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Από�την�ψηλάφηση�
στην�απεικόνιση
Fistula:�γραμμή�ζωής��

Ένωση�Νοσηλευτών�
Ελλάδος

Ελληνική�Νεφρολογική�
Εταιρεία�Νοσηλευτών

Μοριοδότηση

Η�Ημερίδα�μοριοδοτείται�από�την�ΕΝΕ
με�4�μόρια�συνεχιζόμενης�
νοσηλευτικής�εκπαίδευσης



ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
00 30

08  - 08  Εγγραφές 

30 45
08  - 08  Προσφωνήσεις - Χαιρετισµοί

45 15
08  - 10  Εισηγήσεις (Ι)

Προεδρείο:  Δ. Ουλουσίδης,  Ε. Κοινοβιάρχου 

 Ξεκινώντας την αιµοκάθαρση. Η αναγκαιότητα της αγγειακής προσπέλασης
Ε. Κοτζαµανίδου  

 Ιστορική αναδροµή της δηµιουργίας αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας για την εφαρµογή 
της αιµοκάθαρσης
Κ. Τσιαούση, Ε. Κοινοβιάρχου

 Η fistula και οι εναλλακτικές µορφές της αγγειακής προσπέλασης. Νεότερα δεδοµένα
 Μ.Μαντέλας 

 Εσωτερική αρτηριοφλεβική επικοινωνία.  Προεγχειρητική και µετεγχειρητική 
φροντίδα  των ασθενών
Α. Λιόκα 

15 45
10  - 10  Διάλειµµα - Καφές

45 45
10  - 12  Εισηγήσεις (ΙΙ)

Προεδρείο:  Ζ. Μάρκου,  Ε. Κύρογλου 

 Απεικόνιση αγγειακής προσπέλασης. Η εµπειρία του Νεφρολογικού Τµήµατος του 
ΓΝΘ “Παπαγεωργίου”
Η. Λαζαρίδης 

 Υπέρηχοι. Η επόµενη µέρα στη διαχείριση της αγγειακής προσπέλασης των 
αιµοκαθαιροµένων από τους νοσηλευτές
Λ. Θεοδοσόπουλος

45 15
12  - 13  Συµπεράσµατα - Λήξη

15 15
13  - 14  Πρακτική άσκηση στην υπερηχογραφική απεικόνιση της αγγειακής προσπέλασης

20 20
14 - 15  Ελαφρύ γεύµα 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, είναι µεγάλη τιµή και χαρά, να σας καλωσορίσουµε στην ετήσια 
ηµερίδα µας µε τίτλο «Από την ψηλάφηση στην απεικόνιση.  Fistula , γραµµή ζωής»

Το θέµα της εκδήλωσής µας ενέχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς  η επιβίωση των 
αιµοκαθαιρόµενων ασθενών εξαρτάται από τη διατήρηση της αγγειακής τους προσπέλασης. 
Η µακροχρόνια αιµοκάθαρση αποτελεί τη βάση της θεραπείας της ΧΝΝ τελικού σταδίου και η 
επιτυχής διενέργεια αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (ΑΦΕ) αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο της 
θεραπευτικής αγωγής, γιατί εξασφαλίζει στον ασθενή καλή ποιότητα αιµοκάθαρσης και συµβάλει 
στον περιορισµό της θνησιµότητας. 

Η λειτουργική αρτιότητα της αγγειακής προσπέλασης επιτυγχάνεται µε τη σωστή χειρουργική 
τεχνική και παρακέντηση, µε εκπαίδευση των ασθενών αλλά και µε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση 
των νοσηλευτών, τόσο  για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιµετώπιση των επιπλοκών όσο και για 
την γνώση καινοτοµιών που θα αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής των ενταγµένων σε ΤΝ ατόµων.   

