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Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Σεμιναρίου είναι το ΔΣ της ΕΕΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζω στον 1ο κύκλο του 25ου μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας.
Αν και τα πεδία ενδιαφέροντος ολοένα αυξάνονται στην Ανοσολογία, ένας αριθμός θεμάτων, που ξεχωρίζει
πάντα ως ιδιαίτερα σημαντικός για την εκπαίδευση στην Ανοσολογία και σταθερό σημείο αναφοράς στο σχεδιασμό των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της ΕΕΑ, θα επαναλαμβάνεται.
Βέβαια, ο έντονος ρυθμός ανοσολογικής έρευνας, διευρύνει συνεχώς την γνώση και της ανάγκες εκπαίδευσης. Γι’ αυτό το λόγο, το παρόν ΔΣ αποφάσισε να διδάξει την τρέχουσα Ανοσολογία σε δύο κύκλους, ώστε να
μην παραληφθούν σημαντικά ‘κλασσικά’ θέματα βασικής Ανοσολογίας, χρήσιμα για τους νεότερους επιστήμονες
και να υπάρξει χρόνος να αναπτυχθεί η διευρυμένη γνώση σε μείζονα νοσήματα ανοσολογικής αρχής και σε
νέες, αναδυόμενες παθήσεις με σημαντικό ανοσολογικό υπόβαθρο.
Έτσι, το παρόν μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα, επικεντρώνεται αρχικά στους θεμελιώδεις μηχανισμούς της
άμυνας, στη συνέχεια σε σημαντικά νοσήματα ανοσολογικής αρχής από πλευράς ανοσοπαθοφυσιολογίας και
διαγνωστικής προσέγγισης και τέλος δειγματοληπτικά θα έλεγα, σε θεραπείες ανοσολογικής αρχής.
Αυτή η πραγματικά κορυφαία εκπαιδευτική στιγμή του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης
στην Ανοσολογία, που με ιδιαίτερη φροντίδα σχεδιάζει, οργανώνει και πραγματοποιεί το ΔΣ της ΕΕΑ, δεν θα
ήταν εφικτή, χωρίς την πρόθυμη συμμετοχή γιατρών και άλλων συναφούς επιστημονικού πεδίου εξειδικευμένων
στην ανοσολογία, ή εκπαιδευόμενων σε επί μέρους πεδία της και ειδικών υψηλού επιπέδου με έφεση στην μεταβίβαση γνώσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας, οι ομιλητές και οι πρόεδροι, ευελπιστούν
ότι η ανάπτυξη της θεματολογίας, θα αποβεί κατανοητή και εύπεπτη για τους συμμετέχοντες, θα εμπλουτίσει
τις γνώσεις τους και θα αποτελέσει κίνητρο παραπέρα ενασχόλησης με την Ανοσολογία, ο καθένας από την
σκοπιά του ιδιαίτερου πεδίου ενδιαφέροντός του.
Η Ανοσολογία μας αφορά όλους και είναι ένα απαραίτητο ‘εργαλείο’ στην καθημερινή ιατρική πράξη.
Παναγιώτα Μπούρα
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