Euroopan allergologian ja kliinisen immunologian akatemian (EAACI) vuosikokous

Sairauksien ehkäisyn ja terveellisen elämän tiellä – EAACI toivottaa
maailman allergia-asiantuntijat tervetulleeksi vuosikokoukseensa
Helsingissä
Helsinki, 17.6.2017 – EAACI 2017,
Euroopan allergologian ja kliinisen immunologian akatemia (EAACI) on Euroopan suurin allergologian ja kliinisen
immunologian järjestö, jonka virallinen vuosikokous järjestetään 17.–21.6. Helsingin Messukeskuksessa. Tänä
vuonna kongressin teema on ”Sairauksien ehkäisyn ja terveellisen elämän tiellä”. Arvostettu tiedekokous tuo
tärkeimmät sidosryhmät yhteen ja osoittaa jälleen kerran, että EAACI on edelleen ensisijainen
asiantuntemuksen lähde kaikissa allergisiin sairauksiin ja astmaan liittyvissä asioissa niin Euroopassa kuin sen
ulkopuolellakin.

Tuomme yhteen lääketieteen viimeisimmän kehityksen ja potilashoidon
Yli 7 000 asiantuntijaa, kliinikkoa, tutkijaa, terveydenhuollon ammattihenkilöä ja innovoijaa eri puolilta
maailmaa saapuu jakamaan allergisten sairauksien ja astman hoitoon liittyvää uusinta kehitystä, tutkimustietoa
ja parhaita käytäntöjä. Tieteellinen ohjelmakomitea valitsi esitettäviksi yhteensä 1 850 tutkimuksen abstraktit
eri puolilta maailmaa. Kongressin aikana osallistujille on tarjolla 50 symposiumia, 6 vuosikatsausta, 5 hot topic tilaisuutta, 10 interaktiivista työpajaa, 12 learning lounge -tilaisuutta, 10 täydennyskoulutuskurssia, 8 hyödyt ja
haitat -tilaisuutta ja paljon muuta. 17. kesäkuuta järjestetään Terveydenhuollon ammattihenkilöiden päivä ja
Venäläinen päivä (venäjänkielinen).
Neljättä vuotta peräkkäin 20 EAACI:n National Allergy Societies (NAS) -jäsenyhteisöä esittelee saavutuksensa
National Society Villagessa, joka tarjoaa hyvät verkostoitumismahdollisuudet avoimissa ja rennoissa
olosuhteissa. 17.–18. kesäkuuta on avoinna Clinical Village, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan erilaisia
allergia-alalla käytettäviä toimenpiteitä ja välineitä. Tämä tekemällä oppimisen ympäristö tarjoaa erinomaisen
mahdollisuuden yhdistää teoria ja käytäntö sekä tavoittaa sairaaloiden ja tutkimuskeskusten tutkijoita ja
kliinikoita. Tänä vuonna potilasorganisaatioiden työpaja keskittyy allergian hallintaan käytännössä, ja
interaktiivisessa kokousympäristössä eri maiden potilasorganisaatioiden edustajat ja muut sidosryhmät
pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista.
EAACI on myös panostanut Interactio-sovellukseen TPS-teematilaisuuksien laadun parantamiseksi. Helsingissä
osallistujat voivat keskittyä kuuntelemaan TPS-esityksiä omilla mobiililaitteillaan antamatta muiden samassa
tilassa pidettävien esitysten häiritä. Kun osallistuja on yhteydessä tapahtumapaikan Wi-Fi-verkkoon, hän voi
valita sovelluksesta haluamansa esityksen ja alkaa seurata sitä.

Tieteen saavutuksia ja viimeisimmän tutkimuksen kohokohtia
EAACI:n vuoden 2017 kongressissa käsitellään monia aiheita, kuten perus- ja kliinisen tutkimuksen uusia
näkökulmia, ja tarkoituksena on vastata yleisön tiedonjanoon. Osallistujat ovat pitkälle erikoistuneita lääkäreitä,
tutkijoita, terveydenhuollon ammattihenkilöitä, potilaita ja yleislääkäreitä.
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Teemana on ”Sairauksien ehkäisyn ja terveellisen elämän tiellä”, ja tämän mukaisesti tieteellisessä ohjelmassa
käsitellään allergioiden ehkäisytyötä erilaisissa olosuhteissa ja muodoissa ja useista eri näkökulmista.
Symposiumien aiheita ovat muun muassa pleenumimuotoiset Allergy prevention: a broad perspective (Laaja
näkökulma allergioiden ehkäisyyn) sekä Skin as a gateway to allergy (Iho porttina allergioihin). Naisten
tiedesymposiumi Women in Science Symposium keskittyy allergioiden varhaiseen ehkäisemiseen.
Allergia-alalla on käynnissä useita mikrobiomeihin paneutuvia tutkimushankkeita. Nousevana ja paljon
puhuttuna aiheena se on kattavasti edustettuna Helsingin kokouksen tieteellisessä ohjelmassa. ”Microbiome in
health and allergic disease” (Mikrobiomin yhteys terveyteen ja allergisiin sairauksiin) -pleenumi, hengitysteiden
mikrobiomia käsittelevä hot topic -tilaisuus sekä EAACI-AAAI PRACTAL -symposiumi esittävät erilaisia
lähestymistapoja aiheeseen. Muista aiheista biologiset lääkkeet ja biomarkkerit ovat esillä useissa esiteltävissä
abstrakteissa, kuten biologisten lääkkeiden käyttöä allergian päivittäisessä hoidossa käsittelevässä
symposiumissa, interaktiivisessa posterikeskustelussa Biologicals in respiratory and cutaneous diseases
(Biologisten lääkkeiden käyttö hengitysteiden ja ihon sairauksissa) sekä suullisissa abstraktitilaisuuksissa
biomarkkereiden käytöstä astman hoidossa sekä ruoka-allergian mekanismeista.

