Curriculum Vitae
I.

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

ნურალიძე
სახელი:
იური
დაბადების თარიღი:
01030017748
სქესი:
საქართველო
თბილისი, ალ. ყაზბეგი გამზ. 25, ბინა 268
599 277 338
nuralidze@gmail.com

კახა
16.11.1973
მამრობითი

II. განათლება
წლები

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

დიპლომის ნომერი (სერიის
მითითებით)

1996 –1997

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი
თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

ექიმი
ანესთეზიოლოგრეანიმატოლოგი
ექიმი-მკურნალი

10.07.1997
ცნობა N 97058

1990-1996

ანესთეზიოლოგია
და
რეანიმატოლოგია
სამკურნალო საქმე

01.08.1996
დიპლომი - უა N 004638
სარეგისტრაციო N 22515

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების წელი,
დიპლომის
ნომერი

სასწავლებლის დასახელება

სპეციალობა

კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის დასახელება

10.12. 2008 წ.
ოქმი 124,
დიპლომი N 000129

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსიტეტი

მედიცინა

მედიცინის
დოქტორი

„ზოგადი ანესთეზიის
მეთოდების ოპტიმიზაცია
აბდომინურ ქირურგიაში
კარდიოლოგიური
პათოლოგიების დროს“.

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები

2016 - დღემდე

დაწესებულების დასახელება

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

2010 - დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2009 - დღემდე

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი

2006-2010

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2006 - 2007

სამედიცინო ინსტიტუტი
„ქუთაისი“

პოზიცია (აკადემიური თანამდებობა)

თსსუ-ს კლინიკური პროფესორი, ანესთეზიოლოგიისა და
რეანიმატოლოგიის მიმართულება
სრული პროფესორი, მედიცინის ფაკულტეტი, ქირურგიის
მიმართულება, ანესთეზიოლოგიისა და რეანიმატოლოგიის
ქვემიმართულება
დიპლომისშემდგომი განათლების (რეზიდენტურა)
აკრედიტებული პროგრამის ლოკალური ხელმძღვანელი,
ანესთეზიოლოგიის, რეანიმატოლოგიისა და კრიტიკული
მედიცინის მიმართულება
მოწვეული
მასწავლებელი

კლინიკური პრაქტიკისა და უნარ-ჩვევების
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
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IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

ორგანიზაცია

განყოფილება (სამსახური)

2018დღემდე
2016 - 2018

„თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების
დასავლეთის რეგიონალური ცენტრი“
ელიზაბეტ ბლექველის ჰოსპიტალი

2015 – 2016

თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი

2012 - 2015

კლინიკა „დეკა“

2011 - 2012

თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო

2005-2011

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

პოზიცია

გენერალური
დირექტორი
სამედიცინო
დირექტორი
სამედიცინო
დირექტორი
სამედიცინო
დირექტორი
მთავარი ექიმი
გენერალური
დირექტორი

V. სხვა საქმიანობა
წლები

ორგანიზაცია

პოზიცია

ქუთაისისა და იმერეთის ექიმთა ასოციაცია

დამფუძნებელი

2009 - 2015

იმერეთის ჭადრაკის ფედერაცია

პრეზიდენტი

2006 - 2014

ქუთაისის საკრებულო

საკრებულოს წევრი

2010

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

კითხვა

მოსმენა

მეტყველება

წერა

ინგლისური ენა
რუსული ენა
გერმანული ენა
მიუთითეთ სხვა

B2
C2
C2

B2
C2
C2

B2
C2
C2

B2
C2
C2

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
მიუთითეთ სხვა





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

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო
ჟურნალის

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები
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დასახელება

1

2

3

Grigol Keshelava,
Kakha Beselia,
Merab Nachkepia, ·
Giorgi Janashia,
Kakha Nuralidze
Grigol Keshelava,
Kakha Beselia,
Merab Nachkepia,
Sophio Chedia,
Giorgi Janashia,
Kakha Nuralidze,
Grigol Keshelava,
Merab Nachkepia,
Manana
Sarishvili, Zaza
Megreladze, Oleg
Kikabidze,
Kakha Nuralidze

8.1.2.

