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1. წინასიტყვაობა 
 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ევროკავშირის 
ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს კახეთში პირველადი ჯანდაცვის განვითარების პროექტს. 
პროექტის მიზანია რეგიონში პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარება, რომელიც 
მოსახლეობას უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით. პროექტის 
ფარგლებში დაგეგმილია ადამიანური რესურსის (ექიმებისა და ექთნების) გადამზადება და 
პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, აღჭურვა. 2005 წლის ნოემბრიდან საოჯახო 
მედიცინის გადამზადების სასწავლო პროგრამებში ჩაირიცხა 35 ექთანი და 37 ექიმი კახეთის 
რეგიონში შერჩეული თხუთმეტი პჯდ ობიექტიდან, რომელთა რეაბილიტაცია 2006 წლის პირველ 
ნახევარში უნდა დასრულდეს. სასწავლო პროგრამის ხაგრძლივობა ექიმებისთვის შეადგენს 6 თვეს, 
ხოლო ექთნებისთვის 5 თვეს. 2006 წლის თებერვალში სოციალური და ჯანმრთელობის ეროვნულ 
ინსტიტუტში ევროკავშირის პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის HLSP-ს ხელშეწყობით 
ჩატარდა კურსის მსმენელთა მიმდინარე შეფასება. წინამდებარე ანგარიშში აღწერილია მიმდინარე 
შეფასების პროცედურა და შედეგები.  

2. მიმდინარე შეფასების განხორციელების წესი 
 
მიმდინარე შეფასების განხორციელებისთვის შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი (დანართი 1), რომელმაც 
ჩამოაყალიბა შეფასების მიზანი და ამოცანები, შეიმუშავა შეფასების მეთოდოლოგია და 
ინსტრუმენტები.  
 

2.1. მიმდინარე შეფასების მიზანი 
 
სასწავლო პროგრამის მიმდინარეობის პერიოდში მსმენელთა მიერ მიღწეული შედეგებისა და 
სუსტი მხარეების გამოვლენა და კურსის დასრულებამდე გაუმჯობესების გზების დასახვა და 
განხორციელება.  
 
მიმდინარე შეფასების დროს განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა მსმენელთა პროფესიული 
კომპეტენციის ისეთი ასპექტების შეფასებაზე, როგორიცაა: 
 

1) პრობლემის იდენტიფიცირების ჩვევა 
2) ზოგადი საექიმო პრაქტიკის პირობებში პრობლემის გადაჭრის ჩვევა 
3) პაციენტის კონსულტირების ჩვევა 
4) ქრონიკული დაავადებების მართვის პრინციპების ცოდნა 
5) განსაკუთრებით გავრცელებული პრობლემების მართვის პრინციპების ცოდნა 
6) გუნდური მუშაობის პრინციპების გაცნობიერების დონე და სწორი წარმოდგენა პჯდ 

გუნდში, როგორც საკუთარი, ასევე სხვა წევრების როლზე 
 
ზემოაღნიშნული ასპექტების შეფასების მიზნით ექიმებისა  და ექთნებისთვის დაიგეგმა ორ-
ეტაპიანი გამოცდა: 
 

1. ეტაპი: შეფასება სიტუაციური ამოცანების (ესე შეკითხვების საშუალებით) 
2. ეტაპი: ზეპირი გამოცდა 
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გამოცდის პირველ ეტაპზე შეფასებისთვის გამოყენებული ბილეთის ნიმუში წარმოდგენილია მე-2 
დანართში.  
ექიმებისა და ექთნების წერითი გამოცდის შედეგები და გამომცდელების კომენტარი იხ. დანართი 
¹3-ში.  

