
          სასწავლო რესურსები/  წიგნები პროგრამისთვის: „საექთნო საქმე“ 

თეორიული სწავლება: საბაზო მეცნიერებები 

1. მოდული : ჰისტოლოგია 

1.ჰისტოლოგია-1 და მე-2 ნაწ, -  რუხაძე,  2009 წ 

2. მოდული: ბიოქიმია 

1. სამედიცინო ბიოქიმია, კოკიჩაშვილი - 1996 წ - ს/ნ 816 

2. სამედიცინო ბიოლოგია - ხვიატია ნ, 2011 წ, - ს/N 825 

3. ბიოქიმია კლინიკური კორელაციები - დევლინი, 2008 

4. ზოგადი ბიოლოგია- შათირიშვილი ა, 1999 წ- ს/ნ 834 

5. ზოგადი ბიოქიმიის საფუძვლები (თვალსაჩინოება) – DVD 

3. მოდული: მიკრობიოლოგია 

1. მიკრობიოლოგია - კალანადარიშვილი მ., 2011 წ - ს/N 818 
2. სამედიცინო მიკრობიოლოგია- ჩიკვილაძე დ, 2016 - ს/N 820 

• სამართლებრივი აქტი - სამედიცინო ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ   

• სამართლებრივი აქტი - ზოგიერთი სამედიცინო ჩარევის ჩატარებამდე პაციენტისაგან წერილობითი 

ინფორმირებული თანხმობის მიღების შესახებ  

• სამართლებრივი აქტი - სამედიცინო დაწესებულებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტუქტურისათვის 

ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდების შესახებ    

• საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ   

• „ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა“ (გზამკვლევი) -  მ. კვაჭაძე, ი. მანჯავიძე, ნ.კვანტალიანი, ნ. მირზიკაშვილი, ნ. 

გვენეტაძე, გ. აზაურაშვილი 

• „ინფექციური კონტროლი  სამედიცინო დაწესებულებებში“ ავტორთა ჯგუფი - პ. იმნაძე, დ. წერეთელი, ე. ცერცვაძე, 

ი. ბურჯანაძე, მ დადუა,  ნ გოგაძე, მ. გელენიძე, ქ. კინწურაშვილი,  გ. გეგელაშვილის  2008 წ 

„ინფექციური კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებებში“  (გზამკვლევები), დაავადებათა მართვის სახელმწიფო 

სტანდარტები (პროტოკოლები) შემუშავებული  შეფასების და დანერგვის ეროვნული საბჭოს 2008 წლის 5 ნოემბრის №1 

სხდომაზე და დამტკიცებული  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 

14  აპრილის № 148/ო ბრძანებით. 

4. მოდული: ანატომია - ფიზიოლოგია 

1. ადამიანის ანატომია- 1 ნაწ - კაციტაძე, 2011 წ - ს/ნ -837 

2. ადამიანის ანატომია- კაციტაძე, მე-2 ტ, 2011 წ - ს/ნ -828 

3. ადამიანის ნორმალური ანატომია- ხეცურიანი, 2016 წ - ს/ნ- 822 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული რეაბილიტატორის სასწავლო რესურსი 

/ ელექტრონული რესურსი/ 
5. მოდული: პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) 

1. ზოგადი პათოლოგიური ანატომია, 1991- /ლექციების კრებული/ - ს/ნ 810 

2. პათოლოგიური ანატომია / სპეც. ნაწილი/ 1991- ს/ნ 811 

3. პათოფიზიოლოგია, 1 ნაწ, 1993- ს/ნ 812 
4. პათოფიზიოლგია /ლექციების კრებ/ მე-2 ნაწ. 1993 - ს/ნ 809 

5. პათოფიზიოლოგია, მე-3 ნაწ, 1993 - ს/ნ 813 

6. ზოგადი პათოფიზიოლოგია- ყიფიანი ვ, 2014 წ - ს/ნ 824 

7. ორგანოთა სისტემების პათოლოგია - ბურკვაძე, 2001 წ - ს/ნ 836 



ორგანოების და სისტემების პათოფიზიოლოგია- ყიფიანი ვ, , 2014 

თეორიული სწავლება საექთნო საქმეში 

6. მოდული: დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში   

● რაოდენობრ.წიგნიერება– სსიპ გან.ხარ.განვ.ცენტ - ს/ნ 703 

● ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი, ვ.აბესაძე, ზ. მეტრეველი „მათემატიკა“ , თბილისი, 2009წელი- ს/ნ 

