Curriculum Vitae
I. პერსონალური მონაცემები
გვარი:
დაბადების თარიღი:
პირადი ნომერი:
მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ.ფოსტა:

ერემეიშვილი
13.03.1952
60002004057
ქ. ქუთაისი, არაყიშვილის ქ. 6/7
577-46-54-13 0431-27-89-82

სახელი:
მოქალაქეობა:
სქესი:

მერაბი
საქართველო
მამრობითი

მამის სახელი:

გრიგოლი

II. განათლება
წლები

1975-1982

1969-1975

სპეციალობა

სასწავლებლის დასახელება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
ინსტიტუტი. კლინიკური ორდინატურა,
ასპირანტურა
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
ინსტიტუტი

„ზოგადი ქირურგია“

სამკურნალო საქმე

კვალიფიკაცია

დიპლომის ნომერი
(სერიის
მითითებით)

ზოგადი ქირურგი

ქირურგი

A-1 146468

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭების
წელი

სპეციალობა და სადისერტაციო
თემის დასახელება

სასწავლებლის დასახელება

2010

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1984

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
ინსტიტუტი

ქირურგია - „ჩირქოვანი
ქოლანგიტის მკურნალობა“

კვალიფიკაცია

მედიცინის აკადემიური
დოქტორი. ასოცირებული
პროფესორი.
მედიცინის მეცნიერებათა
კანდიდატი

დიპლომის ნომერი
(სერიის
მითითებით)

1984

III. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
წლები
1999 - დღემდე

დაწესებულების დასახელება
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პოზიცია (აკადემიური
თანამდებობა)
სამედიცინო ფაკულტეტის
ქირურგიული დეპარტამენტის
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1992-1999

ასოცირებული პროფესორი, მედაკადემიური დოქტორი
ტოპ. ანატომიის და ოპერაციული
ქირურგიის კურსის ხელმძღვანელი,
დოცენტი

ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტი „ქუთაისი“

IV. ადმინისტრაციული თანამდებობები
წლები

განყოფილება (სამსახური)

ორგანიზაცია

პოზიცია

2010-2012

იმერეთის სამხარეო კლინიკური საავადმყოფო

კლინიკური დირექტორი

2005-2010

იმერეთის სამხარეო კლინიკური საავადმყოფო

დირექტორი სამედიცინო ხარისხის
და კონტროლის დარგში

V. სხვა საქმიანობა
წლები

პოზიცია

ორგანიზაცია

2012 - დღემდე

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

სს სამედიცინო კორპორაცია “Evex” ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი ქირურგიული
დეპარტამენტი

2002-2012

ზოგადი ქირურგი

იმერეთის რეგიონალური კლინიკური საავადმყოფო ქირურგიული განყოფილება

VI. უცხო ენის ცოდნა
უცხო ენა

კითხვა

მოსმენა

მეტყველება

წერა

ინგლისური ენა

A2

A2

A2

A2

რუსული ენა

С2

С2

С2

С2

გერმანული ენა

A1

A2

მიუთითეთ სხვა
A1 და A2 - საწყისი საბაზისო მომხმარებელი; B1 და B2 - დამოუკიდებელი მომხმარებელი; C1 და C2 - პროფესიონალური მომხმარებელი
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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
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო სტატია:
8.1.1.
№
1
2

ავტორი/ავტორები

8.1.2.
№
1
2

1

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

პუბლიკაცია უცხოეთში რეფერირებულ ჟურნალში
სტატიის დასახელება

პუბლიკაცია საქართველოს რეფერირებულ ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

ომარ ღიბრაძე, მამუკა
მიქაძე, დავით
თევდორაძე, პაატა
მეშველიანი, მერაბ
ერემეიშვილი, გოჩა
ჩანქსელიანი

8.1.4.
№

სტატიის დასახელება

ავტორი/ავტორები

8.1.3.
№

იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო გამოცემებში

სტატიის დასახელება

წყლულოვანი
ეტიოლოგიის
მწვავე
დუოდენალური სისხლდენის მკურნალობა
ხანდაზმულ ასაკში

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

აკაკი
წერეთლის
უნივერსიტეტის მოამბე

სახელმწიფო

ტომი

2

სერია, №

წელი

გვერდები

ISSN
22333711

2013

179-189

სხვა სამეცნიერო ჟურნალში

ავტორი/ავტორები

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები
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1
2
8.1.5.

ნამუშევრების წარდგენა/გამოფენა, მოდელების შექმნა/ჩვენება

ავტორი/ავტორები

№
1
2

სტატიის დასახელება

სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება

ტომი

სერია, №

წელი

გვერდები

8.2. საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
1

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

8.3. ეროვნული სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა
№
1
2

სამეცნიერო გამოცემის დასახელება

პოზიცია

IX. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ს აგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
IX.1.
№
1
2

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
წლები

IX.2.
№

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი
პროექტში

1
2
IX.3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№
1
2

წლები

IX.4.
№

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამცნიერო ფონდში წარდგენილი სამეცნიერო გრანტი
წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში
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1
2
IX.5. აწსუ-ს მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტი
№
1
2
X.
№
1
2

წლები

სამეცნიერო ფონდი

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

№ - პროექტის დასახელება

სტატუსი პროექტში

სასწავლო/შემოქმედებითი პროექტები
წლები

სამეცნიერო ფონდი

XI. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენციებში/სიმპოზიუმებში მონაწილეობა
XI.1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი
2019

