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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ 2018-2020
Ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΝΕ
κατά την θητεία του ΔΣ 2018-2020 σε 12 τακτικές και
έκτακτες συναντήσεις του
Σταχυολογούμε:
 Συμμετοχή σε επιτροπή για το σχέδιο νόμου για την
εκπαίδευση και τις ειδικότητες στο ΚΕΣΥ, όπου κατατέθηκαν
οι συνολικές προτάσεις των Επιστημονικών Εταιρειών. Όσον
αφορά στην ειδικότητα και τα αντικείμενα εκπαίδευσης της
Νεφρολογίας,

οι

προτάσεις

μας

είχαν

αποδοχή

και

δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ. Οι προτάσεις όλων των Εταιρειών για
την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση βρίσκονταν στις
καλένδες και σε αναστολή. Άγνωστο το τι θα προκύψει στο
μέλλον.
 Στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλες επιστημονικές Εταιρείες,
έγινε συνάντηση με το Προεδρείο της Παθολογο-ανατομικής
Εταιρείας, όπου συζητήθηκαν οι ανάγκες μιας συνεχούς
επαφής και ανταλλαγής απόψεων με τους συναδέλφους της
συγκεκριμένης

Εταιρείας,

αλλά

και

συνεργασία

στην

οργάνωση συνεδρίων ή/και επιστημονικών συναντήσεων.
 Συχνές

επαφές

με

ΕΟΠΥΥ-ΗΔΙΚΑ

για

περιπτώσεις

συνταγογράφησης και υπέρβαση ορίου, επιστολές προς
Υπουργείο

Υγείας

για

προβλήματα

Νεφρολόγων,

(επιστημονικοί υπεύθυνοι και λύση συνεργασίας, επιστολές
σε κλινικάρχες για την στήριξη συναδέλφων, οδηγίες προς
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συναδέλφους κ.ά.).
 Συνάντηση με τον πρώην Γραμματέα Υπουργείου Υγείας κ.
Γιαννόπουλο,

τον

Απρίλιο

του

2019

για

θέματα

υποστελέχωσης νοσοκομείων, ανακήρυξης ως άγονης της
ειδικότητας της Νεφρολογίας για προσέλκυση ειδικευομένων,
καθώς

και

εξοπλισμού

νοσοκομείων

και

θέσπισης

προγραμμάτων πρόληψης νεφρικής νόσου. Αναμένουμε
εξελίξεις.
 Έγινε ξεκίνημα των Ομάδων Εργασίας. Με δειλά αλλά
σταθερά βήματα προγραμματίστηκαν οι δραστηριότητές τους
και σίγουρα θα είχαμε περισσότερα αποτελέσματα, αν δεν
υπήρχε η κρίση της λοίμωξης COVID 19.

Στα επόμενα

Συνέδρια θα φανούν τα μέχρι τότε επιτεύγματά τους.
 Σεπτέμβριος 2018 και 2019: Τα γνωστά επιτυχημένα
Επιστημονικά Συμπόσια

διαταραχών ηλεκτρολυτών και

οξεοβασικής ισορροπίας του εκλεκτού συναδέλφου κου Κ.
Μαυροματίδη και συνεργατών, με την υποστήριξη της ΕΝΕ.
 Επιστημονική

Συνάντηση

Νοεμβρίου

2018,

όπου

αναπτύχθηκε το θέμα : «Ο Νεφρός συναντά το Ήπαρ» στο
πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΝΕ και με άλλες ειδικότητες.
 Επίσης τον Νοέμβριο του 2018 και Νοέμβριο 2019
συνεχίστηκαν τα επιτυχημένα ετήσια σεμινάρια

όπου

αναπτύσσεται όλη η Ύλη της νεφρολογίας με μεγάλη
συμμετοχή ειδικευομένων αλλά και ειδικών νεφρολόγων με
την χορήγηση πιστοποιητικών μετά από γραπτές εξετάσεις.
 Επιστημονική εκδήλωση ΓΝ «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης
υπό την αιγίδα και συμμετοχή της ΕΝΕ «Περί θεραπευτικής
αφαίρεσης», με διοργανώτρια την εκλεκτή συνάδελφο και
μέλος της ΕΝΕ κα Δ. Παπαδοπούλου, με μεγάλη επιτυχία και
Επιστολή της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

