
Παγκόσμια ημέρα Ανοσολογίας 2016 ! 

 Ανοσολογία χωρίς σύνορα !  

           DOI 2016 ! 

   Η 29η Απριλίου 2016 πλησιάζει!  

Η ημέρα αυτή, κάθε χρόνο, είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση  του κοινού 
σχετικά με τον ρόλο της επιστήμης της Ανοσολογίας στην μάχη εναντίον των 
λοιμώξεων, της αυτοανοσίας, του καρκίνου.  

Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι η  

                Ανοσοθεραπεία 

 η επιστράτευση όλης της δυναμικής που μπορεί να ασκήσει το ανοσιακό σύστημα,  

η διαχείριση όλων των δυνατοτήτων του,  

η ενίσχυση της φυσικής ή επίκτητης ικανότητας  του προς ένα σκοπό: 

 Την ανακούφιση από την ασθένεια,   

Την απομάκρυνση από την νόσο, 

Την ίαση. 

Ο πρώτος εορτασμός της Eυρωπαϊκής Ημέρας της Ανοσολογίας πραγματοποιήθηκε 
στις 29 Απριλίου 2005 σε περισσότερες από 30 Ευρωπαϊκές χώρες αρχικά. Σημείωσε και 
συνεχίζει να σημειώνει μεγάλη επιτυχία!  

Η καθημερινή πάλη για την υγεία που δίνουν οι ανοσολόγοι προβάλλεται στους 
Ευρωπαίους πολίτες, γεγονός που πιστεύουμε ότι ενδυναμώνει την έννοια της άμυνας του 
οργανισμού, τον ρόλο της ανοσολογίας στην κοινή συνείδηση ως βασικής επιστήμης για την 
υγεία και το «ευ ζην».  

Στην πορεία ο εορτασμός παγκοσμιοποιήθηκε. 

Φέτος, η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας διοργανώνει εκδηλώσεις για τον εορτασμό 
της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Ανοσολογίας με έμβλημα ότι   

« η διατήρηση ενός επαρκούς ανοσιακού συστήματος αποτελεί την 
υποδομή υγιέστερων πολιτών  με καλύτερη συνολικά δημόσια υγεία » 

Σήμερα, κάτω από τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η επιστήμη της 
Ανοσολογίας καλείται να επαναπροσδιορισθεί στην επίτευξη του παραπάνω επιδιωκόμενου 
στόχου, μέσα από αυτό το απλό και ευθύβολο οικουμενικό μήνυμα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανοσολογικών Εταιρειών (EFIS) αργότερα και η IUIS, οι 
ευρωπαίοι Ανοσολόγοι, οι Ανοσολόγοι σε ολόκληρο τον πλανήτη,  συνεχίζουν να 
πραγματοποιούν εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου να κάνουν γνωστό στους πολίτες, τον 
καθοριστικό ρόλο της ανοσολογικής επαγρύπνησης στη  δημόσια υγεία. 



Οι Ανοσολόγοι μάχονται για την δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής. Ο έλεγχος των 
λοιμώξεων και η πρόληψη τους, τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο καρκίνος, είναι μερικά από τα 
θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του ανοσιακού συστήματος.  

Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ) μέλος της EFIS και της ΙUIS, συμμετέχει και 
φέτος επίσημα στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ανοσολογίας και οργανώνει 
ενημερωτικές δραστηριότητες προς το ευρύ κοινό, ώστε  η εύρυθμη  λειτουργία του  
ανοσιακού συστήματος  να  αποτελεί ανάγκη ζωής  για τον καθένα μας ξεχωριστά και μοχλό 
ενίσχυσης της συνολικής προσπάθειας για διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. 

Ας ενώσουμε όλοι τις προσπάθειές μας σ΄αυτό τον κοινό σκοπό. 

  Εκ μέρους  του ΔΣ της ΕΕΑ 

Η Πρόεδρος  

Παναγιώτα Μπούρα 

Καθηγήτρια Παθολογίας – Κλινικής Ανοσολογίας ΑΠΘ 

               

 

 

 
 

 

 

 

 