Η χρήση της υπερηχογραφικής απεικόνισης  της ΑΦΕ έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύτιµο εργαλείο 
για τη µορφολογική αξιολόγηση και την εκτίµηση της πορείας, του βάθους και της διαµέτρου του 
αγγείου που πρόκειται να παρακεντηθεί καθώς και τη διαπίστωση τυχόν παράπλευρης 
κυκλοφορίας. Επίσης για τη διερεύνηση δυσλειτουργιών, την ανίχνευση στενώσεων και την 
πρόληψη θροµβώσεων.

Σκοπός της ηµερίδας µας είναι η διεύρυνση της γνώσης για τις νέες τεχνικές δηµιουργίας αγγειακής 
προσπέλασης και τη χρήση υπερήχων από τους νοσηλευτές για την καλύτερη εκτίµηση  και 
αξιολόγηση της ΑΦΕ,  µε στόχο τη διατήρηση της καλής λειτουργίας της.

Εκ µέρους της οργανωτικής επιτροπής

Κύρογλου Ευτυχία

Προϊσταµένη Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
ΜΒΑ, Ειδική Νοσηλεύτρια Παθολογίας
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Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Electra Palace 

Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη 546 24

Τ: 2310 294000

Ηµεροµηνία Διεξαγωγής

Σάββατο 15 Δεκεµβρίου 2018

Εγγραφές

Για όλες τις κατηγορίες ΔΩΡΕΑΝ

Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει: 

Παρακολούθηση όλων των εργασιών της 

Ηµερίδας/ Διαλείµµατα καφέ / Είσοδο στον 

εκθεσιακό χώρο / Υλικό της Ηµερίδας / Τελικό 

Πρόγραµµα / Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Μοριοδότηση

Η Ηµερίδα µοριοδοτείται από την ΕΝΕ µε 4 µόρια 

συνεχιζόµενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από 

τη Γραµµατεία της Ηµερίδας το Σάββατο 15  

Δεκεµβρίου 2018 από τις 12:00

Γραφείο Οργάνωσης Ηµερίδας

VOYAGER TRAVEL & CONGRESS

Vas. Irakleiou 26, 546 24, Thessaloniki, GR

t. +30 2310 250401, f. +30 2310 250418

 e-mail: congress-secretary@voyagertravel.gr

 website: www.voyagertravel.gr

Λ. Θεοδοσόπουλος
Νοσηλευτής ΠΕ, RDN, MSc, Υπεύθυνος Γραφείου 
Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης ΓΝΔΑ “Η Αγία 
Βαρβάρα”  

Ε. Κοινοβιάρχου
ΜSc EΣΔΥ ΔΥΥ,  Ειδική Νοσηλεύτρια Ψυχικής 
Υγείας,  Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
Νεφρολογικού Τµήµατος  Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Ε. Κοτζαµανίδου
Νοσηλεύτρια ΤΕ  Νεφρολογικού  Τµήµατος   
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Ε. Κύρογλου
ΜΒΑ, Ειδική Νοσηλεύτρια Παθολογίας , 
Προϊσταµένη Νεφρολογικού Τµήµατος Γ.Ν.Θ. 
Παπαγεωργίου

Η. Λαζαρίδης
Νοσηλευτής  ΤΕ  Νεφρολογικού  Τµήµατος  
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Α. Λιόκα
Νοσηλεύτρια ΤΕ Νεφρολογικού  Τµήµατος  Γ.Ν.Θ. 
Παπαγεωργίου

Μ. Μαντέλας
Αγγειοχειρουργός, Επιµελητής Α’, Α’ 
Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Θ. 
Παπαγεωργίου

Ζ. Μάρκου
Προϊσταµένη Ακτινολογικού Τµήµατος Γ.Ν.Θ. 
Παπαγεωργίου

Δ. Ουλουσίδης
Νοσηλευτής ΤΕ, Προϊστάµενος Α’ 
Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. 
Παπαγεωργίου

Κ. Τσιαούση
Νοσηλεύτρια ΤΕ  Νεφρολογικού  Τµήµατος  
Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
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