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Πρόεδρος:
Αποστόλου
Θεοφάνης

Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ) έχει από καιρό
ζητήσει συνάντηση με τους υπεύθυνους του Υπουργείου
Υγείας για ανάδειξη και προσπάθεια λύσης των
Αντιπρόεδρος:
προβλημάτων
που υπάρχουν στα Νεφρολογικά Τμήματα και
Στεφανίδης
τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) της χώρας μας χωρίς
Ιωάννης
αυτό να έχει επιτευχθεί.
Πρόσφατα υπήρξαν αιτήματα και κραυγές αγωνίας από
Γεν.
Γραμματέας:
συναδέλφους στην Επαρχία (Χίος, Μυτιλήνη) όπου
Πετράς Δημήτριος ανέδειξαν την αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας των
Τμημάτων τους λόγω έλλειψης Ιατρικού ή/και Νοσηλευτικού
Ταμίας:
προσωπικού και της αδυναμίας κάλυψης της ολοένα
Σταυρουλόπουλος
αυξανόμενης ζήτησης ασθενών προς αιμοκάθαρση. Αυτό το
Αριστείδης
πρόβλημα γίνεται εντονότερο ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες
Ειδ. Γραμματέας: όπου παραθεριστές ντόπιοι και ξένοι αλλά και οι
μετανάστες/πρόσφυγες
αυξάνονται
και
χρειάζονται
Σονικιάν Μάκρω
Νεφρολογικής φροντίδας και θεραπείας. Προς το παρόν δεν
Μέλη:
έχουν προκύψει ριζικές λύσεις από το Υπουργείο και τις
Στάγκου Μαρία
ΥΠΕ.
Παπαδοπούλου
Χθες πληροφορηθήκαμε ότι σύσσωμη η ΜΤΝ της
Δωροθέα
Κεφαλονιάς κατέθεσε τις παραιτήσεις του ιατρικού και
Νοσηλευτικού προσωπικού διότι τα προβλήματα της
Μονάδος δεν αντιμετωπίστηκαν παρά τις σχετικές
εκκλήσεις.
Ζητάμε την άμεση και πλήρη κάλυψη και στελέχωση των
Νεφρολογικών Τμημάτων σε προσωπικό αλλά και σε
νεότερα μηχανήματα σε όλη την χώρα και ιδιαίτερα στην
Επαρχία όπου οι ανάγκες είναι τρομακτικά μεγάλες.
Ελπίζουμε οι υπεύθυνοι να ενσκήψουν με αγάπη και
ενδιαφέρον στις διαρκώς αυξημένες ανάγκες των ασθενών
που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση αλλά και τις ανάγκες
επιβίωσης του Προσωπικού, ιατρικού και Νοσηλευτικού σε
Επιστολή της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

Σελίδα 1

όλα τα Νεφρολογικά Τμήματα και Μονάδες Τεχνητού
Νεφρού στην επικράτεια.
Με εκτίμηση,
Εκ του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος

Αποστόλου Θεοφάνης

Επιστολή της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

Γεν. Γραμματέας

Πετράς Δημήτριος
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