პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:

კბილის ტექნიკოსი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კბილის ტექნიკოსის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
პროფესიული განათლების საფეხური: III საფეხური
პროგრამის მოცულობა: 60 კრედიტი (1500 საათი), აქედან (60%) - 36 კრედიტი (900 საათი)
ეთმობა თეორიულ კომპონენტს, ხოლო (40%) - 24 კრედიტი (600 საათი) - პრაქტიკას.
პროგრამის ხანგრძლივობა: 46 კვირა
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: კანონმდებლობით

დადგენილი წესის

თანახმად -

ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური, კონკურსის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭებათ
აპლიკანტებს, რომელთაც აქვთ მაღალი შეფასება ბიოლოგიაში.

პროგრამის მიზანი – კბილის ტექნიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, აღზარდოს
სპეციალისტები, რომლებსაც საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ ექნებათ
კბილის

ტექნიკოსის

პრაქტიკული

საქმიანობისათვის

აუცილებელი

ცოდნა,

შეიძენენ

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, შეძლებენ ექიმის სტომატოლოგის შეკვეთის ზუსტად შესრულებას,
შესრულებული კონსტრუქციების ხარისხის შეფასებას და საჭიროების შემთვევაში დახვეწას,
ძერწვას, მოდელირებასა და პროთეზირებას. პროფესია ორიენტირებულია პიროვნებაზე, მის
საჭიროებებსა და ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე.

სწავლის შედეგი
ცოდნა

და აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების,
პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული
გაცნობიერება
ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.
იცის ადამიანის პირის ღრუს შემადგენელი ორგანოების ანატომიური
აგებულება და ფუნქცია, შესწავლილი აქვს როგორც ზედა, ასევე ქვედა ყბებზე
კბილთა მწკრივები, შეუძლია მათი გამოცნობა ჯგუფობრიობის მიხედვით,
იცის

თითოეული

წარმოდგენა

აქვს

კბილის

ანატომია

ორგანიზმში

და

მიმდინარე

სტრუქტურული
ქიმიურ

და

აგებულება;

ბიომექანიკურ

პროცესებზე;

დაუფლებულია

კბილის

სატექნიკო

ლაბორატორიაში

გამოყენებულ თანამედროვე საანაბეჭდო, ასევე პროთეტიკულ მასალებს;
იცნობს ძირითად ტექნიკურ და დამხმარე საშუალებებს; შესწავლილი აქვს
საღეჭ-სამეტყველო აპარატის თანდაყოლილი და შეძენილი ანომალიები,
დეფექტები და დეფორმაციები, აგრეთვე მათი ამოცნობისა და რეაბილიტაციის
საკითხები;

გაცნობიერებული აქვს აპარატურული, ანუ ორთოპედიული

კონსტრუქციებით

მათი

(დეფექტები

და დეფორმაციები)

მკურნალობის

აუცილებლობა.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია გამოიყენოს დარგის სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების
ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა
მიდგომები შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები
და მასალები.
შეუძლია საანაბეჭდო მასალის შესატყვისი მეთოდით მომზადება, ფანტომიდან
ანაბეჭდის აღება, მიღებული ანაბეჭდიდან თაბაშირით მოდელის ჩამოსხმა;
შეუძლია მოდელიდან საჭირო კბილების ამოჭრა, სპირტქურისა და სატექნიკო
ფითხის დახმარებით კბილების ცვილით მოდელირება მათთვის სასურველი
ფორმის მისაცემად;
შეუძლია საანაბეჭდო მასალის შესატყვისი მეთოდით მომზადება, ფანტომიდან
ანაბეჭდის აღება, მიღებული ანაბეჭდიდან თაბაშირით მოდელის ჩამოსხმა;
შეუძლია მოდელიდან საჭირო კბილების ამოჭრა, სპირტქურისა და სატექნიკო
ფითხის დახმარებით კბილების ცვილით მოდელირება მათთვის სასურველი
ფორმის მისაცემად; შეუძლია საკუთარი სამუშაო გეგმის შედგენა და მისი
შეთანხმება გუნდის სხვა წევრების სამუშაო გეგმასთან.
შეუძლია კბილის გვირგვინების დეფექტების აღდგენა მოდელირებით და
ცვილის

შეცვლა

სათანადო

ნახევარგვირგვინებით
პროცესისათვის

იყენებს

და

ორთოპედიული

მთლიანი

პლასტმასს,

ტექნოლოგიებით,

გვირგვინებით.

