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    მ ი ს ი ა 

შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ  ზუგდიდის აკადემიის მისიაა  

თანამედროვე მეთოდების დანერგვით, მატერიალური რესურსების 

ეფექტურად  გამოყენებით, მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო 

სისტემის შექმნით მოამზადოს მუდმივად ცვალებადი, თანამედროვე 

ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების  

კომპეტენტური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომელთა 

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა შეესაბამება თანამედროვე 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნებს. კოლეჯი 

განუხრელად იზრუნებს კურსდამთავრებულთა კარიერულ ზრდაზე  და 

დასაქმების ხელშეწყობაზე. მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვასა 

და საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვაზე.  კოლეჯის პედაგოგების და 

სხვა სტრუქტურის თანამშრომლების განახლებასა და კვალიფიკაციის 

ამაღლებაზე. 
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პროფესიული  პროგრამების  აღწერილობა                                                                     

                                        

1. 1.სახელწოდება:    ბუღალტრული აღრიცხვა - Accounting 

 

 
 პროგრამის ხელმძღვანელი:    ირაკლი ჩანგელია 

 დონე :                                   მეხუთე 

 მისანიჭებელი კვალიფიკცია:  უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ   

აღრიცხვაში / HigherVocational Qualification in Accounting 

 ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა  და სწავლის  ხანგრძლივობა :    

 ქართულენოვანი პროფესიული  სტუდენტებისათვის: 

 მოცულობა  - 99    კრედიტი;   

 ხანგრძლივობა -  74    კვირა 

 არაქართულენოვანი  სტუდენტებისათვის 

 მოცულობა -   129     კრედიტი;                 

 ხანგრძლივობა -  98  კვირა; 

 დაშვების წინაპირობა:   საშუალო განათლება 

                                                         პროგრამის მიზნები:           

პროგრამის მიზანია   ბუღალტრული აღრიცხვის   პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც 

მოამზადებს და შრომის ბაზარს შესთავაზებს კვალიფიციურ ბუღალტერს, რომელიც შეძლებს 

მონაწილეობის მიღებას სამეწარმეო, არასამეწარმეო, სახელმწიფო ორგანიზაციის   ან პირის  

სააღრიცხვო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და წარმართვაში; ფინანსური, 

ბუღალტრული ანგარიშებისა და ჩანაწერების შემოწმებასა და ანალიზს, რათა უზრუნველყოს 

მათი შესაბამისობა დადგენილ კანონმდებლობასა და სტანდარტებთან; განახორციელებს 

ბუღალტრულ გატარებებს; შეადგენს და დადგენილი წესით წარადგენს საგადასახადო 

დეკლარაციებს; უზრუნველყოფს საგადასახადო ვალდებულებების გადარიცხვას სახელმწიფო 

ბიუჯეტში; ასევე შეძლებს ფინანსურ ანგარიშგების, პირველად სააღრიცხვო და სხვადასხვა სახის 

ფინანსურ დოკუმენტაციის შედგენას  გარე და შიდა მომხმარებლებისათვის. 

დასაქმების სფერო 
ბუღალტრულ აღრიცხვაში უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს 

კერძო და საჯარო უწყებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში საბუღალტრო და საფინანსო 

სამსახურებში, აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში მთავარ ბუღალტრად, ბუღალტრის 

თანაშემწედ/ასისტენტად, ბუღალტერ-მოანგარიშედ. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც, კერძო 

პროფესიული პრაქტიკის განხორციელების გზით. 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 69, 69.20.1 
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 დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3313 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  შედეგები: 

 შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა; 

 შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს(სააღრიცხვოდოკუმენტები); 

 აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები; 

 შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები; 

 მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება; 

 აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური  საქმიანობის  ზოგიერთი  სახეობის  

მიხედვით; 

 აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის  საბუღალტრო აღრიცხვაზე; 

 აწარმოოს  მმართველობითი აღრიცხვა; 

 შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი. 

   პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება 

    პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც 

შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე  ჩათვლის  

პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს  უფლება აქვს 

პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს 

რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; 

მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; 

პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; 

მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და 

კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - 

მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების 

მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში 
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უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და 

მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 
 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 
მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 
 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - 

ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის 

შესაბამისად.                                                              
ჩვენი პარტნიორები 

საწარმოო პრაქტიკის გავლა უზრუნველყოფილი იქნება შემდეგი პარტნიორი ორგანიზაციის 

ბაზაზე:  

1.აუდიტორიული კომპანია შპს ,,ფინანსური აუდიტი ‘’ ზუგდიდი ,ზვიად გამსახურდიას ქ N 32. 

2.ა(ა)იპ ზუგდიდი ,რუსთაველის ქ N 52,პირველი სართული. 
 

