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პროფესიული სტანდარტი

I.

სფეროს აღწერა

პრაქტიკოსი ბებიაქალი არის ჯანდაცვის მიმართულების საექთნო საქმის დარგის კვალიფიკაცია. მას ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი
ადგილი უჭირავს.
პრაქტიკოსი ბებიაქალი უზრუნველყოფს ქალის შესაბამის ზედამხედველობასა და მოვლას მშობიარობისა და მშობიარობისშემდგომ პერიოდებში ნორმალური
მშობიარობის წარმართვისა და დედისა და ახალშობილის მოვლის გზით. რაც გულისხმობს პრევენციულ ღონისძიებებს, დედისა და ბავშვის პათოლოგიური
მდგომარეობების დროულ აღმოჩენას, სამედიცინო დახმარების გაწევას კომპეტენციის ფარგლებში, კვალიფიციური დახმარების არარსებობის შემთხვევაში,
გადაუდებელი ღონისძიებების შესრულებას. პრაქტიკოსი ბებიაქალის პროფესიული კომპეტენციები მოიცავს საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო საქმიანობასაც
არა მარტო ქალთან, არამედ მის ოჯახთან მიმართებაში.
თანამედროვე თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების პრაქტიკოსი ბებიაქალის მომზადებას უზრუნველყოფს კომპეტენციებზე ორიენტირებული,
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კონცეფციებზე დაფუძნებული დიპლომამდელი განათლების პროგრამა.
II. დასაქმების სფერო
პრაქტიკოსი ბებიაქალის დასაქმების სფერო მოიცავს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სხვადასხვა დონის დაწესებულებებსა და სტრუქტურებს, ეთიკურ
კომიტეტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრულ სფეროებს.
III. დამატებითი მოთხოვნები:


მეხუთე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლება

IV. საგანმანათლებლო პროგრამა და კვალიფიკაცია
პრაქტიკოსი ბებიაქალის პროფესიული განათლება არის ერთსაფეხურიანი (V). შემუშავებულია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის დასრულების
შემდეგ კურსდამთავრებულს ენიჭება შესაბამისი საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა პროფესიული დიპლომი.
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მეხუთე საფეხურის პრაქტიკოსი ბებიაქალის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს არანაკლებ 120 კრედიტს, აქედან კრედიტების მინიმუმ 40%
ეთმობა პრაქტიკას. კურსდამთავრებულს ენიჭება პრაქტიკოსი ბებიაქალის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა შესაბამისი პროფესიული
დიპლომი.
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V. პრაქტიკოსი ბებიაქალის პროფესიულ კვალიფიკაციათა აღმწერი
პრაქტიკოსი ბებიაქალის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის აღმწერი
ცოდნა და გაცნობიერება

პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული
მრავალმხრივი და /ან სპეციალიზირებული
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა,
პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობების
(საზღვრების) გაცნობიერება.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

აქვს პროფესიული საქმიანობისთვის საჭირო ბაზისური თეორიული ცოდნა
და კლინიკური უნარ–ჩვევები, რის საფუძველზეც წარმატებით და
გაცნობიერებულად ასრულებს პრაქტიკოსი ბებიაქალის პროფესიულ
როლსა და ფუნქციებს;
იცის და გაცნობიერებული აქვს საბებიო საქმის ძირითადი ღირებულებები,
ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტები;
იცის საბებიო საქმის სოციალური, კულტურული, სულიერი, ეკონომიკურ–
პოლიტიკური ასპექტები;
იცნობს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემას და გაცნობიერებული აქვს პრაქტიკოსი
ბებიაქალის დანიშნულება;
იცნობს უსაფრთხოების წესებს, ინფექციის კონტროლის პრინციპებს და
გაცნობიერებული აქვს ამ პრინციპების დაცვის აუცილებლობა უსაფრთხო
სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით;
იცნობს თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებს;
იცნობს ინფორმაციის რეგისტრაციის, შენახვისა და გავრცელების
პრინციპებს;
გაცნობიერებული აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების
აუცილებლობა;
გაცნობიერებული აქვს პრაქტიკოსი ბებიაქალის როლი ჯანმრთელობის
ხელშეწყობასა და უზრუნველყოფაში, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე
მულტიდისციპლინურ პროფესიულ გუნდში საქმინაობის კონტექსტში.
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ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო
სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული
პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად.

დასკვნის უნარი

გამოკვეთილი პრობლემის ამოცნობა,მათი
გადაჭრისათვის სათანადო მონაცემების
იდენტიფიცირება და ანალიზი სტანდარტული
მეთოდების გამოყენებით, ასევე დასაბუთებული
დასკვნების გაკეთება.

