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Profesorius emeritas, habilituotas medicinos

mokslų daktaras Sucharitas Bhakdi yra mik

robiologijos ir infekcinių ligų epidemiologijos
specialistas. 22 metus jis vadovavo Mainco

Johano Gutenbergo universiteto Medicinos

mikrobiologijos ir higienos institutui, gydė pa

cientus, dėstė specialybės dalykus būsimiems

medikams ir užsiėmė moksliniais tyrimais. Yra

paskelbęs apie 300 mokslinių darbų imunolo
gijos, bakteriologijos, virusologijos bei širdies

ir kraujagyslių ligų temomis. Be daugybės kitų

apdovanojimų, Sucharitas Bhakdi yra gavęs

Vokietijos valstybinį ordiną.

Profesorė, habilituota gamtos mokslų dakta

rė Karina Reiss yra Kylio Kristiano Albrechto

universiteto Kvinkės tyrimų centro mokslininkė

ir dėstytoja. Ji daugiau nei 15 metų dirba bio

chemijos, infekcinių ligų, citologijos srityse. Jos

kvalifikaciją liudija daugiau nei 60 straipsnių

specializuotuose tarptautiniuose mokslo žur
naluose. Karinos Reiss mokslinė veikla įvertinta

jvairiais apdovanojimais.
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