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Vážení přátelé a kolegové, 

Vánoční svátky se blíží a stejně jako každý rok, i 

letos se snažíme dohnat a dokončit vše ještě 

předtím, než si vezmeme několik dní volno, 

abychom mohli odpočívat a relaxovat se svými 

rodinami a přáteli. Před odjezdem na vánoční 

svátky bychom chtěli vyjádřit svou vděčnost všem 

našim dobrovolníkům, členům, zdravotnickým 

firmám a čtenářům Newsletteru za další fantastický 

a skvělý rok, který jsme spolu strávili.Rádi bychom 

se s vámi podělili o naše nadšení ze všech našich 

probíhajících projektů, vynikající plánování naší 

další mezinárodní konference v Krakově a v 

neposlední řadě vás pozvali k návštěvě našich 

nových webových stránek. Všichni sdílíme stejný 

zájem o rozvoj nefrologické péče a to z nás dělá 

takový skvělý tým! 

EDTNA/ERCA by vám všem ráda poděkovala za 

vynikající spolupráci a moc se těšíme na úspěchy v 

dalších letech. 

Přejeme vám pohodové dny a krásné svátky! 

S přátelskými pozdravy 

Czech Version's Editor 

Jitka Pancirova 
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Maria Cruz Casal 

Publication Coordinator & English Editor 

Vážení kolegové a přátelé, 

Jménem lokálního organizačního výboru (LOC) mám tu čest Vás pozvat k 

účasti na 46. EDTNA/ERCA mezinárodní konferenci, která se bude konat od 

9 do 12 9. 2017 v krásném městě Krakově,kde se tradice prolíná s moderní 

dobou. Toto bývalé hlavní město a sídlo polských králů zaujme 

každého svým jedinečným kouzlem. Je domovem nejstarší univerzity v 

Polsku a zdravotní školy, ve které se vzdělávají zdravotní sestry více než 90 

let. Město je známé svou jedinečnou atmosférou, jsou zde nádherné kavárny, 

kde se můžete nejenom dobře najíst, ale také poslouchat kvalitní hudbu. 

Proto se stal Krakov místem setkávání lidí z celého světa. Doufám, že 

budeme mít příležitost se zde setkat a pohovořit si o "opravdovém partnerství 

a globálním přístupu k managementu nefrologické péče". 

Vítejte v Krakově, který je krásný v jakémkoliv ročním období!  
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Přínos konference 
 

Jsme hrdí, že vám můžeme představit téma příští konference: "Skutečné partnerství a globální přístup k 

managementu nefrologické péče". Naším cílem, ostatně jako vždycky, je připravit nezapomenutelnou konferenci, 

tentokrát v historickém městě Krakov. 

 

EDTNA/ERCA je multidisciplinární organizace pro ty, kteří pracují v nefrologii. Prostřednictvím vědeckého 

programu nabízí významný a cenný příspěvek pro nefrologickou  péči a služby. Konference je fórum pro sdílení 

osvědčených postupů a inovací v praxi a pomáhá při iniciování a prosazování kvalitního nefrologického výzkumu 

a praxe po celém světě. 

 

Konference hraje důležitou roli v oblasti vzdělávání, výměny informací a zkušeností. Využívá odborných znalostí 

zdravotnických pracovníků, vedoucích pracovníků, akademiků, výzkumných pracovníků, poskytovatelů 

zdravotnických služeb, pacientů s onemocněním ledvin a zástupců zdravotnických firem z přibližně 70 zemí, 

kteří se setkávají, aby sdíleli inovace a znalosti. 

 

Konference je přehlídkou nejnovějších technologií a inovací v léčbě chronického onemocnění ledvin. Na výstavě 

firem mají naši delegáti zájem seznámit se s novými léčebnými postupy, výrobky a službami a to vše ve spojení 

s vynikajícím vědeckým programem. 

 

Konference také poskytuje neocenitelné příležitosti k propagaci léčby a výrobků nejenom v Evropě, ale po celém 

světě. 

 

Datum konání – 9-12. září 2017 

Místo - Krakov, Polsko  
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46.EDTNA/ERCA mezinárodní konference, Krakov 

Odborný program 
 

Plánování 46. EDTNA/ERCA mezinárodní konference, která se bude konat v polském Krakově, od 9 do 12 

9. 2017 je v plném proudu. Tématem konference je "Skutečné partnerství a globální přístup k managementu 

nefrologické péče". On-line systém pro zaslání abstraktů je otevřený od listopadu. 

