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Preface 

 

In order to facilitate development of the education system, 

we have prepared a Concept: Systemic Complete Continu-

ous Educational Program: Healthcare Plus, dedicated 

to 100th anniversary of the independence of Georgia and in 

June 2018 was published in the Issue #2 of the Caucasus 

Journal of Health Sciences and Public Health together with 

materials of 3rd Students Conference of the School of 

Health Sciences of the University of Georgia. 
 

Later, with the development of the Concept we added to 

Business Administration two specialties: Public health 

management and Medical Tourism and Wellness Admin-

istration. Thus, two directions of education are represented 

in 10 specialties. Such structure is presented in the Concept 

and Doctoral Program “Healthcare Plus, 10”.  

Issue #3 of the Journal is fully presented as a package of 

editorial concepts-10, where the group of authors continues 

and develops presentation of unified design of education 

system.  
 

First of all, the Concept (Professions-based Complete 

Continuous Higher Education Program: healthcare 

Plus) shows the framework, in which we are ready to 

perform educational-research activities in 10 main special-

ties of 2 directions and 100 professional specializations and 

blocks of specialties. Need for development of professional 

education increased since January 1, 2019, when 14 previ-

ously existing 14 professional studies were abolished and 

this column in the National Framework is still empty. We 

recommend filling this column in 10 specialties of 2 direc-

tions with 100 professional specializations and blocks of 

specialties.  
 

Model of basing the education system on the professions in 

the Concept is presented in the example of public health: 

Professions-based Complete Continuous Education in 

Public Health. Concept also focuses on the importance 

of health advocacy and need to concentrate educational-

research activities mostly on protection of health. 
 

In our opinion it is very good that we prepare public health 

physicians, focusing on medical subjects. With these pro-

grams students have scheduled their studies for 4 years to 

get the bachelor’s degree. Acquired skills enable the gradu-

ates can be employed in primary healthcare system.  

Need for this exists and will exist always. Teaching of oth-

er subjects and development of additional skills within ex-

isting bachelor program in this contingent is impossible. 2-

year master’s Program can help students to develop addi-

tional skills. However, there is urgent necessity to prepare 

specialists in additional directions, or in the same, but in 

more developed way through bachelor’s or professional 

programs and trainings. That is why we recommend the 

Specialized Board of the National Center for the Educa-

tional Quality Enhancement to consider in the process of  

წინასიტყვაობა 
 

განათლების სისტემის განვითარების მიზნით ჩვენს 

მიერ მომზადებული იქნა კონცეპტი: 

სისტემური სრული უწყვეტი საგანმანათლებლო 

პროგრამა „ჯანდაცვა პლუსი“, რომელიც  მიეძღვნა 

საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავს 

და საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლის სტუდენტთა მე-3 

კონფერენციის სხვა მასალებთან ერთად 

გამოქვეყნდა ჟურნალის Caucasus Journal of Health 

Sciences and Public Health მე-2 ნომერში 2018 წლის 

ივნისში. 
 

შემდგომში, კონცეპტის განვითარებასთან ერთად 

ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებას ჩვენს 

მიერ დაემატა ორი სპეციალობა: საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სამედიცინო ტურიზმისა 

და ველნესის ადმინისტრირება. ამდენად, 

განათლების ორი მიმართულება წარმოდგენილია 

უკვე 10 სპეციალობით. ასე არის მოცემული ჩარჩო 

კონცეპტში და სადოქტორო პროგრამაში: „ჯანდაცვა 

პლუსი, 10“.  
 

ჟურნალის მე-3 ნომერი, მთლიანად 

წარმოდგენილია სარედაქციო კონცეპტთა პაკეტის 

სახით-10, რითაც ავტორთა ჯგუფი აგრძელებს და 

ანვითარებს განათლების სისტემის ერთიანი 

დიზაინის ჩვენებას.  