499 

● საექთნო საქმე- გან.ხარ.განვ.ერ.ცენტრი, 2015 - ს/ნ 705 

● სამედიცინო კორპორაცია „ევექსის“ სასწავლო ცენტრი- დოზირება I, II, III ნაწილი 

 

7. მოდული: ფარმაკოლოგია 

1.   კლინიკური ფარმაკოლოგია- კატცუნგი, ბ, 2005 წ, 1 ნაწ -  

2. კლინიკური ფარმაკოლოგია- კატცუნგი, ბ, 2005 წ, 2 ნაწ -  

8. მოდული: ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში 

1. საექთნო საქმე- გან.ხარ.განვ.ერ.ცენტრი, 2015 - ს/ნ 705 

2. სამედიცინო ტერმინოლოგიის ლექსიკონი 2009–გოგიჩ - ს/ნ 714 

3. გაფრინდაშვილი -სამედიცინო ტერმინოლოგიის საფუძვლები, თბ. - ს/ნ 273 

9. მოდული: ინფექციის კონტროლის საფუძვლები 

1. საექთნო საქმე- გან.ხარ.განვ.ერ.ცენტრი, 2015 - ს/ნ 705 

2. ბიოსამედიცინო ეთიკა - რ.შენგელია. თბ, 2011 ს/ნ 712 

3. ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა  2011 წ. 

4. ადამიანის იმუნური სისტემა - ფორაქიშვილი, თბ 1984  ს/ნ 239 

5. ავადმყოფის მოვლა, თბ, 2013 წ. /ს/ნ 725 

6. ადამიანის უფლებები  ჯანდაცვის  სფეროში-2011წელი 

10. მოდული: გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები 

1. კლინიკური გერიატრიის საფუძვლები- გ.სიმონია, ი.ანდრონიკაშვილი, თბ, 2014 

2. საექთნო საქმე– სსიპ გან.ხარ.განვ.ცენტ - ს/ნ 705 

3. შინაგანი სნეულებები და მედდის მოვალეობა- ვ.გვანცელაძე,გ. კალანდარიშვილი. 2006წ. ს/ნ 594 

4. კარიტასის სახელმძღვანელო - შინმოვლა  -  ი. ბარდენი 2013წ. - ს/ნ 733 

11. მოდული: ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 

1.საექთნო საქმე- გან.ხარ.განვ.ერ.ცენტრი, 2015 - ს/ნ 705 

2. ზოგადი ქირურგია- გრიგოლია, თბ 2005წ, - ს/ნ 710 

2.ვ.გვანცელაძე, გ. კალანდარიშვილი ,,შინაგანი სნეულებები  და მედდის მოვალეობა“თბილისი, 2011წ - ს/ნ 594 

3.სახელმძღვანელო მედდების მოსამზადებლად - ს/ნ 595,6 

4.ქირურგიული დაავადებები- გრიგოლია ნ, 2012 წ - ს/ნ 833 

5.ანატომია და ოპერაც ქირურაგია-  თოიძე შ, 2014 წ - ს/ნ 823 

12. მოდული: თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 

1. საექთნო საქმე– სსიპ გან.ხარ.განვ.ცენტ - ს/ნ 705 

2. შინაგანი  სნეულებები და მედდის  მოვალეობა  -ვ.გვანცელაძე, გ. კალანდარიშვილი 2006 - ს/ნ 594 

3. სახელმძღვანელო მედდების მოსამზადებლად - ს/ნ 595,6 



4. კლინიკური გამოკვლევების საფუძვლები - ბეიტსი, 2000 წ - ს/ნ 839 

 

13. მოდული: გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 

1. საექთნო საქმე- სსიპ გან.ხარ.განვ.ცენტ - ს/ნ 705 

2. პირვ.გად.დახმარება– სსიპ გან.ხარ.განვ.ცენტ -2015 

3. ზოგიერთი სამედიცინო ჩარევის ჩატარებამდე პაციენტისაგან წერილობითი ინფორმირებული თანხმობის 

მიღების შესახებ  N 238/ნ   2000  წლის 5 დეკემბერი 

4. ბიოეთიკის ეროვნული საბჭოს დებულების დამტკიცებისშესახებ  N276 ნ2000წლის 25 დეკემბერი 

5. საქართველო კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ 2003 წ. 

