
ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI
Rīgas Medicīnas institūtā,  medicīnā pavadīti vairāk  nekā 30
gadi  - no  studenta  un  ātrās  medicīnas  palīdzības  feldšera,
ārsta,  nodaļas  vadītāja,  augstskolas  pasniedzēja  -  asistenta,
docenta un profesora katedras vadītāja līdz Latvijas Zinātņu
akadēmijas  īstenajam  loceklim.  1953.  gadā  absolvējis RMI,
kur  viņš  ieguva  doktora  grādu  medicīnā.  1959.  gadā
absolvējis  ārstu  kvalifikācijas  fakultāti  Maskavas Centrālajā
ārstu  kvalifikācijas  institūtā.  No  1961.  līdz  1984.  gadam
turpinājis  studijas  anestezioloģijā un  intensīvās  terapijas
medicīnā  (Maskavā,  Ļeningradā,  Kijevā un  Vīnē).  Izgudrojis
oriģinālu  narkozes  masku;  pētījis  hiperbārās  oksigenācijas
lomu  intensīvā  terapijā;  ekstrakorporālās  detoksikācijas
izmantošanu reanimācijā un intensīvā terapijā. 

PUBLICĒTIE DARBI
>  270  zinātniskie  raksti,  4  monogrāfijas;  10  izgudrojumu
autors vai līdzautors. 

ORGANIZATORISKAIS DARBS
Latvijas Tautas fronte; Augstākās padomes deputāts (1990-
1992); Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas deputāts
(1991); Latvijas Republikas ārlietu ministrs (1992-1994);  5.
Saeimas deputāts (“Latvijas ceļš”,  1993-1994); LR  vēstnieks
Kanādā, Eiropas Padomē Strasbūrā, bijis Eiropas Parlamenta
deputāts.

ATZINĪBAS

Saņēmis  LPSR  Valsts  prēmiju  (1977)  un  III  šķiras  Triju
Zvaigžņu ordeni  (1998) kā valsts  un sabiedrisks  darbinieks,
Barikāžu  dalībnieka  piemiņas  zīme  (1991);  2004.  gadā
ievēlēts par Eiropas Gada cilvēku Latvijā.
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GEORGS ANDREJEVS

Dr.habil.med. (1992), 
Rīgas Medicīnas institūts (RMI)
(1959), RMI katedras vadītās
(1962-1990); Paula Stradiņa

Republikāniskās klīniskās slimnīcas
Torakālās ķirurģijas nodaļa (1959),

Anestezioloģijas nodaļa (1960-
1962), profesors (1972); Anglijas

Karaliskās anestezioloģijas
koledžas biedrs (1995); Eiropas

Anestezioloģijas Akadēmijas biedrs
(1996); Vācu Anestezioloģijas

sabiedrības biedrs (1997); Latvijas
Zinātņu  akadēmijas īstenais

loceklis (1995); Valsts emeritētais
zinātnieks.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Eiropas_Gada_cilv%C4%93ks_Latvij%C4%81
https://lv.wikipedia.org/wiki/Anesteziolo%C4%A3ija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Maskava
https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%ABne
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kijeva
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Intens%C4%ABv%C4%81_terapija&action=edit&redlink=1
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