Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017
Δελτίο Τύπου
Ημερίδα ενημέρωσης του κοινού με θέμα «Ο νεφρός με μια ματιά»
Ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος παροχής υπηρεσιών
νεφρικής φροντίδας με δίκτυο 6 μονάδων σε όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιήσει ημερίδα ενημέρωσης
του κοινού την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στις 18:00 με θέμα «Ο νεφρός με μια ματιά». Η εκδήλωση
θα διεξαχθεί στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Κέντρου Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας και θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση με livestream στο κανάλι της εταιρείας στο
YouTube.
Η ημερίδα εντάσσεται στις δράσεις του Ομίλου για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγείας με
στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή
για το κοινό και τελείται υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας. Την ενημερωτική ημερίδα θα προλογίσει ο κ. Αθανάσιος Αλατάς,
Νεφρολόγος, Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Χαλκίδας και θα συμμετέχουν
ως ομιλητές η κυρία Καλλιόπη Ρέτσα, Επιστημονική Διευθύντρια, και ο κύριος Βασίλειος Γιαννίκος,
Νεφρολόγος στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης των Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios στην Χαλκίδα
καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων όπως ο κύριος Αντώνιος Κοτζάμπασης, Χειρουργός Οφθαλμίατρος
και η κυρία Διαμάντω Μπίλιου, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος.
Η Χρόνια Νεφρική Νόσος δεν είναι μια μονοδιάστατη νόσος, συνεπώς στους ασθενείς που πάσχουν από
Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια συνήθως συνυπάρχουν και άλλα νοσήματα, καθώς και επιπλοκές των
λοιπών συστημάτων, όπως του καρδιαγγειακού, του νεφρολογικού, του οπτικού και του μυοσκελετικού.
Ο ρόλος του νεφρολόγου, σε οποιοδήποτε στάδιο - πριν η κατά την διάρκεια της θεραπείας
αιμοκάθαρσης - είναι κομβικός, συμβουλευτικός και κυρίως επιβάλλει την στενή παρακολούθηση, τον
συντονισμό και την συνεργασία όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. Η ημερίδα εστιάζει και σε θέματα
διατροφικών αναγκών των ασθενών σε διάφορα στάδια της Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΧΝΑ), τις
οφθαλμιατρικές επιπλοκές των ασθενών που πάσχουν από ΧΝΑ, και κατ’ επέκταση την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.
Στα πλαίσια της ημερίδας, το Νεφρολογικό κέντρο Mesogeios στην Χαλκίδα θα προσφέρει δωρεάν
εξέταση που θα περιλαμβάνει προληπτικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας σε όλους τους συμμετέχοντες
της εκδήλωσης.
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