 

პირველ რიგში,  ჩარჩო კონცეპტის (პროფესიებზე 

დაფუძნებული სისტემური უწყვეტი სრული 

უმაღლესი განათლების პროგრამა: ჯანდაცვა 

პლუსი) საშულებით ნაჩვენებია ის ჩარჩო, რომლის 

ფარგლებში გვაქვს საგანმანათლებლო-კვლევითი 

აქტივობების ჩატარების მზადყოფნა 2 

მიმართულებით 10 ძირითად სპეციალობაში და 100 

პროფესიულ სპეციალიზაციასა და პროფესიათა 

ბლოკში. პროფესიული განათლების განვითარების 

აუცილებლობა კიდევ უფრო გაიზარდა, მას შემდეგ 

რაც 2019 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდა მანამდე 

არსებული 14 პროფესიული სწავლება და 

განათლების ეროვნულ ჩარჩოში აღნიშნული სვეტი 

ჯერჯერობით ცარიელია. ჩვენს მიერ 

რეკომენდებულია ეს სვეტი განათლების 2 

მიმართულებით 10 ძირითად სპეციალობაში 

შეივსოს 100 პროფესიული სპეციალიზაციითა და 

პროფესიათა ბლოკით.   
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working on educational characteristics in the field on pub-

lic health possibility of preparation of specialists with al-

ternative professional skills. It is essential that main focus 

be directed on protection of health, i.e., protection of the 

population from exposure to physical, chemical and bio-

logical  agents. That includes provision of the quality of 

living, education, and working environments, air, water, 

food, daily household goods, pharmaceutical products, 

perfumery, construction materials, etc.  
 

The State is obliged to facilitate implementation of these 

activities by setting up legislative hygienic regulations, 

creation of material technical bases and laboratory net-

works, with the development of educational programs and 

facilitation of training of human resources with necessary 

professional skills, by creating new jobs and employment 

of educated and trained specialists in regions, rural areas, 

with care for the health and well-being of the society and  

with the support of development of social services of the 

population.  
 

The primary task is to prepare the following specialists 

with appropriate professional skills: Environmental 

Health Officer (ISCO-8-2263),  Health Inspector (ISCO-

08-3257), Sanitary Inspector (ISCO-08-3257), Food Safe-

ty Inspector (ISCO-08-3257), Toxicologist, Pharmacolo-

gist (ISCO-08-2231, 2133), Occupation Hygienist (ISCO-

08-2263), Occupation Health and Safety Inspector (ISCO-

08-2263), Public Health Chief Officer (ISCO-08-1342), 

Health Advocate (ISCO-08- non-classified), Med. Lab. 

Technician Elective: bacteriology, biochemistry, immu-

nology/serology, molecular diagnostics, genetics, tissue 

cultures, virology, pharmacology, toxicology, radiology, 

ISCO-8-3141).   
 

As a result, improvement of the healthcare for the popula-

tion and health advocacy, increased life expectancy, liv-

ing standards and quality of life, and well-being will facil-

itate acceleration of economic activities in the country 

and its progress.  

Doctoral Program: “Healthcare Plus, 10”, Framework 

Platform allows students to study under one unified plat-

form in 10 elective specialties of 2 directions and get the 

relevant PhD degrees: 

1. 0901      PhD in Medicine 

2. 0902      PhD in Dentistry 

3. 0903      PhD in Pharmacy  

4. 0904      PhD in Public Health 

5. 0905      PhD in Nursing  

6. 0906      PhD in  Physical Medicine and Rehabilita-

tion  

7. 020303  PhD in Healthcare Administration   

8. 020304  PhD in Pharmacy Administration  

9. 020308  PhD in Public Health  Administration 

10. 020309  PhD in Medical Tourism and Wellness Ad-

ministration 

განათლების სისტემის პროფესიებზე დაფუძნების 

მოდელი წარმოდგენილია საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მაგალითზე კონცეპტში: პროფესიებზე 

დაფუძნებული სრული უწყვეტი განათლება 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში. კონცეპტში ასევე 

გამოკვეთილია ჯანმრთელობის ადვოკატობის 

მნიშვნელობა და საგანმანათლებლო-კვლევით 

სფეროში ძირითადი აქცენტის პირველ რიგში 

ჯანმრთელობის პროტექციაზე გადატანის 

აუცილებლობა. 
 

ჩვენი მოსაზრებით, ძალიან კარგია, რომ 

ვამზადებთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექიმებს, 

ვაკეთებთ რა აქცენტს სამედიცინო საგნებზე. ამ 

პროგრამებით, ბაკალავრის ხარისხის მისაღებად 

სტუდენტებს სწავლა 4 წელიწადზე აქვთ 

გაწერილი. კურსდამთავრებულები მიღებული 

უნარებით შესაძლებელია დასაქმდნენ პირველადი 

ჯანდაცვის სფეროში. ამის საჭიროება  მართლაც 

არსებობს და იქნება. ამ კონტიგენტში სხვა 

საგნების სწავლება და დამატებითი უნარების 

გამომუშავება არსებული საბაკალავრო პროგრამის 

საშუალებით შეუძლებელია. 2 წლიანმა 

სამაგისტრო პროგრამამ შესაძლებელია 

განუვითაროს დამატებითი უნარები. არადა 

არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა სხვა, 

დამატებითი მიმართულებებით ან იგივე, მაგრამ 

უფრო განვითარებული პროფესიული უნარების 

მქონე  სპეციალისტების მომზადების, მათ შორის 

როგორც საბაკალავრო, ისე პროფესიული 

განათლებით, ტრეინინგებით. სწორედ ამიტომაც 

არის ჩვენს მიერ რეკომენდებული 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დარგში განათლების 

