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 აბსტრაქტი   

 

თემა ეხება ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტებთან დაკავშირებულ წარმოდგენებს, 

აზრს და სტიგმას საზოგადოების მხრიდან.  

თუ გადავხედავთ სხვადასხვა ქვეყნების მონაცემებს ხშირია შემთხვევები სადაც 

ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანები საზოგადოების მხრიდან 

უგულებელყოფილნი არიან, მხოლოდ მათი დაავადების გამო. მეტიც ხშირად ოჯახი 

მათი შეხედულებებისამებრ ცდილობს დამალოს მათი მდგომარეობა, რაც 

მკურნალობის ეფექტურობას საგრძნობლად ადაბლებს. 

მრავალი ლიტერატურის მოძიების და გაცნობის საფუძველზე ნაშრომში არის 

განხილული თუ რაოდენ დადებითი გავლენა შეიძლება იქონიოს პაციენტისათვის 

ოჯახის და საზოგადოების მხარდაჭერამ.  

ნაშრომში ასევე განხილულია სოციალური სამუშაოს პრაქტიკული საქმიანობის 

ძირითადი ელემენტები, ფუნქციები, თუ რის მიხედვით აკეთებს სოციალური მუშაკი 

შემთხვევის შეფასებას, როგორ აწარმოებს მენეჯმენტს და რას ეყრდნობა 

პრაქტიკული საქმიანობის შეფასებისას. 

ჩემს მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე წარმოდგენილია კვლევის შედეგები 

და რეკომენდაციები. თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაკის როლი 

ფსიქიკური დაავადებების მქონე პაციენტებთან და მათ ოჯახებთან. 

 

შესავალი (ლიტერატურის მიმოხილვა) 

 

თემასთან დაკავშირებით გავეცანი სხვადასხვა ლიტერატურას, რომლებშიც 

განხილულია რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 

ადამიანების თავისებურებები, მათი როლი და უფლებები საზოგადოებაში.  
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