შეუძლია:
• ფიზიოლოგიური მშობიარობის წარმართვა და ახალშობილის
მდგომარეობის შეფასება;
• მშობიარისა და ახალშობილისთვის ოპტიმალური, უსაფრთხო,
კომფორტული და ეთიკური გარემოს უზრუნველყოფა;
• მშობიარის/ახალშობილის სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობების
დროული იდენტიფიკაცია და სწორი გადაწყვეტილების მიღება;
• სამენო და გინეკოლოგიური პრობლემების შემთხვევაში, უშუალო
ხელმძღვანელის ზედამხედველობის ქვეშ, კვალიფიციური დახმარების
გაწევა;
• პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევა;
• ქალის პოსტნატალური კვლევა, მასზე ზრუნვა და მოსალოდნელი
გართულებების პრევენცია;
• ახალშობილის მოვლა;
• მართვის გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა ინვაზიური ჩარევებისა
და არაინვაზიური პროცედურების წარმოება;
• შესაბამისი საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო საქმიანობის წარმოება;
• ქალის ასისტირება ძუძუთი კვების პროცესში, ხოლო პრობლემის
შემთხვევაში – სწორი რეკომენდაციების მიწოდება და შესაბამისი მოვლის
უზრუნველყოფა;
• საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სკრინინგ–ტესტების, ადექვატური
პროფილაქტიკური ღონისძიებების ან/და იმუნიზაციის წარმოება;
• ჯანდაცვის სხვა პროფესიონალებთან კოორდინირებული ურთიერთობა
დედათა და ბავშვთა კეთილდღეობის, ჯანმრთელობის მონიტორინგის და
სამედიცინო მომსახურების შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით;
• შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება, შენახვა და დაცვა;
• საკუთარ პროფესიული დონის ამაღლებაზე მუდმივი ზრუნვა.
უნარი შესწევს დროულად ამოიცნოს ფიზიოლოგიური მშობიარობის რისკები,
ხოლო მშობიარობის შემდგომ პერიოდში დედისა და ახალშობილის
სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობები, გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები,
შეათანხმოს სამედიცინო გუნდის სხვა წევრებთან, გაითვალისწინოს შესაბამისი
რეკომენდაციები და განახორციელოს იგი; ხოლო გადაუდებელი საჭიროებების
შემთხვევაში – იმოქმედოს დამოუკიდებლად.
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კომუნიკაციის უნარი

იდეებისა და ინფორმაციის
სტრუქტურირებულად და თანმიმდევრულად
გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი ინფორმაციის გამოყენებით.
თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენება. უცხოურ ენაზე
პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა.

•
•

•

•

•

სწავლის უნარი

ღირებულებები

საკუთარი სწავლის მიმართულებების
განსაზღვრა ცვალებად და გაუთვალისწინებელ
ვითარებაში.

პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელ ღირებულებებთან თავისი და
სხვათა დამოკიდებულებების შეფასება და
სხვებისთვის გაზიარება.

შეუძლია ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია მშობლიურ და უცხოურ
ენებზე;
იგი ფლობს თანამედროვე საკომუნიკაციო საშულებებს მშობლიურ და
უცხოურ ენებზე წარმოებული ინფორმაციის მოპოვების, ასევე დამუშავების,
შენახვისა და საჭიროების შემთხვევაში, გავრცელებისა და დემონსტრირების
მიზნით;
იგი იყენებს კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებებს შესაბამისი
სამედიცინო დოკუმენტაციის დროული და ზუსტი წარმოებისთვის,
შენახვისთვის და დაცვისთვის, ხოლო, საჭიროების შემთხვევაში,
გადაცემისა და გავრცელებისთვის; აღნიშნული კომპეტენცია მას შეუძლია
განხორციელოს როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენებზე;
იგი წარმატებით იყენებს ინტერპერსონალური კომუნიკაციის უნარებს
სამედიცინო და სხვა ტიპის პროფესიული გუნდის დანარჩენ წევრებთან
ეფექტური თანამშრომლობისა და კოორდინირებული საქმიანობის მიზნით;
შეუძლია გაუზიაროს, გადასცეს, შეაფასოს ცოდნა და ინფორმაცია
სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებში.. აქვს პრეზენტაციის უნარი.

შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს საკუთარი ცოდნის დეფიციტი,
საჭიროებები და პრიორიტეტები შემდგომი პროფესიული სრულყოფის მიზნით.
აღნიშნულიდან გამომდინარე შეუძლია მოძიოს შესაბამისი წყაროები, რომლებიც
უზრუნველყოფენ მის უწყვეტ პროფესიულ განვითარებასა და კარიერულ წინსვლას.

•
•
•

•

მოქმედებს ბებიაქალთა საქმიანობის მარეგულირებელი საერთაშორისო და
ადგილობრივი საკანონმდებლო და ეთიკური ნორმების შესაბამისად;
მაღალი პასუხისმგებლობით ეკიდება საკუთარ პროფესიულ საქმიანობას;
კრიტიკულად უდგება საკუთარ საქმიანობას, საჭიროების შემთხვევაში
ითვალისწინებს ადექვატურ პროფესიულ შენიშვნებს, მითითებებსა და
რეკომენდაციებს;
აფასებს სხვათა დამოკიდებულებას პროფესიული ღირებულებებისადმი და
მზად არის საკუთარი დამოკიდებულება გაუზიაროს სხვას.
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