Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας !
Από το 2005, η καθιέρωση της 29 ης Απριλίου ως “Διεθνής Ημέρα Ανοσολογίας”(DOI),έγινε η αφορμή
για να συγκεντρωθούν πρώτα οι Ευρωπαίοι Ανοσολόγοι (EFIS)και να διοργανώσουν εκδηλώσεις που
φέρνουν την επιστήμη της Ανοσολογίας πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Από το 2007, ο εορτασμός DOI
απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια (IUIS) συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα να σημειώνει μεγάλη επιτυχία.
Η Διεθνής Ημέρα Ανοσολογίας είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση τόσο της ιατρικής κοινότητας και των
άλλων επιστημόνων υγείας όσο και του κοινού για τα επιτεύγματα και την εξέλιξη της επιστήμης της
Ανοσολογίας στην έρευνα και στην κλινική πράξη. Όμως, κύριος στόχος ήταν από αρχής και
παραμένει η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τον ρόλο της Ανοσολογίας στην
διατήρηση υγιούς και επαρκούς ανοσιακού συστήματος, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, στην
επιβίωση και στη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη.
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 σε διάφορα μέρη του κόσμου είναι μοναδικές, σύμφωνα
με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον κόσμο (υποθρεψία, φτώχια, επιδημίες,
πόλεμοι, μετανάστευση και προσφυγιά), είναι επιτακτική η ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια στην
προώθηση της έρευνας, στη διάδοση της γνώσης και στην ενημέρωση.
Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ) μέλος της EFIS και της ΙUIS, συμμετέχοντας και φέτος
επίσημα στον εορτασμό DOI 2018, διοργανώνει σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Θράκης στις 4
και 5 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, Επιστημονική Διημερίδα με θέμα “Ημέρες Ανοσολογίας“ και
απευθύνεται προς τους ιατρούς, την επιστημονική κοινότητα, τους ασθενείς και το ευρύ κοινό για να
προβάλλει την έννοια της άμυνας του οργανισμού και το ρόλο της Ανοσολογίας, ως βασική επιστήμη,
στη διαχείριση της νόσου, στη διαφύλαξη της υγείας και της ισορροπίας στη ζωή.
Η ΕΕΑ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους στην εκδήλωση αυτή για να ενώσουμε τις
προσπάθειές μας στον κοινό αυτό σκοπό!!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας
Αλεξάνδρα Τσιρογιάννη
Πρόεδρος ΕΕΑ
Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη
Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας
ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ”