EAACI:n AIT Guidelines -ohjeet allergian siedätyshoitoon
Siedätyshoidolla on keskeinen rooli monien allergisten sairauksien hallinnassa. Näyttöön perustuvat ohjeet on
kehitetty tukemaan käytännön toimenpiteitä optimaalisella tavalla potilaiden allergisten sairauksien ja astman
hallintaa varten. Sunnuntaina 18.6. klo 13.30 salissa 1 esitellään EAACI:n AIT Guidelines -ohjeiden osa 1
(systemaattiset tarkastelut) tilaisuudessa ”EAACI Guidelines for Clinical Practice on Allergen Immunotherapy:
Controversies and Challenges” (EAACI:n ohjeet allergian siedätyshoidon kliinisiin käytäntöihin: ristiriidat ja
haasteet). AIT Guidelines -ohjeiden osa 2 (käytännön suosituksia) julkaistaan lokakuussa. Lopuksi esitellään
seitsemän EAACI Task Force -työryhmän (allergian ehkäisy, allergia myrkylle, IgE-välitteinen ruoka-allergia,
allerginen astma, allerginen rinokonjunktiviitti, tilanneanalyysi perusterveydenhuollossa sekä
allergeenituotteiden sääntely ja sosioekonomia allergian siedätyshoidossa) työ, joka alkoi vuoden 2015
huhtikuussa.

Yhteiset toimenpiteet allergian ja astman hoidossa – poliittinen toimintakehotus Euroopassa
25.4.2017 Euroopan parlamentin allergia- ja astmatyöryhmä, EAACI sekä allergian ja hengitystiesairauksien
eurooppalainen potilasjärjestö EFA käynnistivät poliittisen United Action for Allergy and Asthma -hankkeen
Euroopan parlamentissa järjestetyssä symposiumissa.
Yksityishenkilöt, voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja päättäjät voivat allekirjoittaa toimintakehotuksen
30.9.2017 asti osoitteessa www.CallAllergyAsthma.eu – mitä enemmän allekirjoituksia allergia- ja astmayhteisö
saa tukijoineen kerättyä, sitä suurempi on hankkeen poliittinen painoarvo ja vaikuttavuus. Hankkeen poliittinen
tavoite on esittää suositeltuja käytäntöjä EU:n jäsenvaltioille, Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille
sekä potilaita/siviiliyhteiskuntaa edustaville sidosryhmille tarkoituksena edistää myönteistä poliittista muutosta
ja lopulta parantaa allergiapotilaiden elämänlaatua. Hankkeen verkkosivuilla on lisätietoa hankkeesta sekä sitä
tukevista poliitikoista ja yhteisöistä.
Poliittinen tiedotuskampanja huipentuu EAACI:n vuoden 2017 kongressissa EU-sidosryhmien
lounastilaisuuteen, johon osallistuvat panelisteina muun muassa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen
(Euroopan parlamentin allergia- ja astmatyöryhmän puheenjohtaja), prof. Tari Haahtela (valtakunnallisen
allergia- ja astmaohjelman puheenjohtaja) sekä prof. Pekka Puska (kansanedustaja ja entinen Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja). Sidosryhmien lounastilaisuuden 70 osallistujaa edustavat EAACI:n johtoa,
valtakunnallisia ja kansainvälisiä allergiayhteisöjä, potilasjärjestöjä sekä kansallisen ja EU-tason päättäjiä.
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Tietoa EAACI:stä
Euroopan allergologian ja kliinisen immunologian akatemia EAACI on voittoa tavoittelematon organisaatio,
jonka toiminta keskittyy allergisiin ja immunologisiin sairauksiin, kuten astmaan, nuhaan, ihottumaan,
työperäiseen allergiaan, ruoka- ja lääkeallergiaan sekä anafylaksiaan. EAACI perustettiin vuonna 1956 Italian
Firenzessä, ja se on kasvanut Euroopan suurimmaksi allergologian ja kliinisen immunologian järjestöksi.
EAACI:iin kuuluu yli 10 000 jäsentä 122 maasta sekä 60 kansallista ja kansainvälistä jäsenyhteisöä.
61-vuotisen historiansa aikana EAACI on pyrkinyt parantamaan allergia- ja astmapotilaiden terveyttä.
Kokemuksensa ja asiantuntijuutensa myötä EAACI on ensisijainen asiantuntemuksen lähde kaikissa allergisiin
sairauksiin ja astmaan liittyvissä asioissa niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin.
The press release is also available in French, Spanish, Italian, German and Finnish on the EAACI Website.
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