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Dear Colleagues, 

 

First of all, please accept my sincere congratulations for 

publishing this interesting and very informative journal. It 

is my honor to be part of this challenging endeavor.  

Thank you very much for sending me the 3rd issue of the 

Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health for 

assessment. I have carefully reviewed all presented materi-

als and was impressed with detailed and clear descriptions 

of all the different educational programs. I think they 

match with highest world standards in higher education 

system.  

 

1. Professions-based Systemic Continuous Complete 

Higher Education Program: Healthcare Plus - is 

very interesting and covers practically all areas.  

One question though; In the section 1342 - Health 

managers - I have noticed word "mother". Just curious 

what is meant under this? 

Otherwise, I think  everything is in order. 

2. Professions-based Complete Continuous Education 

in Public Health - very comprehensive and well coor-

dinated program. 

3. Doctoral Program: “Healthcare Plus, 10” - was par-

ticularly interesting for me and was pleasantly im-

pressed how well defined and organized  it is. I think 

doctorants from your institution have even some ad-

vantages compare to American system. 

 

In general, my final conclusion is that papers in the 3rd 

issue of the Caucasus Journal of Health Sciences and Pub-

lic Health are very informative, interesting and are ade-

quately presenting an educational system according to and 

at a high level compared to accepted world standards in 

some aspects. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ჟურნალის Caucasus Journal of Health Sciences and Public 

Health მესამე ნომრის შეფასება 
 

ზურაბ გურული 
 

მისისიპის უნივერსიტეტი, აშშ 

მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 
 

ძვირფასო კოლეგებო, 

 

უპირველეს ყოვლისა, მიიღეთ ჩემი გულწრფელი 

მილოცვა ამ უაღრესად საინტერესო და ინფორმატიული 

ჟურნალის გამოქვეყნებისათვის. ჩემთვის უაღრესად 

დიდი პატივია ვიყო ამ რთული გამოწვევის მონაწილე. 

დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჟურნალის მე-3 ნომრის 

განსახილველად მოწოდებისათვის.  

მე გულდასმით გადავხედე ყველა მოწოდებულ მასალას 

და აღფრთოვანებული დავრჩი სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო პროგრამების ნათელი და 

დეტალური აღწერით. ჩემი აზრით, ისინი სრულ 

შესაბამისობაში არიან უმაღლესი განათლების უმაღლეს 

საერთაშორისო სტანდარტებთან.  
 

1. პროფესიებზე დაფუძნებული სისტემური უწყვეტი 

სრული უმაღლესი განათლების პროგრამა: ჯანდაცვა 

პლუსი  - უაღრესად საინტერესოა და პრაქტიკულად 

ყველა შესაბამის არეალს ფარავს. 

ერთი შეკითხვა; 1342 - ჯანდაცვის მენეჯერების 

სექტორში გვხვდება სიტყვა “დედაო”. რა 

იგულისხმება ამ სიტყვის ქვეშ? სასურველი 

იქნებოდა განმარტება.  

დანარჩენი ყველაფერი ნათელი და გასაგებია. 

2. პროფესიებზე დაფუძნებული სრული უწყვეტი 

განათლება საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში - 

ყოვლისმომცველი და კარგად კოორდინირებული 

პროგრამაა. 

3. სადოქტორო პროგრამა: „ჯანდაცვა პლუსი, 10“ - 

ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესო გახლდათ 

და სასიამოვნოდ აღფრთოვანებული დავრჩი, 

რამდენად კარგად ჩამოყალიბებული და 

ორგანიზებულია. მე ვთვლი რომ თქვენი 

ინსტიტუტის დოქტორანტებს გარკვეული 

უპირატესობებიც აქვთ ამერიკელ დოქტორანტებთან 

შედარებით. 

 

ზოგადად, ჩემი საბოლოო დასკვნაა, რომ ჟურნალის Cau-

casus Journal of Health Sciences and Public Health მე-3 

ნომერში გამოქვეყნებული მასალები არის ძალიან 

ინფორმატიული, საინტერესო და ადექვატურად, ზოგ 

შემთხვევაში კი უფრო მაღალ დონეზეც კი, 

წარმოადგენენ განათლების სისტემას მსოფლიოში 

მიღებულ სტანდარტებთან შედარებით. 