ავტორი/ავტორები

1

Kakha Nuralidze,
Sofia Chedia

3

4

5

Fridon Todua,
Sofia Chedia,
Kakha Nuralidze
Kakha Beselia,
Merab Nachkepia,
· Giorgi Janashia,
Kakha Nuralidze,
Zurab Lekiashvili
Kakha Nuralidze,
Merab Nachkepia,
Zurab Lekiashvili,
Eka dzagnidze
Kakha Nuralidze,
Merab Nachkepia,
Zurab Lekiashvili,
Eka dzagnidze

8.1.3.

General Thoracic and
Cardiovascular
Surgery
(Springer)

7

DOI
10.1007/s
11748010-07255

2011

495- 498

Annals of Vascular
Surgery
(Elsevier)

5

DOI:
10.1016/j
.avsg.20
11.02.00
3

2011

13 - 15

“Saphenous vein
transpotion for
arteriovenous fistula
creation”

Journal of Vascular
Access
(Wichtig editore)

4

ISSN
11297298

2010

356-357

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში

№

2

„Simultaneous approach of
internal carotid artery
revascularization at the base
of the skull and coronary
arteries bypass without
extracorporeal circulation”
“Surgical treatment of the
great saphenous vein
aneurysm resulting in
pulmonary embolization in
two patients“

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო
ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

“The Foundation of New
European Standart of
Oncology in Georgia”
“CT and MR Angiography of
Brain Meningiomas”

“Geoanesthesia 2018”,
Batumi, Georgia

1

2018

70-75

Georgian Medical
News

12

2013

21 - 27

“Comparative characteristics of
various anesthetic methods
during coronary artery bypass
grafting cabs”

Georgian Medical
News

5

2123.09.20
18
ISSN –
15120112
ISSN –
15120112

2009

7 - 13

"Anesthesia for TETBS - Total
Hip Replacement"

Georgian Medical
News

6

ISSN –
15120112

2008

"The condition of
hemodynamics and gas
exchange during operations
on the spine in the supine
position"

Georgian Medical
News

6

ISSN –
15120112

2008

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

№

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

„პარკუჭოვანი
არითმიის აბლაცია
ვალსალვას
სინუსიდან“

“თანამედროვე
მედიცინა”, თბილისი,
საქართველო

11

ISSN –
15124967

2009

24 - 27

1

გ. იმნაძე, ნ. ლომიძე,
ლ. სულაქველიძე, ტ.
ჩიქოვანი, კ.
გიგილაშვილი, კ.
ბესელია, კ. ნურალიძე

გვერდი 3 / 9

Curriculum Vitae
8.1.4.

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორ
ები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

კ. ნურალიძე,
ს. ჭედია

„Innovative methods of
Modern Medical Education“
(Abstract)

1

HENTI –
2017
(01-02.05
2017)

2017

90

კ. ნურალიძე,
ს. ჭედია

“Peculiarities of the medical
education in Georgia”

მეორე საერთაშორისო
კონფერენციის „უმაღლესი
განათლება, ახალი
ტექნოლოგიები და
ინოვაციები“-ს
რეფერირებადი
ჟურნალი. ქუთაისი,
საქართველო
მეორე საერთაშორისო
კონფერენციის „ანესთეზიოლოგია და
ინტენსიური
თერაპია“-ს
რეფერირებადი
ჟურნალი. ბათუმი,
საქართველო

1

Geoanesth
esia – 2017
(15-17.11.
2017)

2017

65-67

№

1

2

8.1.5.

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება

ავტორი/ავტორები

№

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის
დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

1
2

8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
1
2

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება
“Врачебное Дело” - კიევი, უკრაინა
საერთაშორისო ჟურნალი - „Geoanesthesia“, ბათუმი, საქართველო

პოზიცია
რედკოლეგიის წევრი
სამეცნიერო კომიტეტის წევრი

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
1
2

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

IX. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
9.1. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

1

წლები

03.04.

