
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη

χαρά στο ετήσιο Σεμινάριο Ανοσολογίας (24ο Κύκλο των Εκπαιδευτικών Μαθημάτων της Εταιρείας), το οποίο

φιλοξενεί φέτος η Θεσσαλονίκη.

Το Σεμινάριο Ανοσολογίας του 2012 έχει ως θέμα την «Ανοσολογία στη Σύγχρονη Κλινική Διάγνωση» και

στοχεύει στην ενημέρωση γιατρών και άλλων επιστημόνων υγείας για το πώς οι σημερινές απόψεις για τη λει-

τουργία του ανοσιακού συστήματος και οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία έχουν διαμορφώσει το ρόλο του Ανο-

σολογικού Εργαστηρίου στην κλινική πράξη. 

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνει μια σειρά θεματικών ενοτήτων, οι οποίες ξεκινούν από τις σύγ-

χρονες απόψεις για την ανοσιακή απάντηση και στη συνέχεια επικεντρώνονται στη διαγνωστική προσέγγιση

της υπερ- και υπο- λειτουργίας του ανοσιακού συστήματος, στη διερεύνηση νοσημάτων με υποκείμενη ανοσο-

παθολογία, στο ρόλο της ιστοσυμβατότητας στη μεταμόσχευση και στις σύγχρονες πρακτικές ανοσοπαρέμβασης.

Τέλος, σε μια ξεχωριστή εισήγηση θα παρουσιασθούν οι τελευταίες γνώσεις για την ανοσοπαθολογία και τη

διάγνωση μονογονιδιακών αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων. 

Πιστεύουμε ότι την άρτια παρουσίαση των θεμάτων και την ανάπτυξη εποικοδομητικών συζητήσεων εγ-

γυώνται το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των Εισηγητών και η εμπειρία και ικανότητα των Συντονιστών. Τους ευ-

χαριστούμε θερμά όλους για τη συμμετοχή τους καθώς επίσης και την Καθ. Π. Μπούρα, Εκδότη του περιοδικού

της Ε.Ε.Α. «Ανοσία» και το συνεργάτη της κ. Αλ. Σαραντόπουλο για τη φροντίδα τους στη διαμόρφωση του πα-

ρόντος τεύχους με τα κείμενα των εισηγήσεων που παρέδωσαν οι ομιλητές.

Θα ήταν παράλειψή μας να μην ευχαριστήσουμε επίσης όλες τις εταιρείες-χορηγούς για την οικονομική

στήριξη του Σεμιναρίου και την εταιρεία Inventics-Livemedia που εξασφάλισε τη ζωντανή μετάδοση των ομιλιών

μέσω Internet, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και συνάδελφοι που δεν μπόρεσαν να ταξιδεύσουν

στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τη Διοίκηση του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» για την παραχώρηση του Αμ-

φιθεάτρου για την εκδήλωση και οπωσδήποτε την κ. Αικ. Παυλίτου-Τσιόντση που όχι μόνον είναι η εξαιρετική

«οικοδέποινα» του Σεμιναρίου Ανοσολογίας 2012, αλλά και οργάνωσε με τους συνεργάτες της ειδικό Φροντι-

στήριο Εργαστηριακής Ανοσολογίας δίνοντας την ευκαιρία σε αρκετούς από τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο

να εκπαιδευτούν σε τεχνικές ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων και κυτταρομετρίας ροής.

Σας ευχόμαστε καλή παρακολούθηση και περιμένουμε την ενεργό συμμετοχή σας, που θα βοηθήσει στην

επιτυχία του Σεμιναρίου.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

Η Πρόεδρος

Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου, 2012


