
view_in_browser

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 19.00

Εκδήλωση παρουσίασης αυτοβιογραφίας του

Ακαδημαϊκού κ . Χαράλαμπου Μ. Μουτσόπουλου

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 θα μεταδοθεί ζωντανά από τον

ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών η εκδήλωση παρουσίασης της αυτοβιογραφίας

του Ακαδημαϊκού κ. Χαράλαμπου Μ. Μουτσόπουλου με τίτλο “Passion for

Excellence. My Lifelong Journey into Medicine and Public Service”, Εκδόσεις

Springer Biographies 2022.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι εξής:

Συντονιστής:

Αντώνιος Ρεγκάκος, Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών

Ομιλητές:

Λύδια Τρίχα, Νομικός-Ιστορικός
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Σπύρος Ρέτσας, Ιατρός-Ογκολόγος, Μελετητής της αρχαίας Ιατρικής, Λονδίνο,

Ηνωμένο Βασίλειο

Χαρίδημος Τσούκας, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ερευνητής

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο

Ευχαριστίες και Σύνοψη: Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος

Η ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης θα γίνει μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

http://www.academyofathens.gr/el/sessions/20221122

--

Βιογραφικό Σημείωμα Χαράλαμπου Μ. Μουτσόπουλου:

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1944. Είναι επίτιμος και ομότιμος καθηγητής των

Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θράκης και Αθηνών. Έχει

ιδρύσει στην Ελλάδα, μετά από μακρά εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις ΗΠΑ,

δύο κέντρα αριστείας για τη νοσηλεία, διδασκαλία και μελέτη της παθογένειας

των αυτοάνοσων νοσημάτων, με κυρίαρχο πρότυπο μελέτης το σύνδρομο Sjögren.

Μαθητές του από τα κέντρα αυτά στελεχώνουν πανεπιστημιακά εργαστήρια,

κλινικές, ερευνητικά κέντρα και νοσηλευτικές μονάδες της Ελλάδας και του

εξωτερικού. Οι ερευνητικές μελέτες του έδειξαν ότι το ανοσολογικό σύστημα δεν

δυσλειτουργεί αλλά υπερλειτουργεί, ότι κυρίαρχο ρόλο στην έναρξη και διαιώνιση

της αυτοάνοσης επίθεσης παίζουν τα κύτταρα στόχος κατά των οποίων στρέφεται

το ανοσολογικό σύστημα και υπέδειξαν ότι οι ιοί είναι πιθανόν να εμπλέκονται

στην παθογένεια των νοσημάτων αυτών. Μέσω των κλινικοεργαστηριακών

μελετών του παρουσίασε την κλινική και εργαστηριακή εικόνα προσβολής

διαφόρων οργάνων από τα αυτοάνοσα νοσήματα και ανέδειξε κλινικούς,

εργαστηριακούς και μοριακούς δείκτες που είναι δυνατόν να προβλέψουν με

ακρίβεια ποιοι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα είναι επιρρεπείς στην ανάπτυξη

κακοήθειας του λεμφικού ιστού. Έχει προσκληθεί για να παρουσιάσει τα

αποτελέσματα των ερευνών του σε Ιατρικές Σχολές, διεθνή επιστημονικά

συνέδρια και ερευνητικά ιδρύματα των ΗΠΑ, της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής,

της Ευρώπης, της Τουρκίας, του Ισραήλ, της Αυστραλίας, της Κίνας και της

Ιαπωνίας. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε εκατοντάδες σημαντικά

περιοδικά Παθολογίας, Ανοσολογίας και Ρευματολογίας, με περισσότερες από

55.000 μνείες (δείκτης h=115). Δημοσίευσε ως υπεύθυνος Σύνταξης τρία βιβλία

Παθοφυσιολογίας, δύο για το σύνδρομο του Sjögren (Springer publishers 1987 και

2011), ένα για το “Ρευματοειδές πόδι” (Παρισιάνος, 2006), ένα για τα “Αυτοάνοσα

νοσήματα” (Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2017), το “Rheumatology in Questions” (2018,

Spring-Nature publishers) και το “Immunology-Rheumatology in Questions” (2021,

Spring-Nature publishers). Τιμήθηκε με το Βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής

διδασκαλίας Ξανθόπουλος-Πνευματικός (2005), το Αριστείο Μποδοσάκη (2010). Η

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του απένειμε τον τίτλο του Επίτιμου

Διδάκτορα. Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ρευματολογίας (2006) τον βράβευσε με το

Scholar Clinician Award, το Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνιας (2007) του

απένειμε το Βραβείο Clemens Von Pirquet για την αριστεία του στην Ιατρική και

την Ανοσολογία, το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ρευματολογίας (2009) τον τίτλο του

Master και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος κατά των Ρευματικών Παθήσεων (EULAR)

(2010) το Βραβείο Αξιέπαινης Υπηρεσίας για την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή

του στον τομέα της Ρευματολογίας. Πέραν της επιστημονικής προσφοράς του

δημοσιεύει στον ημερήσιο Τύπο άρθρα σε θέματα που αφορούν την οργάνωση του

συστήματος υγείας, την ιατρική εκπαίδευση, τη λειτουργία των Πανεπιστημίων

και την έρευνα.
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Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2017.

Ακαδημία Αθηνών / Academy of Athens

Τηλ. 210 3664733

Πανεπιστημίου 28 / Panepistimiou 28, 

Αθήνα / Athens, Greece

Λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επειδή

έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας ή ζητήσατε να σας

ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

You are receiving this message because you opted-in from

our web page or requested us to send information to you via

e-mail.
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