Curriculum Vitae
I.

პერსონალური მონაცემები

გვარი:
მამის სახელი:
პირადი ნომერი:
მოქალაქეობა:
მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ.ფოსტა:

გაბუნია
ვაჟა
60002016974
საქართველო. ქ. ქუთაისი
პ. იაშვილის ქ. №15
599455955
georg_gabunia@yahoo.com

სახელი:
დაბადების თარიღი:
სქესი:

გიორგი
21.08.1966
მამრ.

II. განათლება
წლები

19851991წწ.

სასწავლებლის დასახელება

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტი

სპეციალობა

ექიმი

კვალიფიკაცია

ექიმი

დიპლომის ნომერი (სერიის
მითითებით)

TB-1 № 081565

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

2001წ.
(დიპლომი №
002941)

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტის
m14.27.№11 სადისერტაციო
საბჭო.

ტრავმატოლოგიაორთოპედია
და სამხედროსაველე
ქირურგია.

მედიცინის
დოქტორი

სადისერტაციო თემის დასახელება

გრძელი ლულოვანი ძვლების
ოსტეოსინთეზის ოპტიმალური
ვადები შერწყმული ტრავმის
დროს

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

დაწესებულების დასახელება

პოზიცია (აკადემიური თანამდებობა)

2014წ. -დან

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის

დღემდე

ფაკულტეტის კლინიკური მედიცინის დეპარტა-

ასოცირებული პროფესორი.

მენტი
IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

2011-

წერეთლის სახელმწიფო

2015წწ.

უნივერსიტეტი.

2010-

წერეთლის სახელმწიფო

2011წწ.

უნივერსიტეტი

განყოფილება (სამსახური)

პოზიცია

სამედიცინო
ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი.
საფაკულტეტო საბჭოს
თავმჯდომარე.

უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი
საბჭო

საბჭოს წევრი
მედიცინის
ფაკულტეტიდან

V. სხვა საქმიანობა
წლები

ორგანიზაცია

პოზიცია

2014წ.-დან

კორპორაცია „ევექსის“ ქუთაისის რეფერალური

ტრავმატოლოგია-

დღემდე

ჰოსპიტალი

ორთოპედიის მიმართულების
ხელმძღვანელი.
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2011-2013წწ.

ტრავმატოლოგიაორთოპედიის სამსახურის
უფროსი
ტრავმატოლოგ-ორთოპედი

იმერეთის სამხარეო კლინიკური საავადმყოფო

2007-2011წწ.

აკად.ზ. ცხაკაიას სახ.დასავლეთ საქართველოს
ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

კითხვა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

A2
C1
C1

მოსმენა

A2
C1
B2

მეტყველება

A2
C1
B2

წერა

A2
C1
B2

A1 და A2 - საწყისი საბაზისო მომხმარებელი; B1 და B2 - დამოუკიდებელი მომხმარებელი; C1 და C2 - პროფესიონალური მომხმარებელი

VII. კომპიუტერთან მუშაობის უნარი (აღნიშნეთ  სიმბოლოთი)
საწყისი დონე

საშუალო

კარგი

ძალიან კარგი



Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint




VIII. სამეცნიერო შრომების სია
8.1. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
8.1.1.
№

ინფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ავტორები

Габуния Г. В.
1
Габуния Г. В.
2

8.1.2.

სტატიის დასახელება

Результаты
хирургического лечения
польного вивыха
таранной кости
Первичный ранный
остеосинтез при
политравме опорнодвигательного аппарата.

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

Georgian Medical
News. Тбилиси-NewYork

227

№2

2014.

ст.24-28

Georgian Medical
News. Тбилиси-NewYork

227

№2

2014.

ст.20-23

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

№

ავტორი/ავტორები

1

Габуния Г.В.
Татвидзе М.Л.
Шаламберидзе
М.М.

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია
,№

წელი

გვერდები

ИЗУЧЕНИЕ
СОСТОЯНИЯ КУЛЬТЕЙ
ПОСЛЕ
ТРАНСТИБИАЛЬНОЙ

International Trends in
Science and Technology

Vol.2

3

2018

Ст.31-33
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2

G. Gabunia, M.
Shalamberidze,
M. Tatvidze, E.
Meladze.

8.1.3.
№

გ.გაბუნია

1

№

სტატიის დასახელება

მხრის ძვლის
პროქსიმალური ბოლოს
B და C ტიპის
მოტეხილობათა
ქირურგიული
მკურნალობა PHILOS
სისტემით და მისი
შედეგები.

სტატიის დასახელება

გ.გაბუნია

ქვედა კიდურების
მრავლობითი
მოტეხილობების
ქირურგიული
მკურნალობის ტაქტიკა
პოლიტრავმის დროს.

Tatvidze, M.
Shalamberidze, G.
Gabunia

Investigation of the
Method of Antibacterial
Treatment of Orthopedic
Insoles

გ.გაბუნია

ქვედა კიდურების
მრავლობითი
მოტეხილობების
ქირურგიული
მკურნალობის ტაქტიკა
პოლიტრავმის დროს.