6. ადამიანის  უფლებები ჯანდაცვის  სფეროში- 2011წელი 

14. მოდული: კრიტიკულ  მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია 

1. კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა- ევექსის რედაქციით, თბ, 2021 / ელ.რესურსი/ 

2.საექთნო საქმე- სსიპ გან.ხარ.განვ.ცენტ - ს/ნ 705 

3.საქართველო კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ 2003 წ. 

4.ადამიანის  უფლებები ჯანდაცვის  სფეროში- 2011წელი 

15. მოდული: სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 

1.  საექთნო საქმე– სსიპ გან.ხარ.განვ.ცენტ - ს/ნ 705 

2. შინაგანი სნეულებები და მედდის  მოვალეობა -ვ.გვანცელაძე, გ. კალანდარიშვილი. 2006 წ. - ს/ნ 594 

3. სახელმძღვანელო მედდების მოსამზადებლად- თბ, 1978ს/ნ 522 

4. მეანობა - ავტორთა კრებული, თბ, 1982 

16. მოდული: პედიატრია და მოზარდები 

1. საექთნო საქმე- გან.ხარ.განვ.ერ.ცენტრი, 2015 - ს/ნ 705 

2. ბავშვთა დაავადებებ– ი.კვაჭაძე, მ.გელოვანი 1 ნაწ - ს/ნ 706 

3. პედიატრია 1 ტომი – მანჯავიძე - ს/ნ 709 

4. ბავშვთა დაავადებების პროპედვტიკა- ხერხეულიძე, 2004 წ - ს/ნ 840 

17. მოდული: ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 

1. ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა- ევექსის რედაქცია, თბ, 2020 / ელექტრონული რესურსი/ 

2. საექთნო საქმე– სსიპ გან.ხარ.განვ.ცენტ - ს/ნ 705 

3. საქართველოს კანონი ფსიქიკური ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ - ს/ნ 735 

4. შშმ პირთა დაწესებულების მონიტორინგი- საქართველოს სახალხო დამცველი; - ს/ნ 736 

5. www.ssa.gov.ge – სოც.მომსახურების სააგენტო/ ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

6. www. jandacva.ge - შშმ პაციენტი 

თეორიული სწავლება სოციალურ მეცნიერებებში 

18. მოდული: საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში 

• საქართველოს მთავრობის დადგენილება №385 2010 წლის 17 დეკემბერი ქ. თბილისი, სამედიცინო საქმიანობის 
ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის, წესისა და პირობების შესახებ დებულებების 
დამტკიცების თაობაზე 
• საქართველოს მთავრობის დადგენილება №359 2010 წლის 22 ნოემბერი ქ. თბილისი, მაღალი რისკის შემცველი 
სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 
• საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-9/ნ 2016 წლის 4 მარტი ქ. 

თბილისი, სამედიცინო დაწესებულებების კლასიფიკაციის განსაზღვრის თაობაზე 

http://www.ssa.gov.ge/


19. მოდული: სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში 

● „ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში“ - პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისთვის 

●  საქართველოს კონსტიტუცია 
● საქართველოს კანონმდებლობა  ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ 
● საქართველოს კანონი „პაციენტის უფლებების შესახებ“  

20. მოდული: საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები 

1.საექთნო მენეჯმენტი - ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მართვა, საოჯახო მედიცინის ერ.ცენტრი  

პრაქტიკული სწავლება 

21. მოდული: ავადმყოფის მოვლა 

1. საექთნო საქმე- გან.ხარ.განვ.ერ.ცენტრი, 2015 - ს/ნ 705 

2. ვ.გვანცელაძე, გ. კალანდარიშვილი ,,შინაგანი სნეულებები  და მედდის მოვალეობა“თბილისი, 2011წ - 

