
სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი 
სასურსათო პროდუქტის  ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტი იკვლევს საკვები 

პროდუქციის ხარისხს, ასევე მასალას, საიდანაც ეს პროდუქცია მზადდება. 

პროფესიის თავისებურებები. სასურსათო პროდუქტის  ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი წარმოადგენს მნიშვნელოვან პროფესიას  საკვები პროდუქტების ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების სფეროში. იგი  ახორციელებს სურსათის - ხილ-ბოსტნეულის, მეცხოველეობის, 

მეფრინველეობის, პურ-პროდუქტებისა და თევზის პროდუქტების ეკოლოგიურ კონტროლს. 

უზრუნველყოფს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების 

სამომხმარებლო ბაზარზე გატანისას მის ხარისხობრივ 

კონტროლს. ხელს უწყობს მოსახლეობის დაცვას უხარისხო 

პროდუქციისაგან. მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ტურიზმის 

განვითარებას, რადგან მომხმარებელი დაცულია უხარისხო 

პროდუქციის მოხმარებისგან. მისი უშუალო მოვალეობაა 

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური უსაფრთხოების პროფესიული კომპეტენციის 

ფარგლებში ინფორმაციის, პროდუქტებში მძიმე ლითონების ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაციების მოძიება, სასურსათო პროდუქტებში მძიმე ლითონების მოხვედრის გზების 

და უსაფრთხოების საერთაშორისო მოთხოვნების, ანალიზის, კვლევების ჩატარება, მიღებული 

შედეგების ანალიზი, კვების პროდუქტების ეკოლოგიური 

შეფასება, პროდუქტების ეკოლოგიური უსაფრთხოების დადგენა, 

მისი იდენტიფიკაცია ISO სტანდარტთან, ფიტო–სანიტარულ და 

კვებითი ღირებულების სათანადო დოკუმენტებთან მძიმე 

ლითონების შემცველობასთან დაკავშირებით. კვების 

პროდუქტების შემადგენლობა უნდა იქნას შემოწმებული 

სპეციალურ ლაბორატორიაში, რომელიც აღჭურვილი უნდა იყოს ყველა აუცილებელი 

მოწყობილობით. ასე და ამგვარად, ყველა მიმართულების პროდუქცია საჭიროებს შემოწმებას, 

განსხვავებული ტექნოლოგიით და შესაბამის ლაბორატორიაში. ექსპერტიზა კეთდება არა 

მარტო ლაბორატორიაში, არამედ ადგილზეც.  შემოწმების შედეგების დაფიქსირება უნდა 

მოხდეს დოკუმენტურად.  ექსპერტის დასკვნაზეა დამოკიდებული  გაიყიდება თუ არა ესა თუ 

ის საკვები პროდუქტი. 

მნიშვნელოვანი თვისებები. სასურსათო პროდუქტის  ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტისათვის აუცილებელია  ქიმიის სიყვარული, საუკეთესო გემოვნება და 

მგრძნობელობა(ყნოსვა), ანალიტიკური გონება, ყურადღება, პასუხისმგებლობის გრძნობა.   

ცოდნა და უნარები. სასურსათო პროდუქტის  ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტმა უნდა 

იცოდეს საკვები პროდუქტის ხარისხის შემოწმების ტექნოლოგია, რომელზეც იგი 

სპეციალიზდება. უნდა იცოდეს ფიზიკა, ქიმია, მასალათამცოდნეობა და სხვა დისციპლინები 

სპეციალიზაციის მიხედვით. ასევე, უნდა იცოდეს კვების პროდუქტების კვლევის  ნორმატივები 

და მოწყობილობების გამოყენება, რითაც აწარმოებს კვლევას, ასევე სასურსათო პროდუქტებში 

მძიმე ლითონების დასაშვები კონცეტრაციების განსაზღვრა; უნდა იცოდეს მძიმე ლითონების 

ტოქსიკური ზეგავლენა მის ხარისხზე, კვების პროდუქტების ბაზარი, მარკეტინგისა და 



მენეჯმენტის საფუძვლები, ანალიზის ატომურ-აბსორბციული და ფოტოკოლორიმეტრული 

მეთოდები. იცოდეს უცხო ენა და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენება.  

სამუშაო ადგილი. სასურსათო პროდუქციის ეკოლოგიური კონტროლის სპეციალისტის 

დასაქმება შესაძლებელია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის 

სამსახურში, საკოლმეურნეო ბაზრებში, სუპერმარკეტებში, სასტუმროებში, რესტორნებში, 

სურსათის გადამამუშავებელ საწარმოებში. 

 

განათლება. აუცილებლად საჭიროა დაწყებითი პროფესიული ან უმაღლესი  განათლება.   

 


