Dr. Angelos Halaris, Loyola Stritch seçilmiş immünoloji ve psikiyatri başkanı
MAYWOOD, 3. – Loyola Üniversitesi Chicago Stritch Tıp Fakültesi Profesörü Angelos Halaris, MD, PhD, Dünya Psikiyatristleri
Birliği, İmmünoloji ve Psikiyatri Bölümü seçilmiş başkanıdır.
Üç yıllık süreçte, yenilenebilir vadede Dr. Halaris, dünya çapında psikiyatristler ve akıl sağlığı hekimlerinin farkındalıklarını
arttırmak adına yapılacak programları ve entegrasyonları yapacak organizasyonun denetimini yapacak.
Bağışıklık sistemi ve merkezi sinir sistemi birbirlerini sağlıkta ve hastalıkta etkilerler. Örneğin, kalp hastalarının yüzde 40’tan
yüzde 60’a kadar olan kısmı aynı zamanda klinik müdahale gerektiren depresyona sahiptirler ve aynı şekilde klinik müdahale
gerektiren depresyon hastalarının yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar olan kısmı kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskine
sahiptirler.
Dr. Halaris, depresyona ve kalp rahatsızlıklarına aynı anda sahip olan hastalarının tanısında ve tedavisinde yeni bir alt
uzmanlık alanı öneriyor. Kendisi bunu “psikokardiyoloji” olarak isimlendiriyor.
Depresyon ve kalp rahatsızlıkları arasındaki bağlantıyı anlamanın anahtar öğesi strestir. Stres depresyona sebep olurken,
depresyonun da geri dönüşü çok büyük bir stres etkeni olur. Vücudumuzun bağışıklık sistemi stresle savaşmak için aynı bir
enfeksiyon veya bir hastalıkla savaşır gibi harekete geçer. Bağışıklık sistemi, bu oluşan strese müdahale olarak çeşitli
interlökinler ile beraber sitokin adı verilen proteinleri salgılar. İlk etapta bu inflamatuvar müdahale stresin üstesinden gelir.
Fakat zamanla bu kronik inflamatuvar müdahale arteriyoskleroza (damar sertliği), kardiyovasküler rahatsızlıklara ve
serebrovasküler rahatsızlıklara sebep olur ve bunu da kalp krizleri ve inmeleri takip eder.
Çok yakın bir zaman önce gerçekleşen İşbirliği Kesişmesi’nde gerçekleşen Dünya Psikiyatristleri Derneği Tematik
Konferansı’nda Dr. Halaris Psikiyatri ve İlişkili Bilimler’de Üstün Katkıları için Atinalı Ödülü ile ödüllendirildi. Bu ödül Dr.
Halaris’in akıl sağlığı uzmanları ve uzman hekimler arasında, özellikle de nörolojistler, doğum uzmanı ve kardiyolojistler
arasındaki işbirliğini arttıran ve uzun yıllar süren çabası sonucunda gerçekleşti.
Dr. Halaris, Stritch’te Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Departmanında profesörlük yapmaktadır. Loyola Üniversitesi,
Chicago Sağlık Bilimleri Bölümü (HSD) meslekler arası, multidisipliner ve dönüşebilir eğitimde ve araştırmada yoğunlaşırken
aynı zamanda geleceğin liderlerini yöneticilik ve bilimsel bilgi ile donatıp hazırlamaktadır. HSD, Illinois, Maywood’da Sağlık
Bilimleri Kampüsü’nde yer almaktadır. Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde HSD’nin yanı sıra Marcella Niehoff Hemşirelik Okulu,
Stritch Tıp Okulu, Yüksekokulu’nun biomedikal araştırma programları ve Chicago Loyola Üniversitesi’nde teşvik edici yeni
araştırma ve meslekler arası eğitim fırsatları bulunmaktadır. HSD’nin fakültesi ve kadrosu yüksek bilgiye, tecrübeye ve
Loyola’nın sağlık biliminde başarıya ulaşması için ve sınırları aşması için büyük bir tutku ile araştırmalara ve akademik
standartlara sahiptir. HSD hakkında daha fazla bilgi için LUC.edu/hsd ‘yi ziyaret ediniz.