მახასიათებლებზე მუშაობისას, განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან 

არსებულმა სპეციალიზებულმა  საბჭომ 

გაითვალისწინოს ალტენატიული პროფესიული 

უნარების მქონე სპეციალიტების მომზადების 

შესაძლებლობა. აუცილებელია, რომ ძირითადი 

ფოკუსი გადატანილი იქნას ჯანმრთელობის 

პროტექციაზე, ანუ მოსახლეობის დაცვაზე 

ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური აგენტების 

ზემოქმედებისაგან; საცხოვრებელი, სასწავლო, 

სამუშაო გარემოს, ჰაერის, წყლის, საკვები 

პროდუქტების, ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო 

საქონელის, მათ შორის ჰიგიენური საშუალებების, 

მედიკამენტების, პარფიუმერიის, საშენი 

მასალებისა და ა.შ. საშულებით.  
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Study Module of elective specialty (10 elective* special-

ties). This study module (10 ECTS) allows 10 different 

specialties to be integrated into one platform, to take rest 

of study subjects simultaneously (50 ECTS total), and at 

the same time, letting them go to the chosen 10 directions, 

focusing on specific research issues and their adjacent. 

Additional charm of this know-how is that the module al-

lows for unified systematization of 10 Doctoral Programs.  

Roadmap of the research component of Doctoral pro-

gram enables the doctoral student to pass the research 

component way according to elected specialty and research 

topic in 4 stages: conduct the research with literature re-

view (at least 100 source) and preparation of research pro-

tocol and defend the dissertation. With understanding of the 

“Research Anatomy” the Roadmap makes it easier for stu-

dents to pass new creative way (tested on the students of 

the doctoral program in public health). 
 

The Journal presents to the reader requirements to profes-

sional Bachelor, Master, MAM or MAD and Doctoral 

researches in healthcare. So called UG golden Stand-

ards set higher  standards to academic-scientific research 

conducted for obtaining various academic degrees. Even 

results of bachelor thesis are significant evidences, that can 

be quoted and-or used in further researches. Besides the 

scientific innovation, master and MAM or MAD research-

es have practical value and recommendations developed on 

their basis are cost-effective. In accordance with these cri-

teria, the requirements for master’s and one-cycle research 

are equalized with the levels of doctoral (Georgia and 

some other) or candidate’s (Russia and majority of post-

Soviet countries) dissertations of some universities. Ac-

cordingly, requirements to master’s research according to 

UG standards are higher compared to those prepared by 

academic staff in above universities.  
 

According to UG standard requirements set for obtaining 

doctor’s academic degree (PhD) are almost identical to the 

requirements set for obtaining degree of the Doctor of Sci-

ences (ScD) in Russia and some post-Soviet countries. 

Thus, in this point UG standard exceeds the level currently 

set by other higher education institutions of Georgia (and 

not only) (PhD) and equals to high standard of the Doctor 

of Sciences (ScD) set in Russia.   
 

Research Development Design: Strategic Action Plan 

for 2019-2023 includes 32 activities, 16 objectives and 8 

set goals in 4 directions. Part of them are already in pro-

gress and finished, and majority are to be implemented in 

following years. 
 

The papers presented in the form of the package of con-

cepts are prepared by the group of authors who are staff of 

the School of Health Sciences of the University of Geor-

gia.  
 

 

სახელმწიფო ვალდებულია ხელი შეუწყოს 

აღნიშნული აქტივობის აღსრულებას 

საკანონმდებლო ჰიგიენური რეგულაციების 

დაწესებით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზებისა და 

ლაბორატორიული ქსელის შექმნით, სასწავლო 

პროგრამების განვითარებისა და საჭირო 

პროფესიული უნარების მქონე კადრების 

მომზადების ხელშეწყობით, ახალი სამუშაო 

ადგილების შექმნითა და მომზადებული 

სპეციალისტების რეგიონებში, სოფლებში 

დასაქმებით, საზოგადოების ჯანმრთელობზე და 

კეთილდღეობაზე ზრუნვით, საზოგადოების 

სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფის 

ხელშეწყობით.  
 