1

2

3

№

Confer
ence
Procee
dings.
1

№1

2017.

pp.126128

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

საქართველოს
ქირურგიის მაცნე.

სერია, №

№2

წელი

2016

გვერდები

გვ.19-24

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

8.1.5.

3rd Internacional
Conference „Science
and Practice: A New
Level of Integration in
the Modern World.

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

8.1.4.

АМПУТАЦИЙ
Classification of Deformed
Stop Depending On the
Pathological Deviation.
Sheffield, United Kingdom.

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

შრ. კრებული.
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
„ტრავმატოლოგიისა
და ორთოპედიის
აქტუალური
საკითხები“
Scope Academic House
B&M Publishing. 6
rd
International
"SCIENCE AND NEW
LEVEL OF
INTEGRATION IN
THE MODERN
WORLD

2

2018

Conf
erene
Proce
eding
s. 1

May
28,
2018,
Sheffid
,United
Kingdo
m.

შრ. კრებული.
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
„ტრავმატოლოგიისა
და ორთოპედიის
აქტუალური
საკითხები“

2

2013

გვერდები

გვ. 3-5

გვ. 3-5

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები
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8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

IX. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
9.1. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

2016წ.

სამეცნიერო ფონდი

შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტი

№ - პროექტის დასახელება

„დეფორმირებული ტერფებისა და
ამპუტირებული ქვემო კიდურების კვლევა და
კორექცია ორთოპედიული საშუალებების
შემუშავებით. სახელმწ. რეგისტრ. FR №217386 (შესრულების ვადა: 2016-2019წწ.)

სტატუსი
პროექტში

გრანტის
ძირითადი
პერსონალიორთოპედტრავმატოლოგი.

X. სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

XI. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა
11.1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

1

2019

2

2018

2017
3

კონფერენციის
დასახელება

Health
International
Conference.
GIMPHA
6th. ANNUAL
MEETING
Health
International
Conference.
GIMPHA
5th. ANNUAL
MEETING
Health
International
Conference.

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

Purulent Necrotic Complications at Open Fractures

Tbilisi. Georgia

The Results and Complications of the Proximal Humeral
Fractures

Tbilisi. Georgia

Surgical Time Frames for Polytraumatic Injury.

Tbilisi. Georgia
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2017

4

2014

5

AGENDA.
GIMPHA
4th. ANNUAL
MEETING
3rd Internacional
Conference
„Science and
Practice: A New
Level of
Integration in the
Modern World
საქართველოს
ორთოპედტრავმატოლოგთა
საზოგადოება berlinchemie/menarin.
სამეცნიერო
-პრაქტიკული
კონფერენცია.

Classification of Deformed Stop Depending On the
Pathological Deviation

Sheffield, United
Kingdom

ადრეული ოსტეოსინთეზი პოლიტრავმის დროს.

ქუთაისი.
საქართველო

11.2. ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

2019

Health
International
Conference..
6th. ANNUAL
MEETING

მენჯის მოტეხილობათა ქირურგია. თანაავტ. ი. გოგინავა

Tbilisi. Georgia

2019

1საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„თანამედროვე
მიღწევები
კლინიკურ
მედიცინაში“
Health
International
Conference.
AGENDA.
GIMPHA
4th. ANNUAL
MEETING

ჩირქოვანი გართულებები ღია მოტეხილობათა
ქირურგიულ მკურნალობაში

ქუთაისი.
საქართველო

მენჯის მოტეხილობათა ქირურგია. თანაავტ. ი. გოგინავა

Tbilisi. Georgia

1

2

2017

3

11.3. საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და
გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი
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11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

XII.

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები

№

ავტორი/ავტორები

დასახელება

გამომცემლობა

წელი

1
XIII.

საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
13.1.

№

წელი

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
ავტორი/ავტორები

13.2.
№

წელი

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

XIV. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დანერგვა-კომერციალიზაცია
№

წელი

პროექტის ავტორები და დასახელება

სად დაინერგა

2017-2018

გ. გაბუნია. ოსტეოსინთეზის საკითხები პოლიტრავმის დროს

2014-2016

გ. გაბუნია. ოსტეოსინთეზის საკითხები პოლიტრავმის დროს

1

2

კორპორაცია „ევექსის“
ქუთაისის რეფერალური
ჰოსპიტალი.
ტრავმატოლოგიური
განყოფილება
კორპორაცია „ევექსის“
ქუთაისის რეფერალური
ჰოსპიტალი.
ტრავმატოლოგიური
განყოფილება

XV. პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა)
№

წლები

საფეხური

პროგრამის დასახელება

1
2
XVI. სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა
№

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

1
2

XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
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Curriculum Vitae
№

წელი

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)

2017

Trauma System Discussion and Trauma
Workshop.

მონაწილე

2017

AO-TRAUMA Training_-Seminar Principles of
Management of intraarticular fractures. Surgical
approach.

მონაწილე

1

2

XVIII. სხვა საექსპერტო მომსახურეობა (მათ შორის ინფაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის სტატიის,
საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება)
№

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

1
2
XIX. სხვა აქტივობები
დამატებითი ინფორმაცია
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