სამეცნიერო ფონდი

“Amber CRo”, Tiraines street

№ - პროექტის დასახელება

კლინიკური კვლევა (მიმდინარე) -

სტატუსი
პროექტში

თანამკვლევარი
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2019 დღემდე

1tiraine, Marupe region, LV-2167,
Latvia

კოორდინატორი

AURORA 3152-301-002

9.2. საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
2
9.3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
2
9.4. შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამცნიერო ფონდში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
№

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
9.5. აწსუ-ს მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№

1

წლები

სამეცნიერო ფონდი

2010

ა. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

ATSU/10528, „ახალშობილთა მენჯ-ბარძაყის
სახსრის

ულტრაბგერითი კვლევის პროგრამა“

ხელმძღვანელი

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

2019
1

2019
2
3

2017
2014

4

კონფერენციის
დასახელება

International
Clinical Conference“Modern Aproaches
of Diagnostics and
Treatment”
International
Conference - “ESRTbilisi 2019”
Geoanesthesia 2017
“საერთაშორისო
კონფერენცია გადაუდებელი
სამედიცინო

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

“Whohe Body MR Difussion”

ბათუმი, საქართველო

“Neuroemergensy: Time is Brain”

თბილისი,
საქართველო

“Peculiarities of the medical education in Georgia”
„გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზაცია

ბათუმი,
საქართველო
კიევი, უკრაინა

მშვიდობისა და ომის დროს. საქართველოს გამოცდილება
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2013
5
2011
6

დახმარება
მშვიდობიანობისა
და ომის დროს”
“იან დონალდის
საერთაშორისო
სკოლა”
“European Society of
Surgery (15th
annual conference)”

2008 წლის ომში“

„XXI საუკუნის ტექნოლოგიები ქართულ მედიცინაში“

თბილისი,
საქართველო

“A CASE OF PANCREAS INJURY SUCCESSFULLY TREATED

კრაკოვი, პოლონეთი

BY STAGED LAPAROTOMY WITH PERIPANCREATIC
GAUZE PACKING AND IRRIGATION-ASPIRATION
SYSTEM"

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

წელი

2019

1

კონფერენციის
დასახელება

V Georgian
Congress of
Radiology and
Visiting
Professorship
Programme –
„Oncologing
Imaging of the
Abdomen and
Pelvis“

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

“მთელი სხეულის მრ-დიფუზია - თანამედროვე
მიდგომები”

03-04.05.2019
თბილისი,
საქართველო

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

წელი

კონფერენციის
დასახელება

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

1
2

11.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№

წელი

2018
1
2

2013
2006

3
2006
4

კონფერენციის დასახელება

საერთაშორისო კონფერენცია - „მწვავე
კარდიოლოგიური პათოლოგიების მართვის
პრობლემები“
“იან დონალდის საერთაშორისო სკოლა” ორგანიზატორი და თანახელმძღვანელი
“რადიოლოგთა საერთაშორისო კონფერენცია”,
ორგანიზატორი და თანახელმძღვანელი (ხელმძღვ. ფრიდონ თოდუა)
ევროპის ორთოპედთა ასოციაციის (AO)
საერთაშორისო კონფერენციის - „AO Seminar in Hand
and Forearm Fractures“ - ორგანიზატორი და
თანახელმძღვანელი (ხელმძღვ. - რეინჰარდ
ვინდჰაგერი)

ქვეყანა, ქალაქი

ქუთაისი, საქართველო

თბილისი, საქართველო
(DKC)
ქუთაისი. საქართველო
(NMC)
ქუთაისი. საქართველო
(NMC)

11.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
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№

წელი

1
2

2019
2018

XII.

კონფერენციის დასახელება

„ჯეოანესთეზია-2019“
„ჯეოანესთეზია-2018“

ქვეყანა, ქალაქი

ბათუმი, საქართველო
ბათუმი, საქართველო

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები

№

ავტორი/ავტორები

დასახელება

გამომცემლობა

წელი

კახა ნურალიძე

„ჯანმრთელობის სოციალური
დაზღვევის მოდელი
საქართველოში“
„filtvebis xelovnuri da
damxmare ventilaciis reJimebi“

აწსუ-ს გამომცემლობა, ISBN
978-9941-448-73-7

2013

აწსუ-ს გამომცემლობა, ISBN
978-9941-448-73-7

2009

1
კახა ნურალიძე

2

XIII.

საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
13.1.

