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საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის (მაგისტრატურის)
საგანმანათლებლო პროგრამა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი
120 ECTS
სტუდენტს მისცეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღრმა და სისტემური ცოდნა:
•
საქართველოში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ძირითადი პრობლემების
შესახებ;
•
საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და
დემოგრაფიული თავისებურებების, მათ შორის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და
დაავადებათა პრევენციის, გარემოს (ეკოლოგიურის და სოციალურის) გავლენის
ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ავადობის, დაავადებათა გავრცელების,
სიკვდილიანობის და სიცოცხლის ხანგრძლივობის შესახებ;
•
საქართველოში ჯანდაცვის სამსახურების ორგანიზაციისა და დაფინანსების
შესახებ;
•
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტაში
სახელმწიფო სამსახურების სტრუქტურისა და როლის შესახებ ;
•
ეპიდემიოლოგიის, სამედიცინო სტატისტიკის,მტკიცებითი მედიცინის
შესახებ;
•
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ;
•
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს კანონმდებლობის, ბიოეთიკის შესახებ;
•
ჯანდაცვის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაში
პოლიტიკური სუბიექტების როლის, ასევე საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე
კანონების და მარეგულირებელი წესების გავლენის შესახებ;
•
პოლიტიკის შემუშავების პროცესის ანალიზისა და შეფასების და
ჯანდაცვის პოლიტიკის შემუშავებასა და დანერგვაში მისი გავლენის შესახებ;
•
ჯანდაცვის პოლიტიკის პრობლემებისა და საკითხების შესახებ
ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზიზისა და სინთეზის უნარი;
•
ჯანდაცვის პოლიტიკის ალტერნატიული ვარიანტების შემუშავების და
მათი ეკონომიკური, პოლიტიკური, ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და
სოციალური შედეგების შესახებ;
•
კონკრეტულ პროგრამებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
კანონების და რეგულირების იდენტიფიცირებისა და მათი გავლენის შესახებ;
•
ჯანდაცვის პროგრამების მონიტორინგისა და შეფასების კრიტერიუმების
ჩამოყალიბების ღრმა და სისტემური ცოდნა;
•
სადაზღვევო საქმის შესახებ;
•
კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და
მიდგომების გამოყენებით.
ზოგადი კომპეტენციები
ცოდნა და გაცნობიერება:
•
სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი,
ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული
პრობლემის გადაჭრის გზებს;
დასკვნის უნარი:
•
ინფორმაციის მოპოვების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი;
•
რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე
დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი;
ზეპირი და წერილობითი ფორმით ეფექტური კომუნიკაციის უნარი:
•
თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების
კომუნიკაციის უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან,
აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით;
•
დემოგრაფიული, სტატისტიკური, პროგრამული და სამეცნიერო

