასება ხორციელდება თეორიული ცოდნის შემოწმებითა და 

პრაქტიკული დავალების შესრულებით. 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. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, 

კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს და სერტიფიკატის დანართს. 
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