
Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας !

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ), μέλος της Διεθνούς (IUIS) και της Ευρωπαϊκής (EFIS) Ομοσπονδίας

Ανοσολογικών   Εταιρειών  συμμετέχει  και  φέτος,  για  15η  συνεχή  χρονιά,  στον  εορτασμό  της  “Διεθνούς

Ημέρας Ανοσολογίας” (DoI).

Η DoI, στις 29 Απριλίου, αποτελεί  μια ξεχωριστή μέρα για να συζητηθεί η επιστήμη της Aνοσολογίας στην

ιατρική και επιστημονική κοινότητα αλλά και να πραγματοποιηθεί μια εκστρατεία ενημέρωσης, γενικότερα

στη  δημόσια σφαίρα, για το ανοσιακό σύστημα και το ρόλο του στην υγεία και τη νόσο, για την πρόοδο της

επιστήμης αυτής αλλά και για τα οφέλη που αυτή αποδίδει στο γενικό πληθυσμό.

"Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση όλου του  κόσμου για την Ανοσολογία και τη 

σημασία της ανοσίας  στην αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, στη βελτίωση της έρευνας αλλά και στη 

διάσωση ζωών".

StefanKaufmann, παλαιός Πρόεδρος IUIS, DOI 2005

Οι Ανοσολόγοι καθημερινά μάχονται για την πρόληψη και τον έλεγχο των  λοιμώξεων, για τη μελέτη και

αντιμετώπιση  των  αυτοάνοσων  νοσημάτων  και  ανοσοανεπαρκειών,  για   την  βελτιστοποίηση  της

ανοσοθεραπείας στον καρκίνο και στις αλλεργίες, για τη διαχείριση των μηχανισμού ανοχής και απόρριψης

στη μεταμόσχευση οργάνων και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, για τη διασφάλιση δηλαδή γενικότερα

της υγείας, ατομικής και δημόσιας. Σήμερα που οι προκλήσεις τις οποίες  το ανοσιακό σύστημα καλείται  να

αντιμετωπίσει, σύμφωνα με τις κοινωνικοοικονομικές  συνθήκες που επικρατούν στον κόσμο (υποθρεψία,

φτώχια,  επιδημίες,  πόλεμοι,  μετανάστευση και  προσφυγιά),  είναι  επιτακτική  η  ανάγκη  για  μεγαλύτερη

προσπάθεια όλων των επιστημόνων στην ενημέρωση, στη διάδοση της γνώσης και  στην προώθηση της

έρευνας.

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας, η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ) συμμετέχει

στο Πανελλήνιο Πολυθεματικό  Συνέδριο Αυτοάνοσων Παθήσεων, Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας,

που  διοργανώνεται  από  το  Ινστιτούτο  Ρευματικών  Παθήσεων,05-07  Απριλίου  2019  στην  Πορταριά  του

Πηλίου και διοργανώνει εκδήλωση κατά τη  διάρκεια του  επιστημονικού του προγράμματος.

Θεματολογία  της  στρογγυλής  τράπεζας  της  ΕΕΑ  αποτελεί  η  εκπαίδευση  στην  Ανοσολογία,  καθώς  όσο

προχωράμε  στην  εποχή  της  ψηφιακής  πληροφορίας,  τόσο  πιο  επιτακτικά  προβάλει  η  ανάγκη  για

εμπεριστατωμένη, σύγχρονη και αποδοτική εκπαίδευση σε επίπεδο πανεπιστημιακής διδασκαλίας. 



Και όχι μόνο. Η αλματώδης εξέλιξη της εφαρμοσμένης Ανοσολογίας σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες, θέτει

εξίσου  επιτακτικά  την  ανάγκη  εξειδίκευσης  των  ιατρών  ώστε  να  μπορούν  να  αναγνωρίζουν  και  να

διαχειρίζονται  πολλαπλά  πλέον  θέματα  της  καθημερινής  ιατρικής  κλινικής  πράξης  που  άπτονται  της

επιστήμης της Ανοσολογίας. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο επιμόρφωσης αποτυπώνεται μέσα από την πρόταση

που έχει καταθέσει η ΕΕΑ για θέσπιση Ιατρικής Εξειδίκευσης Ανοσολογίας.

Στη  φετινή  εκδήλωση συμμετέχουν,  όπως  κάθε  χρόνο,  μέλη  της  ΕΕΑ  από  το  Πανελλήνιο,  οι  οποίοι  με

ενθουσιασμό κοινωνούν τα οφέλη της Ανοσολογίας προς την ιατρική επιστήμη αλλά και το γενικό πληθυσμό,

όχι μόνο των αστικών κέντρων, αλλά και της περιφέρειας. 

Η ΕΕΑ και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου  με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούν να τιμήσετε με την

παρουσία σας την εκδήλωση αυτή, να ενώσουμε τις προσπάθειές μας σε ένα  κοινό σκοπό αλλά και  να

βιώσουμε έναν πραγματικό εορτασμό…. 

Αυτόν της Επιστήμης της Ανοσολογίας!
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