Basın Bülteni

Dünyaca ünlü onkoloji araştırmacısı
Merck & Co. Inc. ailesine katıldı
Harvard Tıp Fakültesi’nde Tıp Profesörü ve Harvard Üniversitesi’nde Kök Hücre
ve Rejeneratif Biyoloji Profesörü olarak 20 yıl boyunca öğretim üyeliği yapan
dünyaca ünlü onkoloji araştırmacısı Dr. Gary Gilliland Merck Araştırma
Laboratuarları bünyesine katılarak Onkolojik Araştırma Bölümü Başkanı oldu.
Dünyaca ünlü onkoloji araştırmacısı Dr. Gary Gilliland Merck Araştırma Laboratuarları
Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Onkoloji Bölümü Başkanı olarak Merck ailesine katıldı.
Yeni görevinde Merck’in onkolojik araştırma stratejisinin uygulanmasını yönlendirecek olan
Dr. Gilliland aynı zamanda Merck Araştırma Yönetimi Komitesi’nin üyeliğine getirilecek ve
Onkolojik araştırma bölümünün Merck’in Küresel İnsan Sağlığı teşkilatı ile uyumlu hale
getirilmesinden sorumlu olacak.
Amerika Klinik Araştırmalar Derneği'nin ve Amerika Tıp Doktorları Derneği'nin üyesi olan Dr.
Gillilan ayrıca Howard Hughes Tıp Enstitüsü’nde araştırmacı, Dana-Farber/Harvard Kanser
Merkezi’nde Lösemi Programı Direktörü ve Harvard Kök Hücre Enstitüsünde Kanser Kök
Hücresi Programı direktörü sıfatıyla görev yapıyor.
Löseminin yanı sıra insan kanını ve kemik iliğini etkileyen diğer kanser türlerinin genetik
temelini tespit eden önemli buluşlara imza atan Dr. Gilliland yaptığı çalışmalarla, Amerika
Hematoloji Derneği’nin ‘William Dameshek’, MD Anderson Kanser Merkezi’nin ‘Emil J.
Freireich’ ve Amerika Klinik Araştırmalar Derneği’nin ‘Stanley J. Korsmeyer’ Ödülleri de dahil
olmak üzere sayısız ödül almıştır.
Merck Sharp & Dohme Hakkında
Merck Sharp Dohme Türkiye, içlerinde kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz, astım oftalmoloji, aşılar, ve diyabetin de
bulunduğu, pek çok farklı tedavi alanında insan ve hayvan sağlığını iyileştirmek için yenilikçi ürünler keşfeden, geliştiren, üreten
ve pazarlayan, Merck & Co.,Inc'in Türkiye ofisidir. MSD Türkiye, 1992 yılında faaliyetlerine başlamıştır, 500 çalışanı ile Türk ilaç
sektöründe hastaların yenilikçi ilaçlara erişmesi için çalışmalarına devam etmektedir. www.msd.com.tr
Merck & Co., Inc. Hakkında
Merck & Co., Inc., araştırmaya dayalı olup önceliği daima hastalara veren küresel bir ilaç firmasıdır. 1891 yılında kurulan Merck,
karşılanamayan tıbbi ihtiyaçları karşılamak amacıyla aşı ve ilaçlar keşfetmekte, geliştirmekte, üretmekte ve piyasaya
sunmaktadır. Şirket, yürüttüğü geniş kapsamlı programlarla sadece Merck ilaçlarını bağışlayarak değil, aynı zamanda bunları
ihtiyacı olan kişilere ulaştırarak, ilaca erişimi artırmak amacıyla yoğun bir çaba harcamaktadır. Merck, ayrıca, kar amacı
gütmeksizin tarafsız sağlık bilgileri yayınlamaktadır. 2007 yılında ilaç araştırma ve geliştirmesi için 4 milyar dolar ayıran Merck &
Co.,Inc. hakkında daha fazla bilgi için www.merck.com adresini ziyaret ediniz.
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