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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ), σε συνεργασία με την  
ΜΤΝ του ΓΝ Πύργου, Ηλείας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των 
μελών της, διοργανώνει την 19η Διαμερισματική  Ημερίδα,  στις 19/12/2021, με θέμα: 
 
    “Νεότερα δεδομένα και θεραπευτικές προσεγγίσεις στη Χρόνια Νεφρική  
                                       Νόσο Τελικού Σταδίου” 
  
Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας μας είναι, να κατατεθεί και να ανανεωθεί η γνώση 
και τα νέα δεδομένα, που αφορούν τη Χρόνια Νεφρική Νόσο Τελικού Σταδίου 
(ΧΝΝΤΣ), που διασφαλίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στους 
πάσχοντες από τη Χρόνια Νόσο.   
Θα κατατεθούν και θα αναπτυχθούν τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα,  για την διαχείριση 
και την αντιμετώπιση  της νόσου  COVID-19. 
Οι  Νοσηλευτές Νεφρολογίας, με οργανωτική ευελιξία, ετοιμότητα, 
επιστημονικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, τήρησαν όλα τα μέτρα και τα 
πρωτόκολλα πρόληψης και μετάδοσης της νόσου στις  μονάδες εξωνεφρικής 
κάθαρσης, προστατεύοντας και την υγεία των εργαζομένων, αλλά και των ασθενών, 
προσφέροντας ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 
  
Ευχαριστούμε θερμά τους Νοσηλευτές και τους Ιατρούς της ΜΤΝ/ΜΠΚ του ΓΝ 
Πύργου Ηλείας, για την εξαιρετική συνεργασία, την δυνατή επιθυμία τους για συνεχή 
εκπαίδευση και πρόοδο, παρά  τις δυσκολίες, το επιβαρυμένο πρόγραμμα εργασίας 
και τις πολλές επαγγελματικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις,  διοργανώσαμε και 
σας προσκαλούμε σε μια επιτυχημένη επιστημονική Ημερίδα. 
 
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους εισηγητές και τους συντονιστές της Ημερίδας μας, που 
πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και θα καταθέσουν την γνώση και 
την εμπειρία τους, συμβάλλοντας  στην επιτυχία της.  
Με τις σκέψεις αυτές σας καλωσορίζουμε στην διαδικτυακή μας συνάντηση, με την 
ελπίδα πολύ σύντομα να ανταμώσουμε και πάλι και ευχόμαστε να είναι τόσο 
αποδοτική και ευχάριστη, όσο το επιθυμούμε. 
 
 Link παρακολούθησης:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SUQaN6eJQvyCBntTGzn9Qg. 
 
Το ΔΣ της ΕΝΕΝ 
 
ΕΥΓΕΝΙΚΗ  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:   
Αγαπητοί συνάδελφοι, για να συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί η ΕΝΕΝ, 
σεβόμενοι την πορεία της, τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές της 
δραστηριότητες θα ΠΡΕΠΕΙ να την υποστηρίζουμε και να υπάρχει η 
στοιχειώδης ανταπόκρισή μας. Ενημερωτικά για το 2021, έχουν  ανανεώσει την 
ετήσια συνδρομή των  15.00 ευρώ 33 μέλη και το 2020…12 μέλη.   
Υπενθυμίζουμε τον αριθμό λογαριασμού:  Alpha Bank / 
 IBAN: GR 91 0140 7100 7100 0232 0002 371 (Δικαιούχος ΕΝΕΝ) 



 
 


