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ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, Ο
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
Το περιοδικό Forbes τον περιλαμβάνει στους 27 κορυφαίους
καρδιολόγους των ΗΠΑ.
Στον κατάλογο του αμερικανικού περιοδικού Forbes με τους κορυφαίους
καρδιολόγους στις ΗΠΑ, για το έτος 2017, εμφανίζεται ο Κύπριος Καρδιολόγος
και Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ.
Σταύρος Γ. Δράκος. Ο Δρ Δράκος, ο οποίος διαπρέπει στις ΗΠΑ, περιλαμβάνεται
στους 27 καρδιολόγους που αναγνωρίσθηκαν από το Forbes ως υποδειγματικοί
και κορυφαίοι γιατροί στον τομέα της Καρδιολογίας με την τιμητική διάκριση
'Physician Honor Roll' .
Η επιλογή και η βράβευσή του από το αμερικανικό περιοδικό “Forbes”, έγινε
μέσω ενός ειδικού αλγόριθμου, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που
συνυπολογίζει το βιογραφικό, το έργο και τις δημοσιεύσεις ενός επιστήμονα,
αλλά και τις κριτικές ασθενών, ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων ιατρών.
Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου
αφού συνεχάρη θερμά τον διακεκριμένο Καρδιολόγο και Καθηγητή Δρα Σταύρο Δράκο σημείωσε ότι
«αναμφίβολα η διεθνής αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας του Δρ. Σταύρου Δράκου και της
λαμπρής παρουσίας του στην έρευνα και στη θεραπεία καρδιακών ασθενών, αποτελεί μεγάλη τιμή για την
Κύπρο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Δρ. Δράκος είναι ένας από τους κορυφαίους Καθηγητές στην
Καρδιολογία. Το έργο του στη μεταμόσχευση καρδίας και τη μηχανική υποστήριξη της λειτουργίας του
κυκλοφορικού συστήματος έχει συμβάλει τα μέγιστα στην εξέλιξη της επιστήμης της Καρδιολογίας. Του
αξίζει να είναι τιμώμενος. Η διάκριση αυτού του υποδειγματικού επιστήμονα μας κάνει περήφανους. Η
επιστημονική του δραστηριότητα θα συνεισφέρει ως φάρος καθοδήγησης για την ανάπτυξη της Ιατρικής
επιστήμης στην Κύπρο και για τη σύζευξη της έρευνας με την κλινική πρακτική και την εκπαίδευση των
φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κ. Δράκος συνεισφέρει επίσης στον τόπο μας
με διαλέξεις προς Κύπριους Ιατρούς στο πλαίσιο του επιμορφωτκού έργου της Ιατρικής Σχολής. Αποτελεί

για τους μελλοντικούς ιατρούς φωτεινό παράδειγμα, πρότυπο ανθρώπου, δασκάλου, ακαδημαϊκού
ερευνητή παγκόσμιας εμβέλειας. Ευχαριστούμε τον Δρ. Δράκο για την ακούραστη προσφορά του στην
Ιατρική, αλλά και στην κοινωνία της Κύπρου».
O Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος
Φιλιππάτος αναφέρει πως «Είναι μεγάλη τιμή για την Ιατρική μας η βράβευση του Επισκέπτη Καθηγητή της
Σχολής Δρα Σταύρου Δράκου από το περιοδικό Forbes για το 2017, ως έναν από τους 27 κορυφαίους
Καρδιολόγους της Αμερικής. Το βραβείο απονέμεται σε γιατρούς που αποτελούν παράδειγμα για τους
νεότερους στην έρευνα και στην αντιμετώπιση των ασθενών. Το βραβείο μας δίνει μεγάλη χαρά γιατί
αυτές είναι οι αρχές που θέλουμε να ακολουθεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για μένα η
χαρά είναι και προσωπική λόγω της μακροχρόνιας συνεργασίας με το βραβευθέντα.»
«Αυτή η διάκριση αντανακλά την πολύχρονη προσπάθεια πολλών ανθρώπων, ξεκινώντας από την
οικογένειά μου μέχρι συνεργάτες και συνάδελφους στην Αμερική, την Ελλάδα και την Κύπρο. Η παροχή
υψηλού επιπέδου ιατρικής φροντίδας απαιτεί στενή επαφή με τις συνεχείς εξελίξεις της Ιατρικής
επιστήμης. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή διασύνδεση των ευρημάτων στους θάλαμους των ασθενών μας
στις Πανεπιστημιακές Κλινικές, με όσα ανακαλύπτουμε μέσω των ερευνών μας στα εργαστήρια αυτών των
Κλινικών. Με μεγάλη μου χαρά παρατηρώ ότι η νεοσύστατη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κύπρου
κινείται σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση και με τη συνεχή στήριξη της Πολιτείας θα συνεχίσει να
συνδυάζει το ιατρικό έργο με την ιατρική έρευνα. Αυτό το στοιχείο σε μεγάλο βαθμό έλειπε από την
Κύπρο, και είναι απαραίτητο σε κάθε χώρα ώστε να «μπολιάζει» και να κρατά το επίπεδο υπηρεσιών
υγείας σε στενή επαφή με τη νέα γνώση και τις ιατρικές εξελίξεις. Αυτή η στενή σύζευξη μεταξύ Ιατρικών
Σχολών, Πανεπιστημιακών Κλινικών και Νοσοκομείων οδηγεί σε καλύτερη υγεία για όλο τον πληθυσμό»,
τονίζει ο διακεκριμένος Κύπριος καρδιολόγος Δρ Σταύρος Δράκος.
Ο Δρ. Σταύρος Γ. Δράκος είναι Καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γιούτα
και Διευθυντής στο Πρόγραμμα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Μεταμοσχεύσεων και Μηχανικής Υποστήριξης
Καρδιάς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το Πανεπιστήμιο της Γιούτα έγινε παγκοσμίως γνωστό το 1982,
με την τοποθέτηση της πρώτης μόνιμης τεχνητής καρδιά σε άνθρωπο. Ο Δρ. Δράκος, καταγράφει μια
λαμπρή καριέρα στις ΗΠΑ και διακρίνεται στον τομέα της διάγνωσης και θεραπείας ασθενών με καρδιακή
ανεπάρκεια και αλλά καρδιολογικά προβλήματα.
Έχει δημοσιεύσει πρωτότυπες επιστημονικές ιατρικές εργασίες που οδήγησαν στη δημιουργία του
βραβευμένου Προγράμματος Ανάρρωσης Καρδιάς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γιούτα. Ο Δρ.
Δράκος είναι επίσης συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας
(ΝIH/NHLBI) για την καρδιακή ανάρρωση και του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιακής Ανάρρωσης
(UCARS). Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα ιατρικά επιστημονικά ιατρικά άρθρα και κεφάλαια ιατρικών
βιβλίων και έλαβε εκτεταμένη χρηματοδότηση για διεξαγωγή ιατρικής έρευνας. Το έργο του έχει
αναγνωρισθεί με πολυάριθμα εθνικά και διεθνή βραβεία επιστημονικής ιατρικής.
Τέλος ανακοίνωσης

