Gaudeamus igitur
Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus (bis).
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus (bis).
Vivat Academia,
vivant profesores (bis).
Vivat membrum quodlibet,
vivat membra quaelibet,
omnes sint in flore (bis).
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“Persoas do século XXI”
desde 1964

Dr. D. Ramón Cacabelos
(Cambados, 1955) Licenciouse en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Oviedo, doutorándose en Medicina e Cirurxía pola USC.
Residiu en Xapón durante unha década na que se especializou en
Psiquiatría e se doutorou na Facultade de Medicina de Osaka en
Ciencias Médicas, Medicina Interna e Psiquiatría. Tras o seu regreso
a España impartiu docencia de Psiquiatría (USC) e Fisioloxía
Humana (UCM). Na actualidade exerce de Catedrático de Medicina Xenómica na Universidade Camilo José Cela de Madrid, onde
dirixe a súa Cátedra de Medicina Xenómica tras desempeñarse como
Vicerreitor de Investigación e Ciencia na mesma Universidade.
O Dr. Cacabelos é un dos científicos españois con maior recoñecemento internacional en doenzas do sistema nervioso central,
envellecemento e demencia. Pioneiro en Medicina Xenómica e
Farmacoxenómica, ten publicado máis de 20 libros e 1.500 achegas
e artigos científicos internacionais, sendo editor xefe da primeira
Guía Mundial de Farmacoxenómica (World Guide for Drug Use
and PharmacoGenomics). Propietario de 10 patentes, ten rexistrado
nos EE.UU. a vacina EB-101 para a enfermidade de Alzheimer, e en
Europa o bioproduto Atremorine para a prevención e tratamento da
doenza de Parkinson.
Presidente da Sociedade Española de Medicina Xenómica, en 1995
funda, preside e dirixe o Centro de Investigación Biomédica
EuroEspes en Bergondo (A Coruña), referente mundial en Medicina Xenómica e doenzas do sistema nervioso. Arestora preside o
Grupo EuroEspes integrado por EuroEspes Medicina, EuroEspes
Biotecnoloxía e EuroEspes Publishing. Intelectual comprometido,
ten abordado a literatura e o ensaio e publicado máis de 200 artigos
de divulgación desde unha permanente actitude crítica co obxectivo
de promover o progreso e o benestar das persoas e da sociedade.
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