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Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,
Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.Ν. στo πλαίσιo της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των μελών της
διοργανώνει την 17η Διαμερισματική Επιστημονική Ημερίδα, στις 2/12/2018, στο
όμορφο και φιλόξενο Καρπενήσι, στο Πνευματικό Κέντρο της ιστορικής πόλης, με
θέμα:
“Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου ”
Η Ημερίδα απευθύνεται σε Νοσηλεύτριες / ές , Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης,
(MTN- ΠΚ), Νεφρολογικών Τμημάτων, Μεταμόσχευσης, και Επείγουσας Νεφρολογίας
(ΜΕΘ), καθώς και Παιδιατρικών Νεφρολογικών Κέντρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
της ευρύτερης περιοχής της Στερεάς Ελλάδος.
Οι ασθενείς με ΧΝΝ, παρουσιάζουν πολλά και σύνθετα προβλήματα, τόσο σε οργανικό όσο
και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, που για την αντιμετώπισή τους, χρειάζεται εξειδικευμένο
Ιατρο -Νοσηλευτικό προσωπικό.
Η πολυπλοκότητα, ο τρόπος αντιμετώπισης της νόσου, η ψυχοκοινωνική κατάσταση
πάσχοντος και οικογένειας, αλλά και η προσωπικότητα, η επάρκεια και η στάση των μελών
της θεραπευτικής ομάδας, επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την πορεία της χρόνιας νόσου και
την ποιότητα ζωής των ασθενών και του περιβάλλοντός τους.
Σκοπός της ημερίδας μας είναι, οι Νοσηλευτές Νεφρολογίας, να αποκτήσουν γνώση στα
νέα επιστημονικά δεδομένα της ψυχοκοινωνικής προσέγγισης, συμβάλλοντας στην
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι Νοσηλευτές όλων των Νεφρολογικών Νοσηλευτικών Κέντρων
της Περιοχής, θα υποστηρίξουν με την ενεργό συμμετοχή και παρουσία τους την δική τους
Ημερίδα, δεδομένου ότι διεξάγεται ημέρα Κυριακή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να την
παρακολουθήσει το σύνολο των Νοσηλευτών των Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης.
Το Δ.Σ. της ΕΝΕΝ σε συνεργασία με την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή, έχοντας ως
γνώμονα την επιτυχημένη κληρονομιά των προγενέστερων επιστημονικών εκδηλώσεων,
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να έχουμε μία Ημερίδα με υψηλή
Οργανωτική και Επιστημονική δομή.
Με αυτές τις σκέψεις …
Σας περιμένουμε στο ζεστό χειμωνιάτικο Καρπενήσι, να ανταλλάξουμε απόψεις,, να
ανανεώσουμε την παλαιά και να αποκτήσουμε νέα γνώση, αλλά και να γνωρίσουμε την
πλούσια ιστορία του αλλά και τις πολύχρωμες ομορφιές της περιοχής.. !!
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