
Σεμινάριο – Colloquium Τμήματος

Τα μαθηματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2

Βάνα Σύψα, Αν. Καθ. Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ

Περίληψη: Οι επιδημίες πλήττουν την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επηρεάζουν την υγεία

του πληθυσμού και ενδέχεται να έχουν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί

η πανδημία COVID-19 από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2. Στην περίπτωση του νέου κορωνοϊού, ενός ιού δηλαδή που

έχει τη δυναμική να οδηγήσει σε επιδημία και στον οποίο κανείς στον πληθυσμό δεν έχει ανοσία, προκύπτουν σημαντικά

ερωτήματα. Ποια αναμένεται να είναι η πορεία της επιδημίας απουσία παρεμβάσεων και η επιβάρυνση για το σύστημα υγείας;

Ποια αναμένεται να είναι η αποτελεσματικότητα μεμονωμένων μέτρων ή συνδυασμού μέτρων; Τα ερωτήματα πρέπει να

απαντηθούν ταχύτατα μιας και η άμεση εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων είναι κρίσιμης σημασίας για τη μετέπειτα

πορεία της επιδημίας. Τα μαθηματικά μοντέλα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερα στα λοιμώδη νοσήματα και

αποτέλεσαν κύριο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων στην πανδημία COVID-19. Στην παρούσα παρουσίαση, θα συζητηθεί πώς

τα μαθηματικά αποτέλεσαν οδηγό για τη διαμόρφωση πολιτικών στην αντιμετώπιση της πανδημίας SARS-CoV-2 παγκοσμίως
καθώς και η εφαρμογή τους στην επιδημία στη χώρα μας.
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Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Βάνα Σύψα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής

στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι απόφοιτος τους Τμήματος

Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιομετρία (MSc in Biometry)
από το Πανεπιστήμιο τουReading στηΜ. Βρετανία, διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή

ΕΚΠΑ και μετεκπαίδευση στην Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων στο Imperial College της

Μ. Βρετανίας. Είναι Πρόεδρος της International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) για τα

έτη 2019-2020. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιδημιολογία λοιμωδών

νοσημάτων (ιογενείς ηπατίτιδες, HIV λοίμωξη, νοσοκομειακές λοιμώξεις, γρίπη κ.α.), στη χρήση

μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη τους και στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τον περιορισμό

των συνεπειών τους. 'Εχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής ή συν-ερευνητής σε προγράμματα

που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς φορείς και από το National Institutes of Health των

ΗΠΑ. Είναι μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και λοιμωξιολόγων για τον νέο κορωνοϊό

SARS-CoV-2.


