
Απολογισµός 13ου  ΠΝΣ ΕΝΕΝ  7- 9/6/2018, Καλαµάτα 

Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 13ο ΠΝΣ της ΕΝΕΝ  7 - 9/6/2018, στην Καλαµάτα στο 
ξενοδοχείο Elite  Sity  Resort 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν 41 Επιστηµονικές Ελεύθερες 
Ανακοινώσεις και 9  Αναρτηµένες Ανακοινώσεις, 5 Στρογγυλές Τράπεζες, 4 
Διαλέξεις, 2 Δορυφορικές Διαλέξεις, 3 Διαδραστικά Κλινικά Φροντιστήρια Οι 
επιστηµονικές εργασίες ήταν υψηλού επιστηµονικού επιπέδου, τόσο σε ερευνητικό 
όσο και  σε βιβλιογραφικό επίπεδο.  

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Δήµαρχός της Καλαµάτας κ. 
Νίκας, ο οποίος τόνισε τον ρόλο της τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύστηµα Υγείας. 

Η Αρχαιολόγος κ. Αραπογιάννη, µας µύησε στα µυστικά της ανασκαφικής της 
ανακάλυψης του Ασκληπιείου  της Αρχαίας Θουρίας. 

Η Νεφρολόγος κ. Κιόρτεβε στη διάλεξή της “Nεφροί και Υγεία των γυναικών” 
τόνισε τις ιδιαιτερότητες της χρόνιας νόσου. 

Η Παιδίατρος Νεφρολόγος κ. Μήλα, απέσπασε πολλές ερωτήσεις από τις 
Νοσηλεύτριες  µητέρες στην διάλεξή της “Πολυκυστική Νόσος: Από το παιδί στον 
ενήλικα” 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διάλεξη “ Δείκτες ποιότητας  Νοσηλευτικής φροντίδας 
στην Νεφρολογική Νοσηλευτική, που παρουσίασε ο κ. Πέτσιος. 

Το Διαδραστικό κλινικό φροντιστήριο, που παρουσίασε η κ. Παναγιωτοπούλου µε 
θέµα: “Διεπιστηµονική συνεργασία στην κλινική πράξη: Πρόληψη Διαχείρηση και 
Αντιµετώπιση Συγκρούσεων στο χώρο εργασίας”, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
χρηστικότητα για τους Νοσηλευτές, στην καθηµερινή άσκηση της κλινικού τους 
έργου. 

Επίσης ότι πολύ χρήσιµο και ιδιαίτερα ωφέλιµο ήταν το Διαδραστικό ερευνητικό 
βήµα, που δόθηκε στους Νεφροπαθείς και στους φροντιστές τους, στη διάρκεια του 
οποίου οι ασθενείς και οι φροντιστές υπέβαλαν ερωτήσεις και δόθηκαν απαντήσεις 
από τους Νοσηλευτές Νεφρολογίας. Συντονίστρια κ. Ελευθερούδη. 

Η θεµατολογία  των Στρογγυλών Τραπεζών. Ελεύθερων Ανακοινώσεων, 
.Αναρτηµένων Ανακοινώσεων και διαδραστικών Κλινικών φροντιστηρίων κάλυψαν 
όλο το φάσµα της Νεφρολογικής Νοσηλευτικής, που αφορά την Κλινική 
Νεφρολογία, την Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, την Αιµοκάθαρση, την Π.Κ. και την 
Μεταµόσχευση. 

Ευχαριστούµε τον κ. Χαχή, ο οποίος µε την επιµονή του στην διατήρηση της 
πολιτιστικής  παράδοσης, µε το χορευτικό και το θεατρικό δρώµενο, στην έναρξη και 
στο κλείσιµο του Συνεδρίου, συνέβαλε στην επιτυχία του Συνεδρίου.  

Συγχαίρουµε και Ευχαριστούµε θερµά όλους τους Νοσηλευτές, τους Ιατρούς 
Νεφρολογίας και άλλους Επιστήµονες, που συµµετείχαν στις εργασίες του 



Συνεδρίου, τους  Εισηγητές και τους Συντονιστές, που πρόθυµα και µε ιδιαίτερη 
ευαισθησία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή µας, συµβάλλοντας στο κύρος και 
στην επιτυχία του. 

Το ΔΣ της ΕΝΕΝ 

 

 

 


