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  Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
  Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.Ν. στo πλαίσιo της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των µελών της 
 διοργανώνει την 15η Διαµερισµατική Επιστηµονική Ηµερίδα, 4/12/2015, στη  
Μυτιλήνη, σττην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής,  µε θέµα: 
 
      “ Χρόνια Νεφρική Νόσος: Σύγχρονες Θεραπευτικές Προκλήσεις:” 
 
   Η   Ηµερίδα   απευθύνεται   σε   Νοσηλευτές – τριες   Νεφρολογικών   Τµηµάτων,  
Μονάδων  Εξωνεφρικής  Κάθαρσης, (MTN- ΠΚ) Μεταµόσχευσης,  Παιδιατρικών  
Νεφρολογικών Τµηµάτων  και   Επείγουσας  Νεφρολογίας  (ΜΕΘ)   των   Νοσηλευτικών  
Ιδρυµάτων  της ευρύτερης περιοχής Του Βορειοανατολικού Αυγαίου και γενικότερα στους 
Νοσηλευτές  Νεφρολογίας των Νεφρολογικών Κέντρων της χώρας. 
 
    Σκοπός της ηµερίδας µας, είναι να αναδείξει αλλά και να παροτρύνει νέους Νοσηλευτές 
να συµµετέχουν µε ανακοινώσεις και εισηγήσεις, στο επιστηµονικό πρόγραµµα της 
ηµερίδας, να συµµετέχουν ενεργά στην οργάνωσή της,  ώστε, να αποκτήσουν την εµπειρία  
και τη γνώση της επιστηµονικής και διοικητικής  διοργάνωσης παρόµοιων επιστηµονικών 
εκδηλώσεων.  
 
    Είµαστε βέβαιοι ότι οι Νοσηλευτές όλων των Νεφρολογικών Νοσηλευτικών Κέντρων της 
περιοχής,  θα υποστηρίξουν µε την ενεργό συµµετοχή τους και παρουσία τους  την δική τους 
Ηµερίδα, δεδοµένου ότι διεξάγεται ηµέρα Κυριακή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να την 
παρακολουθήσει το σύνολο των Νοσηλευτών.  
Το Δ.Σ. της ΕΝΕΝ σε συνεργασία µε τους   Διαµερισµατικούς  µας Εκπροσώπους, την 
Τοπική Οργανωτική Επιτροπή, έχοντας ως γνώµονα την επιτυχηµένη κληρονοµιά των 
προγενέστερων, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να έχουµε µία Ηµερίδα 
µε υψηλή Οργανωτική και Επιστηµονική δοµή. 
 
Με αυτές τις σκέψεις … 
 
 Σας  περιµένουµε να συναντηθούµε στην Ακριτική  φιλόξενη και πανέµορφη  Μυτιλήνη,  
να ανταλλάξουµε απόψεις,, να ανανεώσουµε την παλαιά και να αποκτήσουµε νέα γνώση  
και  να  γνωρίσουµε   τους  Ευαίσθητους και Ευγενικούς συµπολίτες µας,, που καθηµερινά 
διδάσκουν πολιτισµό και ήθος…  
 
                                         Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 

    Η  Πρόεδρος                         Η Γενική Γραµµατέας 
 

 
 
                                             
                         Παναγιώτα Τσούγια                         Βασιλική Λαγκάζαλη 