№

წელი

გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

1
2
13.2.
№

წელი

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

1
2
13.3.
№

წელი

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

1
2
13.4.
№

წელი

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები

გამოგონების
დასახელება

1
2

XIV. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დანერგვა-კომერციალიზაცია
№

წელი

პროექტის ავტორები და დასახელება

სად დაინერგა

1
2

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

წლები

საფეხური

პროგრამის დასახელება

1

2018-2019

სამაგისტრო

"საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა"

გვერდი 7 / 9

Curriculum Vitae
XVI. სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა), ექსპერტობა და რეცენზენტობა
№

დისერტანტი

1

თამარ მამისეიშვილი

2

გიორგი მიმინოშვილი
ნინო ჯიჯელავა

3
4

თამთა კუჭუხიძე

თემა

გრადაცია

"რაციონალური ანტიბიოტიკოთერაპია
თანამედროვე მრავალპროფილიან სამედიცინო
დაწესებულებაში"
"პაციენტთა უსაფრთხოება: თანამედროვე
მიდგომები"
"სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
მომსახურეობის კმაყოფილების შესწავლა
საქართველოს მოსახლეობაში."
"ონკოლოგიის ევროპული სტანდარტის
დამკვიდრების ტრენდი საქართველოში"

მიმდინარე
(2019-2020წწ)
მიმდინარე
(2019-2020წწ)
დაცული
(2018-2019წწ)
მიმდინარე
(2018-2019წწ)

XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№

წელი

ტრენინგის დასახელება

1
2
3

2019
2019
2019
2019

IWRS Standart Training
3152-301-002 Central Lab Training
3152-301-002 ePRO Training
Syneos Healt (Good Clinical Practice: A Review of ICH E6,
Revision 2 Changes for Site Personnel Worcing of Clinical
Research Studies (Version 1,0)
„გადამზადების კურსი კლინიკური მენეჯერებისთვის“ თბილისი, საქართველო
HENTI 2017. აწსუ, ქუთაისი, საქართველო
“Radiographia Tbilisi 2016”. თბილისი, საქართველო
“Geoanesthesia Batumi – 2016”. ბათუმი, საქართველო
“თანამედროვე რადიოლოგიური დეპარტამენტის
დაგეგმარება და მენეჯმენტი”. ერლანგენი, გერმანია
ევროპის რადიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი - „ECR2012“. ვენა, ავსტრია
ევროპის რადიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი - „ECR2011“. ვენა, ავსტრია
ჩდ. ამერიკის რადიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი „RSNA-2010“. ჩიკაგო, აშშ
ემორის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სემინარი - „ The
International Institute for Continuing Medical Education, Inc“ბარსელონა, ესპანეთი
ჰარვარდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ბიზნესისა და
ლიდერშიპის სკოლა - „INSEAD“. ფონტენბლო,
საფრანგეთი
“Healthcare Services Management Course” - American
International Health Alliance. USAID, ქუთაისი, საქართველო

4
5
6
7
8
9
10
11
12

2017
2017
2016
2016
2013
2012
2011
2010 -2011
2009

13
2008
14
15

2006

გრადაცია
(ფასილიტატორი,
მონაწილე)

მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე

მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე
მონაწილე

მონაწილე

მონაწილე

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

1

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

2019

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სახელმწიფო ექსპერტი, ანესთეზიოლოგიარეანიმატოლოგიის მიმართულება
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XIX. სხვა აქტივობები

დამატებითი ინფორმაცია:
1. საპატიო სიგელი - „საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში შეტანილი წვლილისათვის“. 2004
წ.
2.
3.

ჯილდო - „სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობისათვის გაწეული კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების გამო“.
2007 წ.
2007 - მუხროვანის 419-ე სამედიცინო ბატალიონის ლეიტენანტი, ასმეთაური (რეზერვი).

4.

2007 - ტრანსლუმინალური ქირურგიის მიმართულების შექმნა პირველად ამიერკავკასიის რეგიონში
(ქუთაისი, NMC).

5.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი (2010 – 2012 წწ).

6.

კავკასიის ხალხთა აკადემიის წევრი. 2009 წ. - დღემდე.

7.

განხორციელებული პროექტები (დაარსებული სამკურნალო დაწესებულებები):
-

თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი - 2015 წ.

-

ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფო (Geohospitals) - 2013 წ.

-

ნიუ-ჰოსპიტალსი (PSP) - 2011 წ.

-

აკად. ზ. ცხაკაიას სახ. დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი
(NMC) - 2005 წ.

-

2019 წ. - არჩევა „მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერთა აკადემიის“ ნამდვილ წევრად.
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