∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη διακεκριµένου Καθηγητή Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής
και Νεφρικής Νανο-Ιατρικής στο ΠΠ

Στα πλαίσια του µνηµονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί
µεταξύ του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Πανεπιστηµίου John
Hopkins των Η.Π.Α., πραγµατοποιείται 3µερη επιστηµονική
επίσκεψη από τον Καθηγητή Καρδιοθωρακοχειρουργής Dr.
Chimming Wei, ∆ιευθυντή του προγράµµατος ΚαρδιοθωρακικήςΝεφρικής Νανο-Ιατρικής, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Johns Hopkins. Ο Καθηγητής Wei την Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 και
ώρα 14.30, θα µιλήσει στο αµφιθέατρο Ι3 της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Πατρών µε θέµα «Σύγχρονες Κλινικές
Εφαρµογές της Νανοιατρικής».
O Dr. Chiming Wei, MD, έλαβε το πτυχίο του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου του
Πεκίνου. Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε στην Καρδιοθωρακική χειρουργική στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστήµιου Mie στην Ιαπωνία, όπου ταυτόχρονα έλαβε και το Ph.D. του στην τεχνολογία
ανάπτυξης τεχνητής καρδιάς. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την κλινική του κατάρτιση στη Mayo
Clinic στη Μινεσότα των Η.Π.Α. ενώ αργότερα εκπαιδεύτηκε στη Μοριακή Βιολογία στο
Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ της Μασσαχουσέτης των Η.Π.Α. και στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστήµιου του Μέριλαντ στη Βαλτιµόρη, ενώ σήµερα, είναι ∆ιευθυντής του προγράµµατος
Καρδιοθωρακικής-Νεφρικής Νανοιατρικής, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Johns
Hopkins και Πρόεδρος της Αµερικανικής Ακαδηµίας Νανοιατρικής (AANM), Editor-in-Chief του
περιοδικού NANOMEDICINE, και Editor-in-Chief του περιοδικού της καρδιοθωρακικής-νεφρικής
έρευνας (JCRR). Για τις ανακαλύψεις του, Ο Dr. Wei, ο οποίος έχει δηµοσιεύσει ως τώρα πάνω
από 150 πρωτότυπα άρθρα και επιχορηγείται για την ερευνά του µεταξύ άλλων από το Εθνικό
Ίδρυµα Υγείας και την Αµερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, έχει λάβει βραβεία από διάφορες
επιστηµονικές οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της Αµερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας
(AHA), το Αµερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (ACC), και την Αµερικανική Εταιρία κατά της
Υπέρτασης (ASH). Οι σηµαντικότεροι ερευνητικοί τοµείς του ∆ρ. Wei, ο οποίος περιλαµβάνουν
κλινικές εφαρµογές της Νανοιατρικής στην πρόληψη αλλά και θεραπεία καρδιαγγειακών και
νεφρικών παθήσεων.
Ο καθηγητής Wei επισκέπτεται το Πανεπιστήµιο Πατρών ως προσκεκληµένος του Εργαστηρίου
Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής µε το οποίο έχει εκτενή συνεργασία για την ανάπτυξη
καινοτόµων φαρµακευτικών προσεγγίσεων για τη θεραπεία των δυσλιπιδαιµιών και άλλων
συστατικών στοιχείων του µεταβολικού συνδρόµου. Η επίσκεψη αυτή, που τιµά το
Πανεπιστήµιο µας, αναδεικνύει την υψηλού βαθµού και µε διεθνή απήχηση επιστηµονική και
ερευνητική δουλειά που εκτελείται στην Ιατρική µας Σχολή και γενικότερα στο ΠΠ.

