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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

Για εμάς ,που ανήκουμε στην Εταιρεία, είναι σημαντική η 

‘Επίτευξη’ των υψηλότερων standards στην εκπαίδευση και 

έρευνα  για όλους τους επαγγελματίες νεφρολογικής φροντίδας 

που ασχολούνται με τη φροντίδα και την υποστήριξη των ασθενών 

τους και των οικογενειών αυτών, σε όλο τον κόσμο. Για να 

μπορέσουμε να εκπληρώσουμε αυτή την Αποστολή και να 

επιτεύχθει  ο Σκοπός και ο Στόχος του να γίνουμε σωστοί 

επαγγελματίες νεφρολογικής φροντίδας, εμπλεκόμαστε πολλά 

άτομα. Πολλές αρμοδιότητες πρέπει να χωριστούν και να 

διανεμηθούν μεταξύ μας με σκοπό να γίνουμε δυνατότεροι και να 

επιτύχουμε τους στόχους μας. 

Λόγω της Παγκόσμιας παρουσίας μας, έχουμε την Ευκαιρία  να 

μοιραστούμε γνώσεις και εμπειρίες όχι μόνο στα Συνέδρια και τα 
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Σεμινάρια αλλά  και μέσω  των ∆ημοσιεύσεων μας και των Online 

Προγραμμάτων μας… αλλά και μέσα από όλους  εσάς!  

 

 

 

 

Η επίτευξη του καλύτερου επιπέδου εκπαίδευσης και έρευνας για 

όλους τους επαγγελματίες της νεφρικής φροντίδας. Η φροντίδα και 

η υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους σε όλο τον 

κόσμο - είναι η Αποστολή μας. 

 

 

Προσπαθούμε πάντα για την Αριστεία σε ό, τι κάνουμε. Αυτό 

αποδεικνύεται από την Γνώση και την Εμπειρία μας που 

διασφαλίζουν τα αποτελέσματα των Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων και των Προγραμμάτων με τους Συνεργάτες μας.  

 

 

 

 

Σκοπός  μας είναι να εστιάσουμε σε κάθε ξεχωριστή ικανότητα και εμπειρία του κάθε ατόμου και να 

δημιουργήσουμε μια κουλτούρα Φροντίδας που να βγαίνει από τα καλύτερα όλων μας. 

 

Αυτό είναι το αντικείμενο του Προγράμματος Συνεργασίας μας και είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της 

επιτυχίας μας. 

 

Θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να παρακολουθήσετε την πρώτη  συνεδρίαση μας στο Συνέδριο της 

Κρακοβίας όπου θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες  για το Πρόγραμμα Συνεργασίας. Η συνεδρίαση 

της ολομέλειας  θα λάβει χώρα: 

 

Μέρα / Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 

Ώρα / 16:00 – Καλώς να Έλθετε! 

Χώρος / Auditorium 

 

ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΕΛΘΕΤΕ!  
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