Σελίδα 2

με πρακτική εξάσκηση “hands on”. Η επόμενη ετήσια
εκδήλωση από τους ίδιους διοργανωτές και με την ίδια
επιτυχία έγινε τον Δεκέμβριο του 2019, με θέμα «Λοιμώξεις
και Νεφρός».
 Είχαμε σημαντική συμμετοχή και δόθηκε η αιγίδα μας στην
εκδήλωση στο Ναύπλιο (Μάρτιος 2019), όπου αναπτύχθηκε
εμπεριστατωμένα και με ευχάριστο τρόπο η σύνδεση του
Γήρατος και των Νεφρών. Η επιτυχημένη εκδήλωση
οφειλόταν στον συνάδελφο καθηγητή κ. Δ. Βλαχάκο και στην
ομάδα του.
 Επίσης τον Μάρτιο του 2019 έγινε η καθιερωμένη ετήσια
εκδήλωση του ΓΝ «Ερυθρού Σταυρού» υπό την εποπτεία του
κ. Καπερώνη Νικολάου.
 Στις αρχές Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Διημερίδα
«Ανοσολογία της Μεταμόσχευσης» υπό την οργάνωση της
Νεφρολογικής Κλινικής& Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού
και της Γαστρεντορολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Λαϊκό» και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού, της
Β’ ΠΠΚ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο.
 Επίσης τον Απρίλιο του 2019 συμμετοχή και υποστήριξη της
δεύτερης

συνάντησης

του

Ιπποκρατείου

Νοσοκομείου

Αθήνας, με επικεφαλής της οργάνωσής της τον Γραμματέα
του ΔΣ κ. Δ. Πετρά, όπου αναλύθηκαν διεξοδικά τα θέματα
της Οξείας Νεφρικής Βλάβης.
 Συνέδριο Δελφών (Μάιος 2019). Το πρώτο ετήσιο Συνέδριο
της ΕΝΕ μετά τις νέες αλλαγές των κανονισμών Συνεδρίων
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με μια καλή συμμετοχή και
νέων συναδέλφων. Συνεχίστηκε η παράδοση συνεργασίας με
άλλες ειδικότητες (καρδιολόγοι, παθολόγοι, διαβητολόγοι),
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όπου έγινε προσπάθεια ανάδειξης στόχων, όπως η πρόληψη
εμφάνισης της χρόνιας νεφρικής νόσου σε ασθενείς
αυξημένου κινδύνου - προσπάθεια που θα πρέπει να
συνεχισθεί με συμμετοχή και των αρμόδιων αρχών Υγείας.
Στο Συνέδριο αυτό είχαμε και καλεσμένους από την Κύπρο
ελπίζοντας σε μια συνεχή επιστημονική αλλά και φιλική
επικοινωνία με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Οι προσκλήσεις
σε ξένους ομιλητές ήταν λίγες αλλά σημαντικές και έδωσαν
αίγλη στο μικρό μας Συνέδριο. Όπως πάντα ο καλός φίλος μας
κ. Νίκος Μαδιάς ήταν μονίμως παρών και ενεργός με τα σοφά
του σχόλια και με προτάσεις. Ελπίζουμε στη συνέχιση της
σημαντικής του παρουσίας στα Ελληνικά Νεφρολογικά
πράγματα.
 Πολυπληθής συμμετοχή μελών της ΕΝΕ στα εκπαιδευτικά
συμπόσια 2019 και 2020 με διεθνή συμμετοχή

με θέμα:

«Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία», που
οργανώνει με επιτυχία η Α΄ Καρδιολογική Κλινική του ΕΚΠΑ
του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», υπό την οργάνωση των καθηγητών
κ.κ. Δ. Τούσουλη και Κ. Τσιούφη.
 Συμμετοχή και οικονομική συνδρομή στο επιτυχημένο Διεθνές
Συνέδριο Ιστορίας της Νεφρολογίας στη Λάρισα (Σεπτέμβριος
2019), όπου ο καθηγητής και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΝΕ κ.
Ι. Στεφανίδης οργάνωσε μια ομολογουμένως ξεχωριστή και
μεγάλου ενδιαφέροντος εκδήλωση.
 Σημαντική