პირველი რიგის ამოცანაა შესაძლებელი გახდეს 

მომზადდეს შესაბამისი პროფესიული უნარის 

მქონე შემდეგი სპეციალისტები: გარემოს 

ჯანმრთელობის ოფიცერი (ISCO-08-2263), 

ჯანმრთელობის ინსპექტორი (ISCO-08-3257), 

სანიტარული ინსპექტორი (ISCO-08-3257), საკვების 

უსაფრთხოების ინსპექტორი (ISCO-08-3257), 

ფარმაკოლოგი-ტოქსიკოლოგი,  (ISCO-08-2231, 

2133), ოკუპაციური ჰიგიენისტი (ISCO-08-2263), 

ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

ინსპექტორი (ISCO-08-2263), საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის უფროსი ოფიცერი (ISCO-08-1342), 

ჯანმრთელობის ადვოკატი (ISCO-08-

არაკლასიფიცირებული), გარემოს და სამედიცინო 

ლაბორატორიის ტექნიკოსი (არჩევით: 

ბაქტერიოლოგიის, ბიოქიმიის, იმუნოლოგიის/

სეროლოგიის, მოლეკულური დიაგნოსტიკის, 

გენეტიკის, ქსოვილის კულტურების, 

ვირუსოლოგიის, ფარმაციის, ტოქსიკოლოგიის, 

რადიოლოგიის) (Med.Lab. Technician, ISCO-8-3141).   
 

შედეგად, მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვასთან, ადვოკატობასთან, მოსახლეობის 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდასთან, 

ცხოვრების წესის სტანდარტებისა და ხარისხის 

ამღლებასთან, საზოგადოების კეთილდღეობასთან 

ერთად ხელი შეეწყობა ქვეყანაში ეკონომიკური 

აქტივობების გაზრდას, მის პროგრესს.  
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Together with two lady colleagues I had to understand the 

issues, identify, analyze, discuss and evaluate the prob-

lems, prepare and present the package. These respected 

colleagues are Mrs. Tamar Lobjanidze and Mrs. Elza Ni-

koleishvili. 

Mrs. Tamar Lobjanidze, Director of the School of Health 

Sciences, is a co-founder of the School (in 2005) together 

with founders of the University of Georgia.  

If we look retrospectively at 25 years of joint work, we can 

briefly say the following: 

In 1994, after the creation of the National Cancer Control 

Program (in 1995 was awarded Prof. A. Gvamichava 

prize), Department of Cancer Control and Epidemiology of 

the National Oncology Center began preparing for transi-

tion of the Center's services to the market economy since 

1996. As a Deputy Director in Cancer Control and Infor-

matics, I headed the process of establishment of working 

group for preparation and implementation of reforms. The 

issues of economics and management were coordinated by 

Mrs. Tamar. Under joint activities and co-authorship num-

ber of normative and action documents have been devel-

oped, including Cancer diagnostics Standardization Pro-

gram, Cancer-preventive Screening Program, State Pro-

gram for Diagnosis and Treatment of Oncologic Patients, 

Program on Scientific Provision of Education in Oncology.  

In 1996-1997 the national Oncology Center was the lead-

ing institution in health system. Ministry of Health was a 

pioneer governmental structure which, under the leadership 

of Mr. Avtandil Jorbenadze was the first that made the first 

steps in transition to the market economy. In conditions of 

centralized computer network with joint efforts we man-

aged to move from point A to point B.  Along with other 

activities, Ms. Tamar was a person who issued the first 

salary sheet. It is noteworthy for lovers of historical 
facts, that the date of salary sheet for December 1995 
issued on January 1996 and signed by Professor Re-
vaz Vepkhvadze (Chairman of the Supervisory Board 
of the National Oncology Center) and Mrs. Tamar is 
considered as a date of commencement of the pro-
cess of transition of Georgia to the market economy.  
 

After that, Ms. Tamar was transferred to the Ministry of 

Health. Together with Mr. Ramaz Urushadze, one of the 

organizers of the public health system in Georgia, she has 

been leading establishment of the primary healthcare net-

work in the country. Since 2005 she has switched to the 

establishment and gradual development of the School of 

Health Sciences. Activities in the field of oncology I con-

tinued until 2009. In 1999 I organized establishment of 

National Association of Cancer Control (NACC), in 2001 

– Union for Cancer Control in the Caucasus (UCCC), and 

in 2004 – Tbilisi cancer center (TCC).  

