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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ), σε συνεργασία με την  
ΜΤΝ του ΓΝ Φλώρινας,  στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των μελών της, 
διοργανώνει την 20η Διαμερισματική  Ημερίδα,  την Κυριακή  27/11/2022, στην  
ακριτική, πανέμορφη και φιλόξενη  πόλη της Φλώρινας, στο Πολιτιστικό Κέντρο  
(Ωδείο) , Αίθουσα  “Θεόδωρος Αγγελόπουλος”,  με θέμα: 
 
    “Παράγοντες που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών με  Χρόνια Νεφρική Νόσο Τελικού Σταδίου (ΧΝΝΤΣ) 
 
Η Ημερίδα μας απευθύνεται σε Νοσηλεύτριες/ές, Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης, 
Κλινικής Νεφρολογίας, Μεταμόσχευσης και Επείγουσας Νεφρολογίας (ΜΕΘ) των 
Νοσηλευτικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και άλλων νοσηλευτικών 
μονάδων της χώρας. 
  
Σκοπός της  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.  
Είμαστε βέβαιοι ότι, οι Νοσηλευτές όλων των Νεφρολογικών κέντρων της περιοχής, 
θα υποστηρίξουν την επιστημονική ημερίδα, δεδομένου ότι διεξάγεται ημέρα 
Κυριακή , ώστε να δοθεί η δυνατότητα να την παρακολουθήσουν το σύνολο των 
μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης.  
 Το ΔΣ της ΕΝΕΝ σε συνεργασία με την τοπική οργανωτική επιτροπή , 
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διοργανώσουμε μία 
Ημερίδα με άρτια και υψηλού επιπέδου Επιστημονική και Οργανωτική δομή. 
 
 Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε για την εξαιρετική συνεργασία, την δυνατή 
επιθυμία σας για συνεχή εκπαίδευση και πρόοδο, παρά  τις δυσκολίες, το 
επιβαρυμένο πρόγραμμα εργασίας και τις πολλές επαγγελματικές και προσωπικές σας  
υποχρεώσεις,  ανταποκριθήκατε με υψηλό  επαγγελματισμό στις απαιτήσεις της 
διοργάνωσης για 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 ακριτική και πανέμορφη πόλη της 
Φλώρινας στην 20η Διαμερισματική ημερίδα μας, με τη χαρά ότι ανταμώνουμε και 
πάλι και ευχόμαστε να είναι τόσο αποδοτική και ευχάριστη, όσο το επιθυμούμε. 
 
Το ΔΣ της ΕΝΕΝ 
 
ΕΥΓΕΝΙΚΗ  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:   
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Υπενθυμίζουμε τον λογαριασμό ανανέωσης μέλους της ΕΝΕΝ :  Alpha Bank / 
 IBAN: GR 91 0140 7100 7100 0232 0002 371 (Δικαιούχος ΕΝΕΝ) 



 
 


