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Θέµα: Νεφρολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα
Κα/Κε Διευθυντά,
Σχετικά µε το θέµα, που αφορά το πρόγραµµα της εκπαίδευσης των Νοσηλευτών
Νεφρολογίας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι:
Οι συµπολίτες µας, που έχουν ανάγκη Εξ. Κάθαρσης, (ΕΚ), και λόγω της
µείωσης των Μεταµοσχεύσεων στη χώρα µας, αυξάνονται ανησυχητικά µε
αποτέλεσµα οι ασθενείς να είναι «σχεδόν» µόνιµοι στην Ε.Κ Αιµο/ρσηΠερι/αϊκή, και δηµιουργείται η ανάγκη λειτουργίας νέων µονάδων Ε.Κ.
Οι νέες µονάδες αλλά και οι ήδη λειτουργούσες στελεχώνονται από νοσηλευτές
χωρίς καµία εκπαίδευση θεωρητική ή κλινική, παρά του ότι η προσέλευση και η
επιθυµία από νέους κυρίως νοσηλευτές ή και άνεργους, να εκπαιδευτούν στο
αντικείµενο της νεφρολογίας είναι µεγάλη, και όλοι αποζητούµε υπηρεσίες
υψηλής νεφρολογικής νοσηλευτικής φροντίδας
Συγχρόνως τα προβλήµατα των ασθενών αυτών είναι πολλά και σύνθετα, διότι
επιβαρύνονται και από άλλα συνοδά νοσήµατα, που για την αντιµετώπισή τους
χρειάζεται ειδικά εκπαιδευµένο ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό.
Στον Ν.1579/85, άρθρο 5, προβλέπονται, εκτός των ήδη λειτουργούντων
Νοσηλ/κών Ειδ/των και άλλες ειδικότητες, µε έκδοση προεδρικού Διατάγµατος.
Λαµβάνοντας υπ ’όψιν τις ανάγκες των ασθενών µε Χρόνια Νεφρική Νόσο,
τελικού σταδίου, αλλά και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις των
Νοσηλευτών για παροχή εξειδικευµένης φροντίδας ,
Σας παρακαλούµε να ενεργοποιήσετε τις προκείµενες διατάξεις για την
δηµιουργία της Νοσηλευτικής Νεφρολογικής Ειδικότητας και µε θετικό και
δηµιουργικό πνεύµα να αντιµετωπίσετε το πάγιο αίτηµα των Νοσηλευτών
Νεφρολογίας, για αναβάθµιση της παρεχόµενης Νοσηλευτικής Νεφρολογικής
φροντίδας.
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρινίσεις που τυχόν
χρειαστείτε στο τηλ. 6937105345 (κα Τσούγια).
Με εκτίµηση
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
Η Πρόεδρος
Η Γενική Γραµµατέας

Παναγιώτα Τσούγια
Βασιλική Λαγκάζαλη
Συν: Πρόγραµµα Νοσηλευτικής Νεφρολογικής Ειδικότητας