1
2018
2
2018
3
2017
4

2017
5

კონფერენციის
დასახელება
საერთაშორისო
კლინიკური
კონფერენცია
საერთაშორისო
კლინიკური
კონფერენცია
საერთაშორისო
კლინიკური
კონფერენცია
საერთაშორისო
კლინიკური კონგრესი
„ქირურგიის ახალი
ჰორიზონტები“
ქირურგთა I
საერთაშორისო
კლინიკური კონგრესი
„ქირურგიის ახალი
ჰორიზონტები“
ქირურგთა I

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი

,,დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომები“

საქართველო, ბათუმი

,,კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის აქტუალური პრობლემები“

საქართველო, მესტია

,,კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის აქტუალური პრობლემები“

საქართველო, მესტია

ცირკულარული საკერავი აპარატის გამოყენება გასტრექტომიის მსველობაში
კუჭის კიბოს დროს.

საქართველო, თბილისი

ქირურგიული ტაქტიკის თანამედროვე ასპექტები კუჭის დისტალური კიბოს
მკურნალობაში

საქართველო, თბილისი
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6

2016

7

2014

8

9

2013

2012

სამხრეთაღმოსავლეთი
ევროპის სამედიცინო
ფორუმის VI
საერთაშორისო
სამედიცინო კონგრესი
სამედიცინო
ონკოლოგიის ევროპის
საზოგადოების
(ESMO) XXXIX
კონგრესი
ევროპის
ქირურგიული
საზოგადოების (ESS)
XVII კონფერენცია
სიმსუქნის და
მეტაბოლური
დარღვევების
ქირურგიის
საერთაშორისო
ფედერაციის ევროპის
განყოფილების (IFSOEC) V კონგრესი

კუჭის
დისტალური
რეზექციის
uncut
Roux-en-Y
რეკონსტრუქციით ტექნიკური ასპექტები კუჭის კიბოს დროს

პანკრეატოგასტროანასტომოზის

ფორმირების

მოდიფიკაციის

საქართველო, ბათუმი,

გაუმჯობესება

ესპანეთი, ბარსელონა,

პანკრეატოდუოდენალური რეზექციის დროს.

წყლულოვანი ეტიოლოგიის მწვავე დუოდენალური სისხლდენის მკურნალობა
ხანდაზმულ ასაკში.

მალტა

განმეორებითი
შემდეგ

ესპანეთი, ბარსელონა,

რეკონსტრუქციული

ოპერაციები

ბარიატრიული

ჩარევების

XI.2. ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი
2018

1
2015
2

კონფერენციის
დასახელება
ქირურგთა
საერთაშორისო
კონგრესი
საქართველოს აკად.
გრ. მუხაძის
სახელობის ქირურგთა
სამეცნიერო
საზოგადოების
კონფერენცია

მოხსენების სათაური
,,ქირურგიული ტაქტიკის ასპექტები კოლინჯის ობსტრუქციული სიმსივნის
დროს“
,,ქირურგიის ახალი ჰორიზონტები“
კუჭის კიბოს რადიკალური ქირურგიული მკურნალობის ტექნიკური ასპექტები

ქვეყანა, ქალაქი
საქართველო, თბილისი

საქართველო, ქუთაისი

XI.3. საუნვერსიტეტო ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციაზე/სიპოზიუმზე მოხსენების მომზადება და გამოქვეყნება
№

წელი

კონფერენციის

მოხსენების სათაური

ქვეყანა, ქალაქი
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დასახელება
1
2

XI.4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№
1
2

წელი

კონფერენციის დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი

XI.5. ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის/სიპოზიუმის ორგანიზება
№
წელი
კონფერენციის დასახელება
1
2019
საქართველოს ქირურგთა ასოციაციის სამედიცინო კონფერენცია
2
~~
XII. გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
№
1
2

წელი

ავტორი/ავტორები

დასახელება

ქვეყანა, ქალაქი
ქუთაისი

გამომცემლობა

XIII. საავტორო უფლება, პატენტი, პრიორიტეტი სასარგებლო მოდელზე
XIII.1.
გამოგონება საერთაშორისო წარდგენით
№
1
2

წელი

XIII.2.
№
1
2

წელი

XIII.3.
№
1
2

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

გამოგონება საქართველოში წარდგენით
ავტორი/ავტორები

სასარგებლო მოდელის დაპატენტება
ავტორი/ავტორები
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XIII.4.
№
1
2

სამრეწველო ნიმუშის დაპატენტება

წელი

ავტორი/ავტორები

გამოგონების დასახელება

გამცემი ორგანო

რეგისტრაციის ნომერი

XIV. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დანერგვა-კომერციალიზაცია
№
1
2

წელი

პროექტის ავტორები და დასახელება

სად დაინერგა

XV. პროფესიული, ერთწლიანი საგანამანთლებლო, საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელობა
(თანახელმძღვანელობა)
№
1
2

წლები

საფეხური

პროგრამის დასახელება

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

დისერტანტი

თემა

გრადაცია

XVII. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
№
1
2

წელი

ტრენინგის დასახელება

გრადაცია (ფასილიტატორი, მონაწილე)

XVIII. სხვა საექსპერტო მომსახურეობა (მათ შორის იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის სტატიის, საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო
ჟურნალებში სამეცნიერო ნაშრომის რეცენზირება)
№
1
2

წელი

საექსპერტო მომსახურეობის სახე

XIX. სხვა აქტივობები
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დამატებითი ინფორმაცია
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