                              ინფორმაცია პროგრამის ხემძღვანელის შესახებ: 

                                         სახელი,გვარი: ირაკლი ჩანგელია 

 

                                     ტელეფონი: 599 47 05 35  

          

                                     ელ-ფოსტა-iraklichangelia@yahoo.com 
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1.პროგრამის  სახელწოდება :   საოფისე საქმე  

 
 პროგრამის ხელმძღვანელი:    ნინო  გადელია 

 დონე:                                   მეოთხე 

 მისანიჭებელი კვალიფიკცია:    

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში / Secondary Vocational Qualification 

in Office Work 

 ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა  და სწავლის  ხანგრძლივობა :    

 ქართულენოვანი პროფესიული  სტუდენტებისათვის: 

 მოცულობა  - 59     კრედიტი;   

 ხანგრძლივობა - 46  კვირა 

 არაქართულენოვანი  სტუდენტებისათვის  

 მოცულობა -   89    კრედიტი;                   

 ხანგრძლივობა - 70  კვირა; 

 დაშვების წინაპირობა:   საშუალო განათლება 

 

პროგრამის მიზანი: 
პროფესიული  პროგრამის  საოფისე საქმის  მიზანია , უზრუნველყოს   ისეთი პროფესიული 

პროგრამის დანერგვა  რომელიც მოამზადებს             1. კვალიფიციურად  ამინისტრაციულ  

დამხმარე  პერსონალს,  რომელიც შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში 

დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და დაწესებულების დოკუმენტ  ბრუნვას; 

 

                                        პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  შედეგები:  

საოფისე საქმის  კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

 

1. დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები 

2. მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში 

3. აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა საკითხებზე 

4. მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები 

5. მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა 
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6. კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული ქვედანაყოფების საქმიანობას 

7. უზრუნველჰყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას 

შორის. 

დასაქმების სფერო 
საოფისე საქმეში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია  დასაქმდეს 

საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ოფისის მენეჯერად, ხელმძღვანელის თანაშემწედ, 

მდივნად. დოკუმენტაციის წარმოებასა და გარკვეული ორგანიზაციული ქვედანაყოფების 

ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად და დამხმარე მუშაკებად.  

 

 ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდი: 82, 82.1, 

82.11.0, 82.19.0. 

 დასაქმების საერთაშორისო   კლასიფიკატორი  (ISCO) კოდი: 3341 

 

      პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება 

 კრედიტის მიენიჭება  ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების 

საფუძველზე. 

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია : 

 ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 

აღიარებით; 

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს  განმავითარებელი  და  განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი 

ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის 

დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია 

მოდულებში.  

ჩარჩო დოკუმენტი მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში 

ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; 

უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; 



ზუგდიდი- 2020  წელი 

 

10 

დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და 

მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც 

მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო 

კომპეტენციიდან ერთ-ერთი - მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების 

მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი 

კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი 

კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით: 

მართლმეტყველება 

 საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა; 

 სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება; 

 მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად; 

 ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა; 

 ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად 

გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა). 

მართლწერა  

 საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება; 

 ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება; 

 პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება; 

 წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა; 

 არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა - 

ბარბარიზმები, ჟარგონები; 

 ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად,გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის 

შესაბამისად. 

ჩვენი პარტნიორები 
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ; ზუგდიდი გამსახურდიას გამზირი N 45 

  ა(ა)იპ  საუნჯე  ; ზუგდიდი  რუსთაველის ქ N 52   პირველი სართული. 

                              ინფორმაცია პროგრამის ხემძღვანელის შესახებ: 

                                         სახელი,გვარი: ნინო გადელია 

 

                                     ტელეფონი: 568 888 119  

          

                                      ელ-ფოსტა:Ninogadelia10@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



ზუგდიდი- 2020  წელი 

 

11 

1.პროგრამის  სახელწოდება:    აღმზრდელი 

 
 პროგრამის ხელმძღვანელი:  დარეჯან ფიფია  

 საფეხური:                                   მეხუთე 

 მისანიჭებელი კვალიფიკცია:  მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 

სკოლამდელ  აღზრდაში 
 ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა  და სწავლების ხანგრძლივობა :    

    

ქართულენოვანი პროფესიული  სტუდენტებისათვის: 

მოცულობა  - 116     კრედიტი;   

ხანგრძლივობა - 88   კვირა 

არაქართულენოვანი  სტუდენტებისათვის 

მოცულობა -   146    კრედიტი;                 

      ხანგრძლივობა - 112   კვირა; 

    დაშვების წინაპირობა:   სრული ზოგადი განათლება 

პროგრამის მიზანი: 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც 

შეძლებს  ადრეულ  და  სკოლამდელ   ასაკში ბავშვზე ზრუნვას მის აღზრდას და განვითარებას. ამ 

მიზნებისთვის აღმზრდელმა  უნდა  უზრუნველყოს უსაფრთხო  და განმავითარებელი სააღმზრდელო 

გარემო  და ამ პროცესში  შეძლოს  ბავშვის ოჯახთან , ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდისა და 

განათლების დაწესებულების კოლექტივთან.სფეროს წარმომადგენლებთან  კომუნიკაცია და საკუთარ 

პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა. 

