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Η  Παγκόσμια  μέρα των Νεφρών είναι μια παγκόσμια εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης που στοχεύει  στην πρόληψη και την ενημέρωση σχετικά με 

την σημασία της υγείας των  νεφρών μας. 

Η Παγκόσμια μέρα των νεφρών επανέρχεται κάθε  χρόνο ,σε ολόκληρη την 

υφήλιο, με πολλές  εκδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα , προσπαθώντας έτσι να 

δημιουργήσουμε ευαισθησία σχετικά με την πρόληψη για την Χρόνια Νεφρική 

Νόσο την  συνειδητοποίηση σχετικά με τις προληπτικές συμπεριφορές,  την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και την ενημέρωση  

σχετικά με τον τρόπο ζωής σε  ασθενείς με   Χρόνια Νεφρική Νόσο. 

Φέτος η Παγκόσμια Μέρα των Νεφρών γιορτάζεται την ίδια μέρα με την 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αναδεικνύοντας έτσι την σημασία της υγείας 

των Νεφρών των γυναικών. 

   Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) επηρεάζει 15 εκατομμύρια γυναίκες 

παγκοσμίως και είναι η όγδοη αιτία θανάτου στις γυναίκες. 
 Ο κίνδυνος εμφάνισης (ΧΝΝ) στις γυναίκες είναι περίπου ίσος και λίγο 

υψηλότερος από εκείνο των ανδρών σε ποσοστά 14% στις γυναίκες και 

περίπου 12% στους άνδρες. 

 Η (ΧΝΝ) θεωρείται παράγοντας που μπορεί να περιπλέξει την εξέλιξη της 

εγκυμοσύνης αλλά είναι και αιτία μειωμένης γονιμότητας. Η εγκυμοσύνη 

σε γυναίκες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ΧΝΝ  αποτελεί 

πρόκληση σε υψηλά ποσοστά υπερτασικών διαταραχών και πρόωρων 

γεννήσεων. 

Για αυτό το λόγο καθίστανται απαραίτητες η έγκαιρη διάγνωση και ο συνεχής 

έλεγχος της ΧΝΝ κατά την εγκυμοσύνη, καθώς και μετά το τέλος της κύησης. 

Από την άλλη και η εγκυμοσύνη μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη ευκαιρία για 

έγκαιρη διάγνωση.   

Αυτή  τη μέρα λοιπόν  προτρέπουμε τις γυναίκες : 
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 Αυξήστε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη υγεία των «εκπληκτικών 

νεφρών» μας. 

 Ενθαρρύνετε την συστηματική εξέταση γυναικών με Υπέρταση και 

Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 Ενθαρρύνετε τις προληπτικές συμπεριφορές. 

 Ενθαρρύνετε την Μεταμόσχευση ως επιλογή καλύτερης έκβασης για την 

ΧΝΝ. 

 Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί ιατρείο παρακολούθησης και Πρόληψης της 

Χρόνιας Νεφρικής Νόσου με προγραμματισμένα ραντεβού. 

Επίσης δύο Μονάδες Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας για 

ασθενείς με Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου συγκεκριμένα : 

1. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

2. Μονάδα Περιτοναϊκής  Κάθαρσης. 
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«ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

ΝΕΦΡΩΝ  ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!» 

  

Σχόλιο [tn1]:  
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