 

3. მიმდინარე შეფასების შედეგები 
 

3.1. ოჯახის ექიმთა გადამზადების სასწავლო პროგრამის მიმდინარე 
შეფასების შედეგები 
 
მიმდინარე შეფასების შედეგად გამოვლინდა, რომ ზოგიერთი მსმენელი ვერ ახერხებს წარმატებით 
გაართვას თავი პროგრამის ფარგლებში დასმულ ამოცანებს და აჩვენოს მომზადების მისაღები 
დონე. კერძოდ, წერით გამოცდაზე არადამაკმაყოფილებელი შეფასება მიიღო ცხრა მსმენელმა 
(24%), თუმცა ზეპირი გამოკითხვისას გამოვლინდა, რომ ხუთი მათგანი საკმაოდ კარგად ერკვევა 
დასმული პრობლემების მართვაში. მათივე შეფასებით, წერითი გამოცდის ასეთი ფორმა იმდენად 
უჩვეულოა, რომ დაბნეულობა გამოიწვია და მსმენელებს გაუჭირდათ პრობლემების სწორად 
იდენტიფიცირება და მართვის შესაფერისი გეგმების ჩამოყალიბება.  ამის საპირისპიროდ, ერთმა 
მსმენელმა, რომელმაც წარმატებით გაართვა თავი წერით გამოცდაზე დასმულ ამოცანებს, ზეპირი 
გამოკითხვისას ვერ გამოავლინა მომზადების ის დონე, რაც მას საოჯახო მედიცინის პრაქტიკაში 
საქმიანობის საშუალებას მისცემს. ზეპირ გამოცდაზე არადამაკმაყოფილებელი შეფასება მიიღო 
ხუთმა მსმენელმა (14%). ამდენად, გამოცდის ორივე ეტაპის შედეგების შეჯამებით შესაძლოა 
დავასკვნათ, რომ ათი მსმენელიდან ხუთი, წერითი გამოცდის მოთხოვნების უკეთ გაცნობის 
შემთხვევაში იოლად დაძლევს პროგრამის საბოლოო შეფასების ამოცანებს. დანარჩენ ხუთ 
მსმენელს, კურსის დასრულებამდე, ინტენსიური მუშაობა დასჭირდება სხვადასხვა საკითხებზე, 
რათა მათ მიაღწიონ პროფესიული მომზადების მისაღებ დონეს.   
 

3.1.ა. შეფასების შედეგად გამოვლენილი პრობლემები და მათი რეკომენდაციები მათი 
გადაჭრის თაობაზე 

 
ოჯახის ექიმთა გადამზადების სასწავლო პროგრამის მიმდინარე შეფასების საფუძველზე 
გამოვლინდა, რომ 

 
1. მსმენელების ნაწილისთვის ძნელია პრობლემის სწორად იდენტიფიცირება, რის გამოც, 

ცხადია ისინი ვეღარ ახერხებენ ჩამოაყალიბონ შესაფერისი სამოქმედო გეგმა, რაც 
მიმართული იქნება პაციენტის საჭიროებების დაკმაყოფილებისაკენ; 

2. პრობლემის მართვისას მსმენელთა უმრავლესობა ეყრდნობა ზოგად ჩარჩოს, ამოცანის 
პირობაში მოყვანილი სპეციფიკური სიგნალების უმრავლესობა უგულებელყოფილია ან 
მცირე ყურადღება ეთმობა. ზეპირ გამოცდაზე უკეთ მოხერხრდა იმის დადგენა, რომ 
მსმენელები ფლობენ სპეციფიკური ანამნეზის შეკრების ჩვევებს და წარმატებით შეუძლიათ 
პაციენტის კონსულტირება მნიშვნელოვან საკითხებზე.  
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3. სავარაუდოდ არამყარია მსმენელთა ნაწილის (განსაკუთრებით პედიატრების) ცოდნა ისეთ 
სფეროებში, როგორიცაა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოსტირება 
და მართვა; არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნოსტიკა და მართვა მ.შ. ანტიჰიპერტენზიული 
მედიკამენტების დანიშვნის ჩვენებები და უკუჩვენებები; ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა 
და მართვა; დისპეფსიის დიფერენციული დიაგნოსტიკა და მართვა; თავის ტკივილის 
დიფერენციული დიაგნოსტიკა და მართვა; 

4. მსმენელთა უმრავლესობა ავლენს, რომ კარგად იცნობს ზოგად საექიმო პრაქტიკაში 
ქრონიკული დაავადებების მართვის ზოგად პრინციპებს, თუმცა მოდელის ზოგადი 
მიმოხილვის შემდეგ მათ უჭირთ დეტალების დაზუსტება და კონკრეტული სამოქმედო 
გეგმების ჩამოყალიბება; 