ინფორმაციის ზუსტად და ეფექტურად წარდგენის უნარი ფართო
აუდიტორიისათვის;
•
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებზე პროფესიონალურად ხარისხიანი
ანალიზის წერა მტკიცებულებებისა და ციტირებათა სათანადო გამოყენების
მეშვეობით.
სწავლის უნარი:
•
სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა;
•
სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად
დაგეგმვის მაღალი დონე;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
•
ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება;
•
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების
ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება;
ღირებულებები:
•
ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, ჯანდაცვის
პოლიტიკისა და ჯანდაცვის სფეროს ღირებულებების კეთილსინდისიერად
განახორციელება;
•
ჯანდაცვის მომსახურების ფაქტორების გათვითცნობიერება და
კონკურენტულ გარემოში ჯანდაცვის მომსახურების სამართლიანი ხერხებით
მოქმედება;
•
მუდმივად მომხმარებელზე ორიენტირებულობა, მომხმარებელისათვის
ჯანდაცვის სრულყოფილი მომსახურეობის გაწევა.
•
გადასახადის კარგი გადამხდელობა და ქველმოქმედება. საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის სფეროში ქცევის ეთიკური ნორმებისა და მორალური პრინციპების
დაცვა.
დარგობრივი კომპეტენციები:
კურსდამთავრებულს ექნება:
ცოდნა ქვეყნის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ძირითადი
გამოწვევების და იმ პროგრამების შესახებ, რომლებიც მიმართულია შემდეგი
პრობლემების მოსაგვარებლად:
•
საქართველოში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ძირითადი პრობლემების
ცოდნა;
•
საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და
დემოგრაფიული თავისებურებების, მათ შორის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და
დაავადებათა პრევენციის, გარემოს (ეკოლოგიურის და სოციალურის) გავლენის
ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ავადობის, დაავადებათა გავრცელების,
სიკვდილიანობის და სიცოცხლის ხანგრძლივობის ცოდნა ;
•
საქართველოში ჯანდაცვის სამსახურების ორგანიზაციისა და დაფინანსების
ცოდნა ;
•
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტაში
სახელმწიფო სამსახურების სტრუქტურისა და როლის ცოდნა ;
•
ეპიდემიოლოგიის, სამედიცინო სტატისტიკის, მტკიცებითი მედიცინის
ცოდნა;
•
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცოდნა;
•
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს კანონმდებლობის, ბიოეთიკის ცოდნა;
•
ჯანდაცვის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაში
პოლიტიკური სუბიექტების როლის, ასევე საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე
კანონების და მარეგულირებელი წესების ცოდნა;
•
სადაზღვევო საქმის ცოდნა;
ეფექტური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განვითარების, ანალიზის და
შეფასების უნარი:
•
საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და
დემოგრაფიული თავისებურებების, მათ შორის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და
დაავადებათა პრევენციის, ავადობის, დაავადებათა გავრცელების,
სიკვდილიანობის და სიცოცხლის ხანგრძლივობის ანალიზიზის უნარი;
•
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტაში
სახელმწიფო სამსახურების სტრუქტურისა და როლის გაგების უნარი ;
•
პოლიტიკის შემუშავების პროცესის ანალიზისა და შეფასების და
ჯანდაცვის პოლიტიკის შემუშავებასა და დანერგვაში მისი გავლენის გაგების
უნარი;
•
ჯანდაცვის პოლიტიკის პრობლემებისა და საკითხების შესახებ

შეფასების წესი

საკონტაქტო
პირი

ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზიზისა და სინთეზის უნარი;
•
ჯანდაცვის პოლიტიკის ალტერნატიული ვარიანტების შემუშავების და
მათი ეკონომიკური, პოლიტიკური, ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და
სოციალური შედეგების შეფასების უნარი;
•
კონკრეტულ პროგრამებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
კანონების და რეგულირების იდენტიფიცირებისა და მათი გავლენის შეფასების
უნარი;
•
ჯანდაცვის პროგრამების მონიტორინგისა და შეფასების კრიტერიუმების
ჩამოყალიბების უნარი;
•
უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით კვლევის
დამოუკიდებლად განხორციელების უნარი.

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ანალიზისა და პროგრამის შეფასების შესაბამისი რაოდენობრივი ინსტრუმენტების
გამოყენების უნარების განვითარება:
•
პრობლემების იდენტიფიცირების და გადაწყვეტის მიზნით მონაცემებისა
და რაოდენობრივი მეთოდების სათანადო გამოყენება;
•
მონაცემთა მთლიანობის და შედარებითობის შეფასების და მონაცემთა
წყაროების ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება;
•
საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში გამოყენებული ძირითადი კვლევითი
ინსტრუმენტების აღიარების, გამოქვეყნებული კვლევის შედეგების ხარისხის
ანალიზის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კონკრეტულ საკითხებთან მისი
გამოყენებადობის განსაზღვრა.
სტუდენტის შეფასება ხდება შემდეგი სახით: ა) (A) ფრიადი - 91 ქულა და მეტი; ბ)
(B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა; გ) (C) კარგი - 71-80 ქულა; დ) (D)
დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა; ე) (E) საკმარისი - 51-60 ქულა. (FX) ვერ ჩააბარა
- 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება ეძლევა დამატებით
გამოცდაზე ერთხელ კიდევ გავიდეს. (F) ჩაიჭრა - 40 ქულის ან ნაკლების მიღებისას
სტუდენტს საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
პროგრამის ხელმძღვანელი:
სალომე ღლონტი, პროფესორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი
მედიცინის დეპარტამენტი
ელ ფოსტა:. salomeglonti@bsu.edu.ge
მობ. +995599510005

