
Απολογισμός	  18ης	  Διαμερισματικής	  	  Ημερίδας	  	  Κεντρικής	  Μακεδονίας	  της	  ΕΝΕΝ	  

	  1/12/2019,	  Βέροια,	  με	  θέμα	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Διασφάλιση	  ποιότητας	  φροντίδας	  στους	  ασθενείς	  μς	  Χρόνια	  Νεφρική	  Νόσο”	  

Οι	  εισηγήσεις	  ήταν	  υψηλού	  επιστημονικού	  επιπέδου	  και	  η	  προσέλευση	  των	  συμμετεχόντων	  
ξεπέρασε	  κάθε	  προσδοκία	  μας.	  

Την	  	  Ημερίδα	  παρακολούθησαν	  237	  Νοσηλευτές	  και	  Ιατροί	  Νεφρολογίας	  από	  τα	  
Νεφρολογικά	  κέντρα	  της	  Κεντρικής	  Μακεδονίας.	  

Παρουσιάστηκαν	  τα	  νέα	  δεδομένα	  στην	  αγγειακή	  προσπέλαση	  fistula/μοσχεύματος	  ,	  η	  
Κινητική	  της	  Αιμοκάθαρσης,	  η	  πρόληψη	  και	  ο	  έλεγχος	  των	  λοιμώξεων	  στις	  ΜΕΚ,	  η	  
επικοινωνία	  Νοσηλευτών	  –	  Ασθενών	  ,	  η	  αντιμετώπιση	  των	  οξέων	  συμβαμάτων	  κατά	  τη	  
διάρκεια	  της	  αιμοκάθαρσης	  	  και	  η	  διατροφή	  των	  ασθενών.	  

Η	  κ.	  Ξανθοπούλου	  	  Κυριακή,	  Διευθύντρια	  της	  ΜΤΝ	  Ημαθίας	  ,	  	  μας	  ταξίδεψε	  στο	  παρελθόν	  
της	  	  αιμοκάθαρσης,	  στην	  εξέλιξη	  	  της	  τεχνολογίας	  	  και	  των	  φίλτρων	  	  της	  αιμοκάθαρσης.	  

Τονίστηκε	  για	  άλλη	  μια	  φορά	  η	  αναγκαιότητα	  εφαρμογής	  προγράμματος	  	  εξειδίκευσης	  
στην	  Νεφρολογική	  Νοσηλευτική.	  

Το	  Δ.Σ.	  	  της	  ΕΝΕΝ	  ευχαριστεί	  	  θερμά	  	  τους	  εισηγητές	  και	  συντονιστές	  ,	  που	  με	  πολύ	  
ενθουσιασμό	  ανταποκρίθηκαν	  στην	  πρόσκλησή	  μας,	  συμμετείχαν	  στο	  επιστημονικό	  
πρόγραμμα,	  κατέθεσαν	  την	  γνώση	  και	  την	  εμπειρία	  τους	  και	  συνέβαλλαν	  	  στην	  επιτυχία	  της	  
Ημερίδας	  μας.	  

Ευχαριστούμε	  	  θερμά	  	  την	  κ.	  Παπαϊωάννου	  Μαρία	  ΔΝΥ	  του	  ΓΝ	  Ημαθίας	  και	  την	  
προϊσταμένη	  της	  ΜΤΝ	  	  κ.	  Πραντσίδου	  Δήμητρα,	  για	  την	  πολύτιμη	  και	  πολύπλευρη	  	  βοήθειά	  
τους.	  	  

Την	  ΤΟΕ,	  που	  εργάστηκε	  συστηματικά	  και	  υψηλό	  επαγγελματισμό	  	  και	  πολύ	  φιλότιμο,	  για	  
την	  επίτευξη	  του	  κοινού	  μας	  στόχου,	  που	  αφορά	  την	  βελτίωση	  και	  την	  διασφάλιση	  της	  
παρεχόμενης	  φροντίδας	  υγείας	  	  των	  συνανθρώπων	  μας	  που	  πάσχουν	  από	  Χρόνια	  Νεφρική	  
Νόσο.	  

Το	  Δ.Σ.	  της	  ΕΝΕΝ	  

	  