ს/ნ 594 

3. სახელმძღვანელო მედდების მოსამზადებლად - ს/ნ 595,6 

4. სახელმძღვანელო მედდების მოსამზადებლად - ს/ნ 522 

5. შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა და თერაპია–გვანც - ს/ნ 713 

22. მოდული: შინმოვლა 

1. კარიტასის სახელმძღვანელო  შინმოვლა–ინგებურგ ბარდენი 2013 წ. - ს/ნ 733 

2. საქართველოს შინმოვლის კოალიციის დოკუმენტი  - შინმოვლის კონცეფცია 

3. საქართველოს ზრუნვის პლატფორმის დოკუმენტი:   ზრუნვის სისტემის განვითარების კონცეფცია 

4. საქართველოს ზრუნვის პლატფორმის დოკუმენტი :  შინმოვლის სტანდარტი 

კლინიკური სწავლებალინიკ 

23. მოდული: გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა 

• PHTLS Prehospital Trauma Life Support, 6e (Phtls: Basic & Advanced Prehospital Trauma Life Support) 6th Edition National 

Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT)  

• Trauma Nursing Core Course Provider Manual ( TNCC ) Emergency Nursing AssociationBLS ACLS- AHA 

• პროფესიული განათლების მასწავლებლის/ინსტრუქტორის/კლინიკურ სწავლებაში ჩართული პირის მიერ 

მომზადებული სალექციო კურსი 

• http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/12/studentis%20saxelmzgvanelo-saeqtno%20saqme.pdf 

24. მოდული: თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა 

• Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr. Nursing Care Plans – Guidelines for Individualizing Client 

Care Across the Life Span, Edition 8, 2010 

• Sharon L. Lewis, Shannon Ruff Dirksen, Margaret McLean Heitkemper, Linda Bucher, Mariann M. Harding. Medical-Surgical 

Nursing, Ninth edition 
• Fundamentals of Nursing, 9th Edition by Patricia A. Potter, RN, MSN, PhD, FAAN, Anne Griffin Perry, RN, EdD, FAAN, 

Patricia Stockert, RN, BSN, MS, PhD and Amy Hall, RN, BSN, MS, PhD, CNE 

• პროფესიული განათლების მასწავლებლის/ინსტრუქტორის/კლინიკურ სწავლებაში ჩართული პირის მიერ 

მომზადებული სალექციო კურსი 

• http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/12/studentis%20saxelmzgvanelo-saeqtno%20saqme.pdf 

 



25. მოდული: კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა 

• Critical Care Nursing: Diagnosis and Management, 8e, Urden DNSc RN CNS NE-BC FAAN, Linda D. 

• Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr. Nursing Care Plans – Guidelines for Individualizing Client 

Care Across the Life Span, Edition 8, 2010 
• . Fundamentals of Nursing, 9th Edition by Patricia A. Potter, RN, MSN, PhD, FAAN, Anne Griffin Perry, RN, EdD, FAAN, 

Patricia Stockert, RN, BSN, MS, PhD and Amy Hall, RN, BSN, MS, PhD, CNE 

• https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/part-7-adult-advanced-cardiovascular-life-

support/ 

• http://www.heart.org/HEARTORG/ 

• პროფესიული განათლების მასწავლებლის/ინსტრუქტორის/კლინიკურ სწავლებაში ჩართული პირის მიერ 

მომზადებული სალექციო კურსი 

• http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/12/studentis%20saxelmzgvanelo-saeqtno%20saqme.pdf 

26. მოდული: პედიატრია და მოზარდები 

• ლიხევუდი, ბ., 2002 - ადამიანის ცხოვრების გზა 

• პროფესიული განათლების მასწავლებლის/ინსტრუქტორის/კლინიკურ სწავლებაში ჩართული პირის მიერ 

მომზადებული სალექციო კურსი 

• http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/12/studentis%20saxelmzgvanelo-saeqtno%20saqme.pdf 

27. მოდული: სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 

• Myles Textbook for Midwives 16th Edition Editors: Jayne Marshall Maureen Raynor 
• პროფესიული განათლების მასწავლებლის/ინსტრუქტორის/კლინიკურ სწავლებაში ჩართული პირის მიერ 