5. ნათელია, რომ მსმენელების უმრავლესობა კურსის განმავლობაში სისტემატურად ეცნობა 
ახალ თეორიულ მასალას, მაგრამ, ჯერჯერობით, მათ ნაწილს უჭირს ნასწავლის ასახვა 
კლინიკურ კონტექსტში; 

 

3.2. ზოგადი პრაქტიკის ექთნების გადამზადების სასწავლო პროგრამის 
მიმდინარე შეფასების შედეგები 

 
 
მიმდინარე შეფასების პირველ ეტაპზე არადამაკმაყოფილებელი შეფასება მიიღო ხუთმა მსმენელმა 
(14%), თუმცა ყველა მათგანმა მომზადების მისაღები დონე გამოავლინა ზეპირი გამოკითხვისას. 
ზეპირ გამოცდაზე მომზადების მისაღები დონე ვერ გამოავლინა ერთმა მსმენელმა, რომელმაც 
დამაკმაყოფილებელი პასუხი გასცა სიტუაციურ ამოცანებს.  
 
შეფასების საფუძველზე გამოვლინდა, რომ 
 

1. მსმენელები იცნობენ ზოგად საექიმო პრაქტიკაში პრობლემების იდენტიფიცირებისა და 
მართვის ზოგად პრინციპებს, თუმცა მათ უჭირთ  ჩამოაყალიბონ პრობლემის მართვის 
დეტალური საექთნო გეგმა; 

2. მსმენელების ნაწილი ვერ ახერხებს შეკრიბოს სპეციფიკური ანამნეზი, რაც მათ პრობლემის 
იდენტიფიცირებასა და სამოქმედო გეგმის ფორმირებაში დაეხმარება. დასმული 
ანამნეზური შეკითხვების უმრავლესობა არასპეციფიკურია. შეკითხვის საფუძველზე 
მიღებული ინფორმაციის გამოყენება არ ხდება ან პირიქით, ჩამოყალიბებული პრობლემა ან 
მართვის გეგმა ემყარება არა შეკრებილი ინფორმაციის სწორ ანალიზს, არამედ მსმენელის 
სუბიექტურ მოსაზრებას; 

3. მსმენელთა უმრავლესობა არ ითვალისწინებს ოჯახისა და სოციალურ-ეკონომიკურ 
ფაქტორებს, ზოგიერთ შემთხვევაში მოყვანილია გარკვეული მინიშნება, რომელსაც 
მხოლოდ სქემატური, ფორმალური ხასიათი აქვს;  

4. აშკარაა, რომ ზოგიერთ მსმენელს უჭირს სწორად შეაფასოს საკუთარი პროფესიული 
კომპეტენციის ფარგლები და აღწერს ისეთ ქმედებებს, რომელთა განხორციელება ექიმის 
მოვალეობაა; 

5. მსმენელების ნაწილი ცუდად ერკვევა კლინიკური ფარმაკოლოგიის საკითხებში, თუმცა 
ამავდროულად აღიარებს, რომ ზოგადი პრაქტიკის ექთანი უნდა იცნობდეს მედიკამენტების 
გვერდით მოვლენებს და შეეძლოს მედიკამენტური მკურნალობის რეჟიმზე მონიტორინგის 
უზრუნველყოფა;  
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6. ზოგიერთი მსმენელი ვერ ავლენს დაავადებების ეტიო_პათოგენეზის სათანადო ცოდნას, 
რაც მათ ხელს შეუშლის პაციენტს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდონ თავიანთი 
პრობლემების შესახებ.  