ფაიფურს,

აღნიშნული

მეტალებსა

და

მათ

კომბინაციებს; შეუძლია კბილების ნაწილობრივი ან მთლიანი დაკარგვის
შემთხვევაში მოდელზე სიტუაციის შეფასება, სამუშაო გეგმის შემუშავება
სათანადო მასალების შერჩევით და მოუხსნელი ხიდისებური, ნაწილობრივი
ფირფიტოვანი ან მთლიანი ფირფიტოვანი ორთოპედიული პროთეზების
დამზადება.
დასკვნის უნარი

შეუძლია
განსხვავებულ
სიტუაციებში
წამოჭრილი
პრობლემების
გადასაჭრელად ინფორმაციის ცნობილი წყაროებით სარგებლობა, მათი
შეფასება და ანალიზი.
შეუძლია თაბაშირის ან სხვა რომელიმე საანაბეჭდო მასალიდან მიღებული
მასის საჭირო კონსისტენციის განსაზღვრა; შეუძლია პლასტმასების
ტექნოლოგიური

პროცესისათვის

თვალყურის

დევნება

და

დანადგარის

ოპტიმალურ დროში გამორთვა, გაციების რეჟიმის დაცვა; შეუძლია სამუშაო
მოდელზე სიტუაციის შეფასება, დასკვნის გაკეთება, სხვადასხვა ვარიანტების
განხილვა, საბოლოო გეგმის შერჩევა, მანიპულაციის ჩატარება; შეუძლია

კბილების შეძენილი ან თანდაყოლილი დეფექტების შემთხვევაში გარკვეული
დამოუკიდებლობით გააკეთოს დასკვნა და ცვილით მათი ფორმის აღსადგენად
მიმართოს შესაბამის მეთოდს. ექიმის და კბილის ტექნიკოსის (მეოთხე და
მეხუთე საფეხურის) შენიშვნის გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში
შეუძლია საკუთარი პოზიციის დაცვა.
კომუნიკაციის

შეუძლია

ზეპირი

უნარი

დაკავშირებულ საკითხებზე განსხვავებულ სიტუაციებში. ეფექტიანად იყენებს
პროფესიულ

და

წერილობითი

საქმიანობასთან

კომუნიკაცია

დაკავშირებულ

პროფესიასთან

საინფორმაციო

და

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, შეუძლია უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება.
შეუძლია

აუცილებელი

და

საჭირო

ინფორმაციის,

შინაგანაწესის,

ხელშეკრულების, მასალის გამოყენების მარტივი მეთოდის, საანაბეჭდო
მასალების შენახვის წესებისა და მსგავსი ინფორმაციის წაკითხვა და გააზრება;
შეუძლია უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია პროფესიულ საკითხებზე; სამუშაოს
შესასრულებლად იყენებს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
სწავლის უნარი

შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში საკუთარ სწავლაზე
პასუხისმგებლობის აღება.
შეუძლია დასახელებული წყაროს გამოყენება ინფორმაციის მოსაპოვებლად და
სწავლისთვის; შეუძლია შემდგომი სწავლის დაგეგმვა;

შეუძლია შეძენილი

ცოდნით სწავლის გაგრძელების უზრუნველყოფა.
ღირებულებები

განსხვავებულ სიტუაციებში მოქმედებს პროფესიული საქმიანობისათვის
დამახასიათებელი ღირებულებების შესაბამისად.
იცის

გუნდის

წევრებთან,

კოლეგებთან,

ხელმძღვანელებსა

და

საზოგადოებასთან ურთიერთობების ეთიკური ნორმები, იცავს ამ ნორმებს,
კრიტიკულ სიტუაციაში მოქმედებს შესაბამისად; პასუხისმგებლობით ეკიდება
ნებისმიერ

დავალებას,

განსხვავებულ

სიტუაციებში

არ

კარგავს

კეთილგანწყობას.

დასაქმების სფეროები _ კბილის ტექნიკოსის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის
მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს კბილის სატექნიკო ლაბორატორიაში.