 

 

 

სადოქტორო პროგრამა: „ჯანდაცვა პლუსი, 10“, 

ჩარჩო პლატფორმა,   საშუალებას აძლევს 

სტუდენტებს ერთიანი პლატფორმით შეძლონ 

სწავლა- განათლების 2 მიმართულებით 10 არჩევით 

სპეციალობაში და მიიღონ შესაბამისი PhD-ს 

ხარისხი: 

1. 0901      მედიცინის აკადემიური დოქტორი 

2. 0902      სტომატოლოგიის აკადემიური დოქტორი 

3. 0903      ფარმაციის აკადემიური დოქტორი 

4. 0904      საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

აკადემიური დოქტორი 

5. 0905      საექთნო საქმის აკადემიური დოქტორი 

6. 0906      ფიზიკური მედიცინისა და 

რეაბილიტაციის აკადემიური დოქტორი 

7. 020303  ჯანდაცვის ადმინისტრირების 

აკადემიური დოქტორი 

8. 020304 ფარმაციის ადმინისტრირების 

აკადემიური დოქტორი 

9. 020308  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი   

10. 020309 სამედიცინო ტურიზმისა და ველნესის 

ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი 

 არჩევითი სპეციალობის სასწავლო მოდული (10 

არჩევითი* სპეციალობა). აღნიშნული სასწავლო 

მოდული (10 ECTS) საშუალებას იძლევა 10 

განსხვავებულ სპეციალობას თავი მოუყაროს ერთ 

პლატფორმაზე, ერთდოულად გაატაროს 

სტუდენტებთან სხვა დარჩენილი საწავლო  საგნები 

(სულ 50 ECTS) და, ამავე დროს გაუშვას ისინი 

არჩეული 10 მიმართულებით, კონკრეტულ საკვლევ 

საკითხებზე და მათ მომიჯნავე სფეროებზე 

კონცენტრირებით. ამ ნოუჰაუს დამატებითი ხიბლი  

არის ის, რომ მოდული საშუალებას გვაძლევს 

მოვახდინოთ 10 სადოქტორო პროგრამის 

სისტემატიზება.  
 

სადოქტორო პროგრამის კვლევითი კომპონენტის 

გზამკვლევი საშუალებას აძლევს დოქტორანტს 

არჩეული სპეციალობისა და საკვლევი საკითხის 

მიხედვით 4 საფეხურით გაიაროს კვლევითი 

კომპონენტის გზა: ლიტერატურული მიმოხილვის 

(მინიმუმ 100 წყაროს) და კვლევის პროტოკოლის 

მომზადებით ჩაატაროს კვლევა და დაიცვას 

დისერტაცია. გზამკვლევი, „კვლევის ანატომიის“ 

გაცნობიერებით,  უადვილებს სტუდენტებს მათვის 

ახალი შემოქმედებითი გზის გავლას (გზამკვლევი 

აპრობირებულია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებზე). 



  https://www.caucasushealth.ge                                                                                                                                                             5 

ISSN 24499-2647,  E ISSN  2449-2450, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 3, Feb 20, 2019 

     Important activities: 
A. In 2005 TCC became a provider of the State Program 

on Screening of Female Reproductive System Cancer, 

which has been transferred to the Screening-Center 

Management since 2008.. 

Training and continuous professional education of primary 

healthcare physicians and oncologists: Tbilisi municipality 

and national level trainings in public  
B.  health on: Prevention of cancer Morbidity and Death 

(2005-2006) and Cancer Prevention (2007).  

C. International conference: “Health Advocacy and Cancer 

Control” (devoted to the 60th anniversary of establish-

ment of Georgian oncology service, October 9-11, 

2006,. Tbilisi City Hall and UNFPA).  

D. International meeting: Initiative to establish Caucasus 

Cancer Control Network (CCCN) (October 12, 2006. 

Tbilisi City Hall and UNFPA):   

1. Caucasus plan for cancer control: results of 1st on-line 

pall in Caucasus  

2. Facilitate development of joint legal foundations in 

public health in Caucasus regions/countries.  

3. Facilitate establishment of Caucasus Cancer Control 

Network (CCCN). 

Since 2010 I have also been fully integrated into the educa-

tion system and as a professor currently I am Head of MA 

and PhD Programs in Public Health. Since 2016 I am Ex-

ecutive Editor of the Caucasus Journal of Health Sciences 

and Public Health. 
 

