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Επισηµοποίηση της συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Johns Hopkins 
και Πανεπιστηµίου Πατρών  

Το Πανεπιστήµιο Πατρών µε ιδιαίτερη χαρά  και τιµή ανακοινώνει την επισηµοποίηση της 
συνεργασία του µε την  Ιατρική  Σχολή του Πανεπιστηµίου Johns Hopkins. Το Μνηµόνιο 
Συνεργασίας  µεταξύ των δύο Ιδρυµάτων, το οποίο υπογράφτηκε  την 11η Απριλίου 2008 
στην Βαλτιµόρη των Ηνωµένων Πολιτειών, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την ανταλλαγή και 
µετεκπαίδευση διδακτικού και ερευνητικού επιστηµονικού προσωπικού αλλά και 
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, τη µετάκληση επισκεπτών καθηγητών και την 
ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραµµάτων σε τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος. Τα κύρια 
επιστηµονικά και ερευνητικά αντικείµενα που αρχικά περιλήφθηκαν είναι: Η έρευνα σε 
κυτταρικό επίπεδο στις Νευρο-Ψυχιατρικές επιστήµες, η Νευροαπεικόνιση  και η µη 
επεµβατική απεικόνιση στην Καρδιολογία, η Κλινική Ανοσολογία και∆ηµόσια Υγεία, η 
Μεθοδολογία έρευνας, η Βιοτεχνολογία και Εµβιοµηχανική. 

Αντιπροσωπία καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Johns Hopkins µε επικεφαλής τον 
Καθηγητή M. Weisfeldt, ∆ιευθυντή του Παθολογικού Τοµέα,  επισκέφθηκαν  το 
Πανεπιστήµιο Πατρών  και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο στις 15 Οκτωβρίου 2008, 
προκειµένου να  γνωρίσουν από κοντά το επιστηµονικό µας δυναµικό και τις υλικοτεχνικές 
µας υποδοµές και να ορισθούν περαιτέρω οι βάσεις για µια αποτελεσµατική επιστηµονική 
και πρωτοπόρα συνεργασία. στους τοµείς της Υγείας και συναφών θεµάτων. Την εποµένη 
µέρα, σε ειδική τελετή στην Αθήνα,  στο κτίριο «Κωστής Παλαµάς» του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, παρουσιάστηκε στις πολιτικές και λοιπές αρχές και σε φορείς εκπαίδευσης και 
έρευνας  το πρόγραµµα συνεργασίας ανάµεσα στα δύο Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. Μεταξύ 
άλλων, παραβρέθηκαν ο  υφυπουργός Παιδείας κ. Ταλιαδούρος, οι βουλευτές Αχαΐας,  κυρία 
Νατάσα Ράγιου και κύριος Νικος Παπαδηµάτος, Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις διαφόρων 
Πανεπιστηµίων των Αθηνών, εκπρόσωποι φορέων κλπ. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, οι φιλοξενούµενοι καθηγητές Ιατρικής του 
Hopkins, εξέφρασαν την βαθύτατη ικανοποίηση τους για το υψηλό επίπεδο έρευνας και 
παροχής υπηρεσιών που εκτελείται στα Κλινικά εργαστήρια και στις Βασικές επιστήµες της 
Ιατρικής Σχολής  

 

 Η συνεργασία αυτή, αποτελεί µία ιδιαίτερα σηµαντική επιτυχία για το Πανεπιστήµιό µας, 
βασίστηκε δε στην εξαιρετική και διεθνώς αναγνωρισµένη συνολική του εικόνα, αλλά επί 
πλέον και στην  ερευνητική, κλινική και διδακτική ικανότητα και εµπειρία των µελών της 
Ιατρικής Σχολής, αλλά και του επιστηµονικού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας που προσφέρονται 
στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών.  

Το Πανεπιστήµιο Πατρών απευθύνεται πέραν των συναφών Υπουργείων Παιδείας, Υγείας 
και Ανάπτυξης, σε όλους εκείνους τους φορείς της χώρας που θα µπορούσαν να συµβάλλουν 
στην επιτυχία αυτού του προγράµµατος που στόχο έχει να προωθήσει και αναβαθµίσει την 
έρευνα και την προσφορά υπηρεσιών υγείας στον Έλληνα ασθενή, ιδιαίτερα της ευρύτερης 
περιοχής της ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.  