επίσης

Επιστημονική

Συνάντηση

έγινε

στα

Καλάβρυτα (Νοέμβριος 2019), όπου αναπτύχθηκαν διεξοδικά
και με μεγάλη επιτυχία τα νεότερα δεδομένα στις αγγειακές
προσπελάσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν έργο της
ομάδας του καθηγητού κου Δ. Γούμενου, με επικεφαλής τον
πολύτιμο συνεργάτη του καθηγητή κ. Ε. Παπαχρήστου.
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 Τον Νοέμβριο 2019 έγινε η 96η Επιστημονική Συνάντηση της
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας με θέμα: «Νεότερες
οδηγίες

στην αξιολόγηση δότου – λήπτη νεφρικού

μοσχεύματος», με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία.
 Μια επιτυχημένη ακόμη εκδήλωση με την επιστημονική και
οικονομική υποστήριξη της ΕΝΕ σε συνεργασία με την ERAEDTA και των Ομάδων εργασίας της, έγινε λίγο πριν την
απαγόρευση των εκδηλώσεων τον Φεβρουάριο του 2020,
σχετικά

με τις σπειραματοπάθειες. Νομίζουμε ότι η

συγκεκριμένη

εκδήλωση,

με

την

συμμετοχή

τόσων

σημαντικών και διακεκριμένων ομιλητών, ανέδειξε το κύρος
της Ελληνικής Νεφρολογικής κοινότητας, που με επικεφαλής
τον καθηγητή κ. Δ. Γούμενο, μέλος του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Νεφρολογικής Εταιρείας, προσέφερε σημαντική
επιστημονική τροφή αλλά και προσδοκίες για την συνέχιση
αυτών των εκδηλώσεων, μια και οι περισσότεροι των
καλεσμένων μας επιθυμούν την επιστροφή τους στη χώρα
μας και στις Επιστημονικές μας συναντήσεις.
 Προωθήθηκαν αλλαγές των κανονισμών εκπαίδευσης, του
περιοδικού μας και των Συνεδρίων. Εδώ το ΔΣ και εγώ
προσωπικά επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε δημόσια την
καθηγήτρια κα Αικ. Παπαγιάννη και την ομάδα της για την
συνεχή και ποιοτική της προσφορά στην έκδοση του
περιοδικού μας.
 Συνεχίστηκε η κάλυψη των νέων Νεφρολόγων μας στην ERAEDTA και στις συμμετοχές τους στις εξετάσεις για το
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Νεφρολογίας. Γίνεται προσπάθεια να
αυξηθεί το ενδιαφέρον συμμετοχής των νέων Νεφρολόγων
στην Ευρωπαϊκή μας Εταιρεία, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι
νέοι Έλληνες συνάδελφοι, που ήδη έχουν ένα σημαντικό
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επιστημονικό έργο καθιστώντας αναγνωρίσιμη την Ελληνική
Νεφρολογική κοινότητα.
 Έγινε σημαντική προσπάθεια για την ανάδειξη του εκλεκτού
μας καθηγητού κ. Ι. Μπολέτη ως μέλους στο ΔΣ του ESOT,
όπως και για την επιτυχή ανάληψη του Συνεδρίου της το 2023
στην Αθήνα.
 Συμμετείχαμε με δράσεις και στις δύο Παγκόσμιες Ημέρες
Νεφρού (2019 και 2020) με αρκετή επιτυχία και παρά τα
εμπόδια που προκάλεσε η κρίση της πανδημίας.
 Λάβαμε βραβείο σαν Επιστημονική Εταιρεία - τα γνωστά
βραβεία Health Care Business Award -, που οφείλεται στην
υποστήριξη της δουλειάς του εκλεκτού συναδέλφου μας κ.
Γεράσιμου Μπαμίχα, που δημιούργησε την πλατφόρμα
δεδομένων για τους καθετήρες εξωνεφρικής κάθαρσης. Με
τον

