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Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne devam ederek 1978 yılında tıp doktoru unvanına sahip olmuştur. 
Amerikalı oftalmolog Joseph E. Robertson, Jr., 2006 yılında Oregon'un Portland kentindeki Oregon 
Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nin rektörü olmuş ve bu görevini 1 Ağustos 2018'de Dr. Dany Jacobs'a 
devretmiştir. 

Robertson, Yale Üniversitesi'nden Nörobilim dalında lisans derecesini 1974 yılında almıştır. Ardından 
Indianapolis kentindeki 

Oftalmoloji asistanlığını Oregon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (şimdiki Oregon Sağlık ve Bilim 
Üniversitesi) tamamlamıştır. Oregon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Devers Göz Enstitüsü tarafından 
ortaklaşa yürütülen vitreoretinal cerrahi programını bitirmiştir. 1997 yılında ise, Oregon 
Üniversitesi'nin Executive MBA Programı'na katılarak İşletme dalında yüksek lisans diploması almıştır. 
Akademik kariyerinin yanı sıra, bir yıllık özel hekimlik deneyimi de bulunmaktadır. 

Robertson, özel hekimlik yaptığı bir yıl dışında, tüm kariyeri boyunca OHSU kadrosunda yer almıştır. 
Casey Göz Enstitüsü ve Oftalmoloji Bölümü Direktörlüğü'nü Frederick Fraunfelder'dan devralarak 
yürütmüştür. 

Dekanlığı sırasında tıp programlarının kontenjanı 100 kişiden 120 kişiye çıkarılmıştır. OHSU, Oregon 
Üniversitesi ve PeaceHealth Sistemi ile diğer eyalet üniversiteleri arasında yapılan bir ortaklıkla, 
Eugene ve Springfield kentlerinde tıp eğitiminin geliştirilmesi ve Oregon'da görev yapan hekim 
sayısının arttırılarak dağılımdaki eşitsizliklerin giderilmesi hedeflenmektedir. 2003 yılında OHSU Tıp 
Fakültesi'nin dekanlığına gelen Robertson, Eylül 2006'da Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nin 
dördüncü rektörü olmuştur.  

Vitreoretinal cerrahide uzmanlaşan Robertson'ın araştırma alanları arasında göz travması, diyabetik 
retinopati, prematüre retinopatisi ve diğer ilerleyen retina hastalıkları ile yeni cerrahi tekniklerinin 
geliştirilmesi yer almaktadır. Temel bilimsel araştırmaları, patofizyoloji ve vitreoretinopati ile ilişkili 
hücresel etkinlikler üzerine odaklanır. Çeşitli klinik çalışmalara katılmış, prematüre retinopatisinin 
tedavisinde kriyoterapiyi araştıran önemli bir klinik çalışmanın fundus fotoğraf okuma merkezinde 
araştırma eş başkanı olarak görev yapmıştır. NEI ve sektör tarafından desteklenen çeşitli çalışmalarda 
tedavi veya inceleme amaçlı gözetmen olarak görev yapmıştır. Robertson'ın diğer mesleki ilgi alanları 
arasında sağlık hizmeti sunma sistemlerinin geliştirilmesi ve hekimliğe maliyet muhasebesi ilkelerinin 
uygulanmasıyla tıbbi bakımın maliyet verimliliğinin arttırılması yer almaktadır. Çok 
sayıda hakemli makale ve kitap bölümü yazmıştır. 

 

Robertson'ın rektörlüğü sırasında hizmete giren Portland Hava Tramvayı, OHSU ana kampüsü ile 
Willamette Nehri kıyısındaki güney kampüsün, OHSU Sağlık ve İyileşme Merkezi ile ikinci bir eğitim 
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kampüsü kurulması amacıyla OHSU'ya tahsis edilmiş yeni araziler arasında bağlantı sağlamak amacıyla 
tasarlanmış ve inşa edilmiştir.   

Nehir kıyısındaki Yaşam Bilimlerinde İşbirliği Binası'nın yapımına 2011 yılında başlanmıştır. Binada 
OHSU ve diğer Oregon Üniversite Sistemi okullarının ortak programlarının düzenlenmesi 
planlanmaktadır. 

Robertson, Oregon Sağlık Otoritesi'nin politika oluşturma ve gözetim organı olan dokuz kişilik Oregon 
Sağlık Politikası Kurulu'nun (OHPB) üyesidir. 2009 yılında tasarısı getirilerek Valiliğin Haziran 2009 
tarihli onayıyla kurulan OHPB'nin üyeleri, Vali tarafından aday gösterilir ve Senato'nun onayının 
ardından göreve başlar. Üyelerin görev süresi dört yıldır. Kurul'un görevi, sağlık reformu hükümlerinin 
uygulanmasını sağlamaktır. 

 


