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Honoris Causa de la Facultat de Medicina
Jagat Narula (1/9/2017): científic i professor expert mundial en les malalties cardiovasculars i les plaques
d’arterioloesclerosi d’alt risc i en l’ús de les tecnologies de la imatge en cardiologia. Va ser nomenat doctor
honoris causa per la UAB en reconeixement de la seva excel·lent contribució a les ciències cardiovasculars, en
particular en l’àmbit de les tecnologies d’imatge en cardiologia, així com a la formació investigadora de molts
cardiòlegs d’arreu del món. Llibret de l’acte d’investidura de Jagat Narula.
Roberto Romero (2/5/2012): cap de la Branca de Recerca de Perinatología i cap del Programa de Recerca
Perinatal i Obstetrícia en la Divisió de Recerca Intramural del NICHD. Va ser investit doctor honoris causa
per la UAB en reconeixement de la seva valuosa i decisiva contribució als estudis de la prematuritat, a la
prevenció i a la protecció de les seves conseqüències neurològiques, així com del seu mestratge en el camp de la
perinatologia. Llibret de l’acte d’investidura de Roberto Romero.
German Elías (26/5/2010): metge psiquiatra. Va ser investit doctor honoris causa per la UAB en reconeixement de la seva excel·lent contribució als aspectes clínics i epistemològics de la psiquiatria i la neuropsiquiatria,
així com a la formació professional i acadèmica de molts psiquiatres d’Espanya i d’altres parts del mon.
Llibret de l’acte d’investidura de Germán E. Berríos.
James D. Watson (24/5/2005): biòleg. Va ser investit doctor honoris causa per la UAB en reconeixement al
seu descobriment de l’estructura de l’ADN, que ha permès el desenvolupament de la biologia i la genètica
molecular. Llibret de l’acte d’investidura de James D. Watson.
Peter Josef Ell (5/4/2005): catedrático de Medicina Nuclear de la University of London y director del Institute of Nuclear Medicine, UCL.Va ser investit doctor honoris causa per la UAB en reconeixement de les seves
aportacions en el camp de la Medicina Nuclear i la Imatge Molecular. Llibret de l’acte d’investidura de Peter
Josef Ell.
Asim Kurjak (30/4/2003): científic.Va ser investit doctor honoris causa per la UAB per la seva valuosa aportació a l’estudi ecogràfic i hemodinàmic fetal. Llibret de l’acte d’investidura d’Asim Kurjak.
Robert E. Scully (8/11/2000): patòleg quirúrgico.Va ser investit doctor honoris causa per la UAB per les seves
contribucions al present i al futur de les ciències mèdiques.
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René G. Favarolo (pòstum: 2000): cardiòleg que destaca per haver desenvolupat el bypass coronari utilitzant
la vena safena.
Michael Berger (17/11/1999): destaca pels seus estudis de les malalties metabòliques i de la nutrició i específicament de la diabetis.
Carles Vallbona i Calbó (1997): destaca per al seva contribució i recerca en el camp de la informàtica
mèdica així com la introducció de la xarxa de programes de salut comunitària pel control i la prevenció a nivell
mundial de la hipertensió arterial, la diabetis i de les malalties infeccioses.
Bernard Lown (1995): cardiòleg que destaca per haver desenvolupat el desfibril·lador original de corrent
directe per a la reanimació cardíaca i el cardioverter per corregir ritmes cardíacs desordenats.
Valentí Fuster (1994): cardiòleg que destaca per la seva investigació cardiovascular centrant-se en les afeccions
de l’arteria coronària, l’arterioesclerosi i la trombosi.
Sheila Sherlock (1991): considerada pionera en el camp de l’hematologia i va crear a Estats Unitats la primera
unitat hepàtica del mon.
Paul Puech (1990): cardiòleg que va investigar i desenvolupar la electrocardiologia.
Maurice E. Müller (1984): cirurgià ortopèdic que destaca pel desenvolupament de les tècniques de fixació
interna per tractar fractures òssies i també pel desenvolupament de les pròtesis de maluc.
Saul B. Gusberg (14/01/1985): destaca per a la investigació en l’àmbit de la ginecologia, especialment en el
funcionament de les hormones en el desenvolupament del càncer d’endometri, conegut a nivell clínic com
l’hormono-dependència del càncer d’endometri.
Silvio Garattini (22/03/1983): farmacòleg. Destaca per la seva contribució en el tractament del càncer i la
immunologia tumoral, la neuropsicofarmacologia i la farmacologia vascular i renal. A l’any 1963 va fundar
l’Institut Mario Negri dedicat a la recerca farmacològica on més de 5.000 graduats i tècnics italians i estrangers
han pogut ampliar el seu coneixement i obtenir títols d’especialista en aquest àmbit.
Josep Trueta Raspall (1976): destaca per la seva investigació i perfeccionament del tractament de
l’osteomielitis crònica i el tractament per a la cura de les fractures obertes (conegut com el mètode Trueta), així
com els estudis sobre els canvis de la circulació renal derivats de diferents lesions dels membres.

