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SIMPOZIONUL IMUNODEFICIENºE PRIMARE
– Bucure¿ti 2006
Conf. Dr. Nicolae Iagåru
Clinica II Pediatrie, IOMC Bucure¿ti

În zilele de 9 ¿i 10 iunie 2006 s-au desfå¿urat în
Bucure¿ti lucrårile simpozionului cu tema enun¡atå, în
Institutul pentru Ocrotirea Mamei ¿i Copilului (IOMC).
Simpozionul a fost organizat sub egida unui program
al Societå¡ii Europene pentru Imunodeficien¡e (ESID)
pentru Europa Centralå ¿i de Est, intitulat J. PROJECT
având ca scop ameliorarea depistårii ¿i diagnosticårii
imunodeficien¡elor primare. A fost cel de-al IX-lea
Simpozion în cadrul J. PROJECT ¿i al III-lea desfå¿urat
în România, dupå cele de la Tg-Mure¿ (2004) ¿i Oradea (2005), promotorul acestora fiind Prof. Dr. Laszlo
Marodi, un distins imunolog clinician pediatru de la
Universitatea din Debrecen (Ungaria).
Existen¡a Programului Na¡ional pentru Profilaxia
¿i Tratamentul Imunodeficien¡elor Primare al Ministerului Sånåtå¡ii, coordonat de Dna Prof. Dr. Margit
ªerban (Timi¿oara) cu reprezentare în toate centrele
universitare din ¡arå a facilitat organizarea acestei manifeståri ¿tiin¡ifice, în acest scop fiind nominalizat Conf.
Dr. Nicolae Iagåru de la UMF „Carol Davila“, Clinica
II Pediatrie IOMC Bucure¿ti.
Obiectivul principal al simpozionului a fost acela
de a recunoa¿te mai frecvent ¿i mai corect imunodeficien¡ele primare în partea de sud a ¡årii (Muntenia,
Oltenia, Dobrogea), în folosul unor copii care, nediagnostica¡i, nu pot beneficia de un tratament adecvat.
Au participat reprezentan¡i ai centrelor universitare
din aceastå parte a ¡årii (Bucure¿ti, Craiova, Constan¡a,
Ia¿i ¿i Gala¡i) precum ¿i ai sec¡iilor de pediatrie jude¡ene
din teritoriile men¡ionate, invita¡iile de participare fiind
adresate personal de Domnul Prof. Dr. I. Gherghina,
¿eful Clinicii II Pediatrie IOMC Bucure¿ti.
Participarea unor personalitå¡i din domeniul imunologiei clinice (Prof. Dr. L. Marodi, Prof. Dr. Margit
ªerban, Prof. Dr. I. Gherghina) precum ¿i a Prof. Dr.
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Constantin Bârå, ¿eful Catedrei de Imunologie a UMF
„Carol Davila“ ¿i a Prof. Dr. Constantion Arion, ¿eful
Clinicii de Pediatrie din Institutul Fundeni au asigurat
prestan¡å acestei manifeståri, fiecare prezentând referate sau lucråri cu un remarcabil impact în rândul auditorului, Prof. Dr. Margit ªerban a subliniat necesitatea
ameliorårii diagnosticårii ¿i raportårii imunodeficien¡elor primare, Registrul Na¡ional (introdus ¿i coordonat de Domnia sa) demonstrând o insuficientå diagnosticare în special în provinciile vechiului regat (Moldova, Muntenia, Dobrogea). Conf. Dr. N. Iagåru (coordonator de program) a prezentat cazurile de imunodeficien¡e primare diagnosticate ¿i tratate în IOMC (din
2004 pânå în prezent) subliniind dificultå¡ile ¿i caren¡ele tehnice ¿i organizatorice în drumul de la teorie la
practicå, precum ¿i recomandarea de aderare la Registrul Na¡ional a tuturor clinicilor de pediatrie, nu numai
a centrelor pilot.
Au fost prezentate 18 lucråri, ie¿ind în eviden¡å
aportul unor tineri medici cu perspective în domeniu
care au prezentat cu succes o serie de cazuri clinice
(Dr. A. Cochino, Dr. Iustina Stan, Dr. Vasilica Bica –
IOMC, Dr. Ellenes Zoltan – Spitalul de Copii Oradea).
În final Prof. Dr. L. Marodi a apreciat pozitiv Simpozionul Imunodeficien¡e Primare – Bucure¿ti 2006,
oferindu-¿i cu generozitate ajutorul tehnic (studii genetice) ¿i organizatoric, urmåtorul simpozion J. PROJECT
urmând a avea loc la Ia¿i în septembrie 2007 în organizarea Doamnei Prof. Dr. Stela Go¡ia ¿i Conf. Dr. Aurica
Ruginå.
În încheiere, meritå subliniat aportul sponsorilor
(Terra Nova Construct, Santé Medical SRL-Teva,
GlaxoSmithKline, Ranbaxy, SC Universul SA ¿i Crystal
Palace Hotel), fårå de care simpozionul nu ar fi putut
avea loc ¿i cårora le mul¡umim ¿i pe aceastå cale.
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