In the School of health Sciences I met a beautiful col-

league, Mrs. Elza Nikoleishvili, Head of Pharmacy depart-

ment and Programs, Journal Board Member, Member of 

Specialized Board of the National Center for the Educa-

tional Quality Enhancement, Academic Doctor of Medi-

cine, Professor. 
 

I would like to take this opportunity to thank my female 

colleagues for their participation in professional and crea-

tive activities, for their valuable comments and recommen-

dations, support and assistance that gives me added 

strength and impetus in my activities.  
 

I would also like to thank administration of the University 

of Georgia and staff of the School of Health Sciences for 

their everyday support in creative activities.  

We, co-authors dedicated the given Concept materials pre-

sented in this issue to 100th anniversary of independence 

of Georgia. Full package, list of 100 works see in the Addi-

tion to the Journal. 
 

PS: Much still remains to be done, but since today I have 

reached retirement age, I have to put an end. 
 

Sincerely, 

Vasil Tkeshelashvili, 

MD, JD, PhD, ScD, Professor 

Tbilisi, February 20, 2019 

ჟურნალის  ნომერში ასევე პირველად არის 

წარმოდგენილი ჯანდაცვაში პროფესიული, 

საბაკალავრო, სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი და 

სადოქტორო კვლევების მოთხოვნები.  

ე.წ. UG-ს ოქროს სტანდარტების მიხედვით 

სხვადასხვა დონის აკადემიური ხარისხის 

მისაღებად აწეულია აკადემიური-სამეცნიერო 

ხარისხის თამასა. ჯერ კიდევ ბაკალავრის სათეზისო 

ნაშრომით მიღებული შედეგები წარმოადგენენ 

სარწმუნო მტკიცებულებებს, რომელთა ციტირება 

და/ან შემდგომ კვლევებში გამოყენება 

შესაძლებელია. სამაგისტრო  და ერთსაფეხურიან 

კვლევებს სამეცნიერო სიახლესთან ერთად, ექნებათ 

პრაქტიკული ღირებულება და მათ საფუძველზე 

შემუშავებული რეკომენდაციები იქნება ხარჯთ-

ეფექტიანი. ამ კრიტერიუმებით, სამაგისტრო  და 

ერთსაფეხურიანი კვლევების მოთხოვნები 

უტოლდებიან ზოგიერთი უნივერსიტეტის 

სადოქტორო (საქართველო, და არა მხოლოდ) ან 

საკანდიდატო  (რუსეთი და პოსტ-საბჭოთა 

ქვეყნების უმრავლესობა) დისერტაციების დონეებს. 

შესაბამისად, სამაგისტრო კვლევის  მოთხოვნების 

თამასა „UG ოქროს სტანდარტის“ მიხედვით 

გაცილებით მაღალია აღნიშნული სასწავლებლებში 

აკადემიური კადრების მიერ მომზადებული 

ნაშრომების ღირებულებებზე.  

 

“UG ოქროს სტანდარტის“ მიხედვით დოქტორის 

აკადემიური ხარისხის (PhD) მოსაპოვებელი 

მოთხოვნები თითქმის იდენტურია (ჩვენს მიერ 

დამატებულია ნოუჰაუ) რუსეთსა და ზოგიერთი 

პოსტ-საბჭოთა ქვეყნის მეცნიერებათა დოქტორის 

(ScD) ხარისხთან. ამდენად „UG ოქროს სტანდარტი“ 

ამ პუნქტში აღემატება საქართველოს (და არა 

მხოლოდ) სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მიერ 

დღეისათვის დაწესებულ დონეს (PhD) და 

უტოლდება რუსეთის მეცნიერებათა დოქტორის 

მაღალ სტანდარტს (ScD).   
 

კვლევების განვითარების დიზაინი: 2019-2023 

წლების სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა-ში 

მოცემულია 4 მიმართულებით 8 დასახული მიზანი, 

16 ამოცანა და 32 აქტივობა, რომელთაგან ნაწილი 

დაწყებულია და შესრულებული, უმრავლესობა კი 

განსახორციელებელია მომდევნო წლებში.  
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კონცეპტთა პაკეტის სახით წარმოდგენილი 

ნაშრომები მომზადებულია ავტორთა ჯგუფის მიერ, 

რომლებიც არიან საქართველოს უნივერსიტეტის 

ჯანმრთელობის სკოლის თანამშრომლები.  