ίδιο

επικεφαλής

σε

ομάδα

νέων

ελπιδοφόρων

Νεφρολόγων έγινε μετάφραση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών
Επεμβατικής Νεφρολογίας (www.ene.gr).
 Δόθηκε οικονομική και ηθική υποστήριξη από την ΕΝΕ σε
επιστημονικές εργασίες που προέκυψαν από την συλλογή
στοιχείων

για

τα

αρχεία

(registries)

των

σπειραματονεφριτίδων στον Ελληνικό χώρο. Συγχαρητήρια
και ευχαριστίες στην ομάδα της καθηγήτριας κας Αικ.
Παπαγιάννη με επικεφαλής την καθηγήτρια κα Μ. Στάγκου,
που πραγματοποίησε με επιτυχία ένα τέτοιο σημαντικό έργο.
Ελπίζουμε στη συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Σίγουρα η
ενεργός συμμετοχή όλων μας στις συλλογές στοιχείων θα
αποδώσει σημαντικούς καρπούς.
 Οικονομική και ηθική υποστήριξη της πολυκεντρικής μελέτης
της ομάδας εργασίας του Διαβήτη με επικεφαλής τους
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συναδέλφους της Τριμελούς κα Μ. Σονικιάν, κα Π.
Κυρικλίδου, κ. Μ. Θεοδωρίδη. Αναμένουμε σύντομα τα
ευρήματα της μελέτης.
 Στην προσπάθεια κεντρίσματος ενδιαφέροντος για τα
Νεφρολογικά θέματα και στην καλύτερη οργάνωση των
Νεφρολόγων μας, αποφασίστηκε από το ΔΣ της ΕΝΕ η
διευθέτηση των οφειλών των μελών που δεν είχαν ανανεώσει
την συνδρομή τους τα τελευταία χρόνια, κάτι που βοήθησε
στην αύξηση των ταμειακώς εντάξει συναδέλφων μας και
ελπίζουμε στη συνεχή μελλοντική ενεργό τους συμμετοχή.
 Με δειλά βήματα ξεκινήσαμε την εφαρμογή της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας ελπίζοντας έτσι σε μεγαλύτερη συμμετοχή των
συναδέλφων στην ΕΝΕ.
Το ΔΣ της ΕΝΕ της περιόδου Μάιος 2018-Ιούνιος 2020
ευχαριστεί δημόσια όλες και όλους που συνέβαλαν στην όποια
δραστηριότητα της Εταιρείας μας. Αν κάποια εκδήλωση δεν
αναφέρθηκε σε αυτόν τον απολογισμό δεν έγινε σκόπιμα.
Ευχαριστίες στα επίσημα όργανα της ΕΝΕ (Επιστημονική
Επιτροπή, Επιτροπή Υποτροφιών, Εξελεγκτική Επιτροπή), όπως
και

σε

όλους

τους

συναδέλφους

που

στήριξαν

τις

δραστηριότητές μας. Ευχαριστίες πολλές στην Γραμματέα μας κα
Β. Μπούρχα για την συνεχή και πέραν του ωραρίου της
σημαντική βοήθεια στην διεκπεραίωση των εργασιών της ΕΝΕ.
Επιπρόσθετα το απερχόμενο ΔΣ θα ήθελε να εκφράσει και σε
αυτόν τον απολογισμό, τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες
των συναδέλφων που έφυγαν από κοντά μας την περίοδο αυτή.
Μακάρι να είναι οι τελευταίες απώλειες στον χώρο μας.
Το απερχόμενο ΔΣ εύχεται μια καλή συνέχεια στο νέο ΔΣ
της ΕΝΕ που θα προκύψει, το οποίο σίγουρα, για να επιτύχει, θα
χρειαστεί την συμμετοχή όλων στις αποφάσεις και στις
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εκδηλώσεις της.
Σας ευχόμαστε προσωπική ευτυχία, υγεία και μια
επιτυχημένη επιστροφή στην κανονικότητα της ζωής μας.
Με εκτίμηση
Εκ του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος

Αποστόλου Θεοφάνης
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