Απολογισµός 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΝΕΝ 16-18/6/2022, Καβάλα
Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΝ στην όµορφη
και φιλόξενη πόλη της Καβάλας 16-18 /6/2022.Ξενοδοχείο Lusy
Παρουσιάστηκαν τα νέα δεδοµένα, που αφορούν το µέλλον των µεµβρανών
αιµοκάθαρσης, περνώντας τουλάχιστον σε ερευνητικό επίπεδο στην επανάσταση της
νανοτεχνολογιας.
Ανακοινώθηκαν τα νέα δεδοµένα στη σύνθεση των νέων διαλυµάτων ΠΚ και της
µεταµόσχευσης νεφρού από ζώντα δότη µε µη συµβατή οµάδα αίµατος, η
διασταυρούµενη µεταµόσχευση, ο εθελοντής δότης και η νέα νοµοθεσία, που διέπει
αυτή την κατηγορία των δοτών. Το παρουσίασε η οµάδα µεταµόσχευσης και
συντονισµού από ΓΝ Λαϊκό Αθήνα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι ανακοινώσεις, πού αφορούσαν την οργάνωση και την
λειτουργία του νοσοκοµείου του µέλλοντος µε την ψηφιοποίηση των προσφερόµενων
υπηρεσιών υγείας, ( ΩΚΚ), σε συνδυασµό µε την ανάγκη της αναβάθµισης της
ποιότητας µέσα από µια νέα ηγεσία µε γνώση και όραµα κα Κ. Παναγιωτόπουλου
401 ΓΣΝΑ, µέλος ΣΕΠ University of Pafos, Εκπαιδεύτρια ενηλίκων!!
Το παρακολούθησαν 168 σύνεδροι µε φυσική παρουσία και 22 µε διαδικτυακή
σύνδεση, από όλες τις νεφρολογικές µονάδες της χώρας και από την αγαπηµένη µας
Κύπρο.
Σας ευχαριστούµε θερµά, διότι µετά από πολλές δυσκολίες, µέτρα προστασίας
συναισθηµατική και ψυχική κόπωση, καταφέραµε να βρεθούµε και πάλι σε µια
µεγάλη γιορτή επανασύνδεσης µας.
Στο επιστηµονικό πρόγραµµα ανακοινώθηκαν 49 ΕΑ,
9 Διαλέξεις, 7 ΣΤ, 3 Διαδραστικά κλινικά φροντιστήρια,
Όλες οι εισηγήσεις ήταν υψηλού επιστηµονικού επιπέδου, τόσο σε ερευνητικό όσο
και βιβλιογραφικό επίπεδο.
Βραβεύτηκαν:
2 ανασκοπικές εργασίες, από ΜΤΝ Ναξου Μ. Σκουλατου @ συν. και ΜΤΝ
Πτολεµαΐδας
Ε. Παπαδοπουλου @ συν.
2 ερευνητικές από ΜΤΝ Καβάλας Σ. Βοβλιανου @ συν. και ΠΚ Αλεξανδρουπολης
Ε. Μιλτσακακη @συν..
Το ΠΓΝ"Αττικον" για την Ποιοτική και Ποσοτική παρουσία του προσωπικού του στο
Συνέδριο!! (13 συµµετοχές σε ΕΑ, ΣΤ, Προεδρεία) θερµές ευχαριστίες στην κ. Βικυ
Ζωη και συν. για την εξαιρετική προσπάθεια και την επιστηµονική υποστήριξη!!
Όλοι αποκοµίσαµε νέα γνώση, πλούσια συναισθήµατα και εµπειρίες προς όφελος των
συνανθρώπων µας, που πάσχουν από Νεφρική Νόσο.
Θερµά Συγχαρητήρια σε όλους τους συµµετέχοντες!!