 

3.3. რეკომენდაციები 
 

კურსის დასრულებამდე მსმენელთა საჭიროებების დაკმაყოფილებისა და მათი მომზადების 
დონის გაუმჯობესების მიზნით რეკომენდებულია: 
 

 შესაფერისად დაიგეგმოს და გაძლიერდეს პრაქტიკული სწავლების პროცესი, რაც 
მსმენელებს საშუალებას მისცემს კონკრეტულ პაციენტთან მიმართებაში გააცნობიეროს 
ასპექტის მნიშვნელობა, გაიუმჯობესოს ანამნეზის შეკრების, პრობლემების 
იდენტიფიცირების და კლინიკურ პრაქტიკაში მათი მართვის ჩვევები. მასწავლებლებმა 
მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ კლინიკური სწავლების მეთოდების გამოყენებას: 
მუშაობას რეალურ პაციენტთან, დაკვირვებას კონსულტაციაზე, როლურ თამაშს და ა.შ; 

 
 მსმენელებმა ცოდნის გაღრმავების მიზნით მეტი დრო უნდა დაუთმონ საკუთარ თავზე 
მუშაობას, განსაკუთრებით შემდეგ სფეროებში: 

• შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოსტირება და მართვა 
• არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნსოტირება და მართვა 
• ბრონქული ასთმის დიაგნოსტირება და მართვა 
• განსაკუთრებით გავრცელებული სიმპტომებისა და სინდრომების დიფერენციული 

დიაგნოსტიკის პროცესი (მაგ. პაციენტი თავის ტკივილით, პაციენტი დისპეფსიით და ა.შ) 
მნიშვნელოვანია, სასწავლო ცენტრების მასწავლებლები დაეხმარონ მსმენელებს 
დამოუკიდებელი მუშაობის გეგმის შემუშავებაში, სადაც აისახება მათი ინდივიდუალური 
საჭიროებები. კარგი იქნება, თუკი სასწავლო პროგრამის მიმდინარეობის პროცესში გაიზრდება 
მსმენელების «თვით-სწავლისათვის” დათმობილი დრო.  
 

 მცირე ჯგუფური მუშაობის პროცესში მასწავლებლებმა ხელი უნდა შეუწყონ მსმენელებს, 
რათა მათ დამოუკიდებლად გამოავლინონ და გადაჭრან დასმული პრობლემები. 
რეკომენდებულია სწავლების პროცესში უპირატესობა მიენიჭოს «პრობლემის 
დამოუკიდებელი გადაჭრის მეთოდს» და მაქსიმალურად შემცირდეს მასწავლებლის 
დომინანტური, «წარმმართველი» როლი; 

 
 მრავალდისციპლინარული მეცადინეობების დროს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს 
გუნდში ექიმისა და ექთნის ფუნქციების განხილვას კონკრეტულ სიტუაციებში, რაც 
მსმენელებს საშუალებას მისცემს პრაქტიკულად წარმოიდგინონ მომავალში თავიანთი 
ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები და ამგვარად, გასცდნენ კონცეფტუალურ 
წარმოდგენებს საკუთარი და ექთნის როლის შესახებ. 

 
მიმდინარე შეფასების შედეგებისა და ჩამოყალიბებული რეკომენდაციების  მასწავლებლებისთვის 
გაზიარების მიზნით დაიგეგმა შეხვედრები თითოეული სასწავლო ცენტრის პედაგოგიურ 
პერსონალთან. შეხვედრების გეგმა წარმოდგენილია ¹4 დანართში.  
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4. მსმენელთა დამოკიდებულება მიმდინარე შეფასების მიმართ 
 

მსმენელთა უმრავლესობის დამოკიდებულება მიმდინარე შეფასების მიმართ თავდაპირველად 
საკმაოდ უარყოფითი იყო. მიუხედავად, კურსის ორგანიზატორებისა და მასწავლებლების 
განმარტებისა, ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ნებისმიერი სახის გამოცდა ძალიან სტრესულია. მათი 
დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ მიმდინარე შეფასების პროცესშივე რადიკალურად 
შეიცვალა.  მსმენელებმა აღიარეს მიმდინარე შეფასების საგანმანათლებლო მნიშვნელობა და 
გამოხატეს თავიანთი კმაყოფილება იმის გამო, რომ საშუალება მიეცათ შეეფასებინათ საკუთარი 
ნაკლი და ამავე დროს ნათლად წარმოედგინათ მისი გამოსწორების გზები.   
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