ორ ქალბატონ კოლეგასთან ერთად მომიწია 

საკითხების  გააზრება, პრობლემების 

იდენტიფიცირება, ანალიზი, დისკუსია, შეფასება, 

პაკეტის მომზადება და წარმოდგენა. 

ეს პატივცემული კოლეგა ქალბატონები არიან 

თამარ ლობჯანიძე და ელზა ნიკოლეიშვილი. 

ქალბატონი თამარ ლობჯანიძე, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლის დირექტორი, მისი 

თანადამფუძნებელი (2005), უნივერსიტეტის 

დამფუძნებლებთან ერთად.  

თუ რეტროსპექტულად გადავხედავთ 25 წლიან 

ერთობლივ საქმიანობას, მოკლედ შეიძლება ითქვას 

შემდეგი: 

1994 წელს, კიბოს კონტროლის ეროვნული 

პროგრამის შექმნის შემდეგ (1995 წელს მიიღო 

პროფ. ა.ღვამიჩავას პრემია), ონკოლოგიის 

ნაციონალური ცენტრის კიბოს კონტროლისა და 

ეპიდემიოლოგიის განყოფილებამ დაიწყო მზადება 

1996 წლიდან ცენტრის სერვისების საბაზრო 

ეკონომიკაზე გადასვლის უზრუნველსაყოფად.  

ჩემი, როგორც დირექტორის მოადგილის კობოს 

კონტროლისა და ინფორმატიკის დარგში, 

ხელმძღვანელობით შეიქმნა რეფორმების 

მოსამზადებელი და გასატარებელი სამუშაო 

ჯგუფი. ჯგუფში ეკონომიკისა და მენეჯმენტის 

საკითხებს კურირებდა ქალბატონი თამარი.  

ერთობლივი აქტივოვებითა და თანავტორობით 

მომზადდა მრავალი ნორმატიული და სამოქმედო 

დოკუმენტი, მათ შორის კიბოს დიაგნოსტიკის 

სტანდარტიზაციის პროგრამა, მოსახლეობის 

ონკოპროფილაქტიკური გასინჯვების პროგრამა, 

ონკოლოგიური პაციენტების დიაგნოსტიკისა და 

მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა, 

ონკოლოგიის დარგში განათლების მეცნიერული 

უზრუნველყოფის პროგრამა.  

 

1996-1997 წლებში ონკოლოგიის ნაციონალური 

ცენტრი, წარმოადგენდა ფლაგმანს ჯანდაცვის 

სისტემაში. ჯანდაცვის სამინისტრო კი 

იყო  პიონერი სამთავრობო სტრუქტურა, რომელმაც 

ბატონ ავთანდილ ჯორბენაძის ხელმძღვანელობით 

პირველმა გადადგა საბაზრო ეკონომიკაზე 

გადასვლის პირველი ნაბიჯი. 

ჩვენ მაშინ ერთობლივი ძალისხმებით შევძელით, 

ცენტრალიზებული კომპიუტერული ქსელით 

უზრუნველყოფის პირობებში, ა წერტილიდან ბ 

წერტილზე გადასვლა.  
 

სხვა აქტივოვებთან ერთად, საბაზრო ეკონომიკაზე 

გარდამავალ პერიოდში, სწორედ ქალბატონმა 

თამარმა გამოწერა ცენტრის 1000-მდე 

თანამშრომლის, 1-ლი ქვეყნის მასშტაბით, 

კორპორატიული სახელფასო უწყისი.  ისტორიული 

ფაქტების მოყვარულებისათვის აღსანიშნავია, რომ 

1996 წლის იანვარში გამოწერილი 1995 წლის 

დეკემბრის სახელფასო უწყისის თარიღი, რომელსაც 

ხელი მოაწერეს პროფესორმა რევაზ ვეფხვაძემ 

(ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე) და 

ქალბატონმა თამარმა, წარმოადგენს საქართველოს 

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესის 

დაწყების თარიღს.  მას შემდეგ ქალბატონი თამარი 

გადაიყვანეს ჯანდაცვის სამინისტროში. 

საქართველოში საზოგადოებრი ჯანდაცვის 

სისტემის ერთ-ერთ ორგანიზატორთან, ბატონ 

რამაზ ურუშაძესთან ერთად წლების განმავლობაში 

ხელმძღვანელობდა ქვეყანაში პირველადი 

ჯანდაცვის ქსელის შექმნას.  ხოლო 2005 წლიდან 

გადაერთო ჯანმრთელობის მეცნიერების სკოლის 

შექმნაზე და მის ეტაპობრივ გავითარებაზე.  

