ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU VIRZIENI

Medicīna, kardioloģija, reģeneratīvā medicīna, komandu zinātne.
Stažēšanās Invazīvajā kardioloģijā: 1993 – Stanfordas
Universitāte (Stanforda, ASV); 1994 – Monaša medicīnas centrs
(Melburna, Austrālija); 1998 – Catharina slimnīca (Eindhovena,
Nīderlande); 1999 – San-Donato Universitātes slimnīca (Milāna,
Itālija); 2003 – Charite slimnīca (Berlīne, Vācija); 2005 – Massy
slimnīca (Parīze, Francija); 2011 – Eiropas Ķirurģijas institūts
(Hamburg-Norderstedt, Vācija); 2015 – Dzīvnieku laboratorija
(Haifa, Izraēla).

PUBLICĒTIE DARBI

ANDREJS ĒRGLIS
Dr.med. (2006),
Sirds išēmiskās slimības
pētniecības labotatorija,
Latvijas Kardioloģijas institūts
(2006); Paula Stradiņa
klīniskās universitātes
slimnīcas (PSKUS) Latvijas
Kardioloģijas centra vadītājs
(2005), profesors (2007);
Latvijas Universitātes (LU)
Medicīnas fakultātes
profesors un LU Kardioloģijas
un reģeneratīvās medicīnas
institūta direktors (2011);
Latvijas Zinātņu akadēmijas
(LZA) korespondētājloceklis
(2008); LZA īstenais loceklis
(2015).

250 zinātniskie raksti, kas indeksēti SCOPUS - H. Indekss – 54; 5
monogrāfijas, 1 patenti; >300 konferenču tēzes.

PEDAGOĢISKAIS DARBS

Vadīti 15 promocijas darbi; ap 20 maģistra un bakalaura darbi,
Lekciju kursi kopš 2007 - iekšķīgās slimības, kardioloģija (Latvijas
Universitāte).

ORGANIZATORISKAIS DARBS

Baltijas Invazīvās kardioloģijas biedrības prezidents (1998);
Latvijas Kardiologu biedrība, prezidents (2005); Amerikas
kardiologu koledžas īstenais loceklis, FACC (2005); Eiropas
kardiologu biedrības īstenais loceklis, FESC (2005); Eiropas
perkutānās koronārās intervences asociācijas loceklis (2007); LU
Medicīnas zinātņu padomes loceklis (2016); asistents, Sirds
išēmiskās slimības pētniecības laboratorija, Latvijas Kardioloģijas
institūts (1991-2006); LU Kardioloģijas zinātniskā institūta
direktors un vadošais pētnieks (2008-2015); profesors, LU
Medicīnas fakultāte (2011); LU Kardioloģijas un reģeneratīvās
medicīnas institūta direktors un vadošais pētnieks (2016);
Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents (2016, 2020); LZA
Senāta loceklis (2016, 2020).

EKSPERTS

Sirds asinsvadu slimību invazīva epidemioloģija, diagnostika,
ārstēšana un pētniecība.
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ATZINĪBAS

2003 - Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks; 2005 - LR Veselības
ministrijas Atzinības raksts par iniciatīvu un ieguldījumu
kardioloģijas dienesta organizēšanā valstī; 2006 - LR Ministru
Kabineta Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu invazīvās
kardioloģijas attīstībā Latvijā; 2013 - LU balva par oriģināla
pētījuma rezultātiem sirds ķirurģijā; 2014 - LU zinātnes
komunikācijas balva „Mēneša pētnieks"; 2015 - Latvijas Gada
cilvēks medicīnā 2014, Latvijas Ārstu biedrības “Gada balva
medicīnā 2014”; 2015 - D.H.Grindeļa balva par nozīmīgu
ieguldījumu kardioloģijas attīstībā Latvijā; 2020 – LZA Lielā medaļa
par nozīmīgu ieguldījumu jaunu ārstniecības virzienu ieviešanā
sirds slimību ārstēšanā Latvijā.
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