მომზადებული სალექციო კურსი 

• http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/12/studentis%20saxelmzgvanelo-saeqtno%20saqme.pdf 

28. მოდული: ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა 

• Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr. Nursing Care Plans – Guidelines for Individualizing Client Care 

Across the Life Span, Edition 8, 2010 

• Sharon L. Lewis, Shannon Ruff Dirksen, Margaret McLean Heitkemper, Linda Bucher, Mariann M. Harding. Medical-Surgical 

Nursing, Ninth edition 
• Fundamentals of Nursing, 9th Edition by Patricia A. Potter, RN, MSN, PhD, FAAN, Anne Griffin Perry, RN, EdD, FAAN, 

Patricia Stockert, RN, BSN, MS, PhD and Amy Hall, RN, BSN, MS, PhD, CNE 

• პროფესიული განათლების მასწავლებლის/ინსტრუქტორის/კლინიკურ სწავლებაში ჩართული პირის მიერ 

მომზადებული სალექციო კურსი 

• http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/12/studentis%20saxelmzgvanelo-saeqtno%20saqme.pdf 

29. მოდული: ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 

• Principles and Practice of Psychiatric Nursing, 10e (Principles and Practice of Psychiatric Nursing 
(Stuart)) 10th Edition 
• by Gail Wiscarz Stuart PhD RN FAAN (Author) 

• Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr. Nursing Care Plans – Guidelines for Individualizing Client 

Care Across the Life Span, Edition 8, 2010 

• Sharon L. Lewis, Shannon Ruff Dirksen, Margaret McLean Heitkemper, Linda Bucher, Mariann M. Harding. Medical-Surgical 

Nursing, Ninth edition 
• Fundamentals of Nursing, 9th Edition by Patricia A. Potter, RN, MSN, PhD, FAAN, Anne Griffin Perry, RN, EdD, FAAN, 

Patricia Stockert, RN, BSN, MS, PhD and Amy Hall, RN, BSN, MS, PhD, CNE 

 http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/12/studentis%20saxelmzgvanelo-saeqtno%20saqme.pdf 

https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/part-7-adult-advanced-cardiovascular-life-support/
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/part-7-adult-advanced-cardiovascular-life-support/
http://www.heart.org/HEARTORG/
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gail+Wiscarz+Stuart+PhD++RN++FAAN&search-alias=books&field-author=Gail+Wiscarz+Stuart+PhD++RN++FAAN&sort=relevancerank
http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/12/studentis%20saxelmzgvanelo-saeqtno%20saqme.pdf


ზოგადი მოდულები 

30. საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში 

3 საინფორმ.ტექნოლოგ – სსიპ გან.ხარ.განვ.ცენტ - ს/ნ 704 

4 ინფორმატიკა- სიჭინავა, თბ 2004 - ს/ნ 718 

5 სოფისე პროგრამები - ჯ.მამიაშვილი, კ.მირზაშვილი- ს/ნ 719 

6 ბიაშვილი _ my Computer - ს/ნ 491 

7 MICROSOFT  WORD - ს/ნ 493 

8 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სახელმძღვანელო 

31. მოდული:   უცხოური ენა  - საექთნო საქმეში (ინგლისური ენა) 

1. Foley - Total Englich  ( students) – s/n 283 –pre intermediate - 283 

2. Khechinashvili- ENGLISH  FOR MEDICAL  PROFESSIONS – s/n 487,8 

3. CHRIS  GOUGH _ English vocabulary  organiser 100 topics – s/n 552 

4. Nana Amashukeli- English For Medical ProFessions – s/n 560 

5. English for Nursing 

32. მოდული: კომუნიკაცია საექთნო საქმეში 

1. „ინტერპერსონალური კომუნიკაცი /მომსახურების სფერო“, ნ. სუმბაძე, თ. მახარაძე ,  თბილისი, 2010 წ.   - ს/ნ 741 

2. ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები - სტივენ პ. რობინსი- - ს/ნ 740 

3. „საქმიანი ურთიერთობის კულტურა“,ს. ხიზანიშვილი,  ა. ყულიჯანაშვილი,  ლ. წიქარაძე,  თბილისი, 2007 წ. - ს/ნ 700 

 

 