                                        პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  შედეგები:  

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: 

 ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ჰოლისტური განვითარება, მათი ასაკობრივი 

თავისებურებების, ინტერესების, ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით; 

 მრავალფეროვანი ,მასტიმურილებული საგანმანათლებლო  და  სააღმზრდელო პროცესის 

დაგეგმვა  და მართვა; 

 ბავშვის განვითარების ხელშემწყობები სტრატეგიების გამოყენება; 

 წარმატებული, უსაფრთხო მხარდამჭერი სააღმზრდელო გარემოს  შექმნა 

დასაქმების სფერო 
პროგრამის დასრულების შემდეგ   პირს  შეუძლია    დასაქმდეს  ამღზრდელის  პოზიციაზე, 

ასევე იმუშაოს თვითდასაქმებით, აღმზრდელად. 

      პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება 

კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე.   
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სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:  

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების 

აღიარებით (ჩათვლა); 

ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება განათლების 

და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით; 

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით. 

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. 

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის 

პრინციპების გამოყენებით. 

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებუ ლი 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს 

შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის 

მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების 

მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.  

ჩვენი პარტნიორები 
1. ინდ.მეწარმე   მათე კიკალიშვილი . ზუგდიდი, სოხუმის  N  157    ელ.ფოსტა: matkik@mail.ru 

2. N 10 საბავშვო ბაღი .ზუგდიდი რუსთაველის N 177  

3. N 16 საბავშვო ბაღი .ზუგდიდი დეკაბრისტების N 15  

ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ: 

                                         სახელი,გვარი:  დარეჯან ფიფია 

 

                                     ტელეფონი: 595 50 67 05 

          

                                      ელ-ფოსტა: darejanpipia@gmail.com 
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აღმზრდელის  პროფესიული პროგრამის სტუდენტები  პრაქტიკის ობიექტზე 

ზუგდიდის N 2 საბავშვო ბაღში . 
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                                    საზოგადოებრივ კოლეჯ ზუგდიდის აკადემია 

სოციალური მომსახურების სააგენტომ სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული 

მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა   
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საოფისე საქმის პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკის ობიექტზე 
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მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

კეთილმოწყობილი  აუდიტორიები: 
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კომპიუტერული კლასი: 

 

  

 

 



ზუგდიდი- 2020  წელი 

 

18 

 

 

 

 

 

ბიბლიოთეკა:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პირველადი სამედიცინო  პუნქტი: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              ჩვენი    აფთიაქი 

  ხშირად ადამიანის ყოფნა-არყოფნა დაუყოვნებელ სამედიცინო დახმარებაზეა დამოკიდებული, 

რომლის გაწევაც სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მოსვლამდე ან პაციენტის კლინიკაში 

მიყვანამდე მის ირგვლივ მყოფებსაც შეუძლიათ. ჩვენს დაწესებულებაში არის სათანადოდ 
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დაკომპლექტებული მინი-აფთიაქი, რომელშიც ინახება პირველადი დახმარებისთვის 

აუცილებელი მედიკამენტები და სამედიცინო საშუალებები. თითოეულს თან ახლავს 

გამოყენების ინსტრუქცია. 

სამკურნალო საშუალებანი: 

 

ვალიდოლი (აბები); ვალოკორდინი და კორვალოლი (წვეთები); პარაცეტამოლი (აბები); 

ასპირინი, ანალგინი ან ბარალგინი (აბები და ამპულები); ალბუციდი (თვალის წვეთები); 

ლევოვინიზოლი (აეროზოლი); ნიშადურის სპირტი (ამიაკის 10%-იანი ხსნარი); ნო-შპა (აბები); 

იმოდიუმი (კაფსულები); ნაფტიზინი, ან გალაზოლინი, ან სანორინი (ცხვირში ჩასაწვეთებელი 

0,05-0,1% ხსნარი). 

 

ანტისეპტიკური საშუალებანი: 

 

სამედიცინო სპირტი (96%-იანი); წყალბადის ზეჟანგი (3% ხსნარი); ბრილიანტის მწვანე (1%-იანი ან 

2%-იანი სპირტხსნარი); იოდი (5%-იანი სპირტხსნარი). 

 

შესახვევი და დასამუშავებელი საშუალებანი: 

 

სტერილური საფენები და ბაქტერიოციდული პლასტირები ჭრილობებისთვის; ჰიგროსკოპული 

ბამბა და ბინტი; ერთჯერადი ხელთათმანები, თერმომეტრი, ერთჯერადი შპრიცები, პიპეტები 

თვალის, ცხვირისა და ყურის წვეთებისთვის, სათბურა, ლახტი. 

 

 ევაკუაციის  გეგმა:  

 

 

 

 

 


