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აბსტრაქტი 

 

დღესდღეობით პრობლემატურია და ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული რიგი 

საექიმო სპეციალობების კომპეტენციები და ამ სპეციალობის ექიმთა კვალიფიკაციის 

ამაღლებისა და მომიჯნავე სპეციალობებში გადამზადების გზები. აღნიშნული 

მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ჰოსპიტალურ სექტორს.  

ძირითადი საკვლევი საკითხია: სპეციალობათა ნუსხით განსაზღვრული 

ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის, კრტიკული მედიცინისა და გადაუდებელი 

მედიცინის კომპეტენციები და მათი სრულყოფის გზები. 

კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძველია ადამიანური რესურსების მართვასთან 

დაკავშირებული ქართველი და უცხოელი ავტორების სახელმძღვანელოები. 

კვლევის საინფორმაციო ბაზას შეადგენენ: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრების მიერ სხვადასხვა წლებში გამოქვეყნებული 

ბრძანებები - „საექიმო სპეციალობათა, მომიჯნავე საექიმო სპეციალობათა და  

სუბსპეციალობების  შესაბამისი სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“; ამ 

კუთხით სხვა ქვეყნების გამოცდილება.  

კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავს სიღრმისეულ ინტერვიუებს: კლინიკების 

ხელმძღვანელ პირებთან; ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებთან; 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, 

სხვადასხვა ასოციაციებისა და რეგულირების სამსახურის წარმომადგენლებთან. ამ 

,,პრობლემური’’ სპეციალობების წარმომადგენლებთან (ექიმებთან) უშუალო 

გასაუბრებას. 

გარდა სიღრმისეული ინტერვიუებისა, კვლევაში ასახულია სერტიფიკატის მქონე 20 

პრაქტიკოსი ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგის  გამოკითხვის შედეგები. რაც 

გადაუდებელი მედიცინის დარგში გადამზადების შესახებ მათ განწყობებსა და 

სურვილებს გამოხატავს.  
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ძირითადი საძიებო სიტყვები: ექიმთა კომპეტენციათა ნუსხა; ანესთეზიოლოგია და 

რეანიმატოლოგია; გადაუდებელი მედიცინა; გადამზადების პროგრამა; გადაუდებელი 

მედიცინის სერტიფიკატი; 

 

Abstract 

 

Competences in certain medical specializations, ways of raising qualification in these 

professions and retraining in neighboring specializations is nowadays a problematic issue and is 

not yet enough developed. This causes significant harm to hospital sector.  

Main research issue is:  Competences and their ways of improvement in anesthesiology-

reanimatology, critical medicine and emergency medicine, which are defined by the 

specialization list. 

Methodological grounds for the research are: Georgian and foreign textbooks concerning 

human resources management.  

Informational bases for the research are: orders on Defining List of Medical Specializations, 

Neighboring Medical Specializations and Sub-specializations issued by the Ministers of Labour, 

Health and Social Affairs in various years; Experience of other countries in this aspect.  

Research methodology includes deepened interviews with: hospital managers, human 

resources managers,  representatives of the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of 

Georgia, other associations and regulatory services; Interviews with representatives of these 

“problemtic” profession (doctors).  

Besides deepened interviews, research reflects results of inquiry of the 20 certificate holder 

practician anesthesiologist-reanimatologists, which expresses their opinion and hopes regarding 

retraining in emergency medicine.  

 

Key Word: List of medical (doctor’s) competences; anesthesiology and reanimatology; 

emergency medicine, retraining program; certificate in emergency medicine. 
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