მე 2009 წლამდე გავაგრძელე ონკოლოგიის სფეროში 

საქმიანობა. 1999 წელს ორგანიზაცია გავუკეთე 

კიბოს კონტროლის ეროვნული ასოციაციის (NACC), 

2001 წელს-  კავკასიის კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის 

კავშირის (UCCC), ხოლო 2004 წელს თბილისის 

ონკოლოგიური დისპანსერის (TCC) ) შექმნას.  

მნიშვნელოვანი აქტივობები: 

A. TCC-ს ბაზაზე 2005 წლიდან ამოქმედდა ქალის 

რეპროდუქციული სისტემის კიბოს სკრინინგის 

პროგრამა, რომელიც 2008 წლიდან გადავიდა 

სკრინინგ-ცენტრის მენეჯმენტში. 

B. პირველადი ჯანდაცვის ექიმების, ონკოლოგების 

ტრეინინგები და მათი უწყვეტი პროფესიული 

განათლება: თბილისის მუნიციპალური და 

ნაციონალური ტრეინინგები საზოგადოებრივ 

ჯანდაცვაში თემაზე: კიბოთი ავადობისა და 

კვდომის პრევენცია  (2005-2006) და თემაზე: 

კიბოს პრევენცია (2007).  

C. საერთაშორისო კონფერენცია: "ჯანმრთელობის 

ადვოკატობა და კიბოს კონტროლი" (მიძღვნილი 

ქართული ონკოლოგიური სამსახურის 

დაარსების 60 წლისთავისადმი, თბილისი, 2006  
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C. საერთაშორისო თათბირი: კიბოს კონტროლის 

კავკასიის ქსელის (CCCN) შექმნის ინიციატივა 

(2006 წლის 12 ოქტომბერი.  თბილისის მერია და 

UNFPA):   

1. კიბოს კონტროლის კავკასიის გეგმა: კავკასიის I 

ონ-ლაინ პოლის შედეგები,  

2. კავკასიის რეგიონებში/ ქვეყნებში 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთობლივი 

ეროვნული საკანონმდებლო ბაზის შექმნის 

ხელშეწყობა,  

3. კიბოს კონტროლის კავკასიის ქსელის (CCCN) 

შექმნის ხელშეწყობა 

2010 წლიდან მეც სრულად გადმოვერთე 

განათლების სისტემაზე და დღეისათვის 

პროფესორის სტატუსით ვხელმძღვანელობ 

საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში სადოქტორო და 

სამაგისტრო პროგრამებს. 2016 წლიდან ვარ 

ჟურნალის Caucasus Journal of Health Sciences and Pub-

lic Health აღმასრულებელი რედაქტორი.   
 

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაში გავიცანი 

მშვენიერი კოლეგა ქალბატონი ელზა 

ნიკოლეიშვილი, ფარმაციის დეპარტამენტისა და 

პროგრამების ხელმძღვანელი, ჟურნალის ბორდის 

წევრი, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნულ ცენტრთან არსებული სპეციალიზებული  

საბჭოს წევრი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, 

პროფესორი. 

მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა 

გადავუხადო ჩემს კოლეგა ქალბატონებს საერთო 

პროფესიული-შემოქმედებითი საქმიანობაში 

თანამონაწილეობისათვის, ღირებული შენიშვნებისა 

და რეკომენდაციებისათვის, გვერდში დგომისა და 

მხარდაჭერისათვის, რაც მაძლევდა დამატებით 

ძალას და იმპულს ჩემს საქმიანობაში.   
 

ასევე მადლობას ვუხდი საქართველოს 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას და 

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის 

თანამშრომლებს შემოქმედებით საქმიანობაში 

ყოველდღიური მხარდაჭერისათვის. 
 

 

ჩვენ თანაავტორებმა სარედაქციო ნომერში 

მოცემული კონცეპტუალური მასალა მივუძღვენით 

საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავს. 

სრული პაკეტი, 100 ნაშრომის სია, იხ. ჟურნალის 

დანართში. 

PS: გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია, მაგრამ დღეს 

შემისრულდა რა საპენსიო ასაკი, იძულებული ვარ 

აქ დავსვა წერტილი. 

 

 

პატივისცემით, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვასილ ტყეშელაშვილი 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

თბილისი, 20 თებერვალი, 2019 წელი 

 