 

Výzva pro zaslání abstrakt 
 

Abstrakta prosím zasílejte do 15. února 2017. Úspěšní autoři budou informováni o přijetí jejich abstraktu do 

31. března 2017. 

 

Témata pro abstrakta jsou následující: 
   

  1. Haemodialysis 
  2. Home haemodialysis 
  3. Peritoneal dialysis 
  4. Transplantation 
  5. Safe vascular access 
  6. CKD prevention & delay  
  7. Paediatric renal care 
  8. Safety and risk management in RRT 
  9. Improving quality of renal care 
 10. Nutrition 
 11. Multimorbidity in renal care 
 12. Diabetes and nephrology 

 13. Ethical Issues in renal care 
 14. Psychological and social impact of renal disease 
 15. Open Forum 
 16. The patient experience 
 17. Education 
 18. E-Technology in renal care 
 19. Technical-Dialysis Adequacy 
 20. Conservative renal care 
 21. Shared Care in CKD 
 22. Dialysis Catheter Care 
 23. Work stress and burnout 

 

 

Anastasia Liossatou 

Scientific Programme Committee Chair  
 

 

Navštivte naše nové webové stránky - www.edtna-

erca.com! 
 

Rádi bychom vás pozvali k návštěvě našich nových webových stránek. Naším záměrem je usnadnit vám práci a 

umožnit jednodušší a rychlejší vyhledání informací. Jsme v závěrečné fázi integrace členské sekce a platebního 

modulu. V tuto chvíli, pokud budete přistupovat do členské sekce,tak budete přesměrováni z našich nových 

webových stránek na původní webové stránky. 

 

Užijte si brouzdání na nových webových stránkách! Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte kontaktovat 

náš sekretariát na: edtna_erca@adexcellentbranding.com. 
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In Memoriam 
 

Je naší smutnou povinností vás informovat, že zemřel John Southwood, člen výkonného výboru EDTNA/ERCA a 

prezident v letech 1990/1991. 

 

John Southwood pracoval jako pedagog na zdravotní škole ve Velké Británii a poté se v sedmdesátých letech 

odstěhoval do Nizozemí. Změnil pole působnosti v ošetřovatelství a stal se dialyzační sestrou v dialyzačním 

středisku Academic Medical Centre v Amsterdamu, kde se v roce 1979 zahajoval peritoneální dialyzační 

program. 

 

John byl zapojený do zavádění tohoto programu a jako zkušený školitel odvedl fantastickou práci zaměřenou na 

vzdělávání PD pacientů. Vypracoval zde vzdělávací materiály a to nejen pro zkušené čtenáře, ale také pro 

negramotné pacienty a zahraniční pacienty, kteří nerozuměli holandštině.John se zapojil do holandské sesterské 

nefrologické společnosti a EDTNA/ERCA. Jeho významnou práci, kterou vykonal pro propagaci a implementaci 

PD a to nejenom v Nizozemsku, ale v celé Evropě, nemůžeme nikdy dostatečně ocenit. Chybí nám jeho jemná a 

přátelská osobnost a nikdy nezapomeneme na jeho dosažené úspěchy. Připojujeme se k e-mailovému 

prohlášení Colina Aldridge, z Velké Británie, EDTNA/ERCA prezidenta v letech 1994/1995: "John byl skutečnou 

zdravotní sestrou, který mě (spolu s mnoha dalšími zdravotními sestrami, které jsem potkal v EDTNA/ERCA) 
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naučil respektovat a vážit si této profese ". 

 

 

Dr. Els Boeschoten, nephrologist, NL 

Aase Riemann, PD consultant EDTNA/ERCA 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

International Conference of EDTNA/ERCA, Brussels, 1991, John Southwood, President of EDTNA/ERCA  

 

 

Chcete stále dostávat tištěnou verzi časopisu Journal 

of Renal Care? 
 

Se změnou stanov a členských poplatků odsouhlasených na valné hromadě konané 18.9.2016, budou členové 

dostávat standardní služby a informace v elektronické podobě. 

 

Pro odborný časopis Journal of Renal Care je zde jedna výjimka: 

 

Jako člen máte právo obdržet tištěnou verzi časopisu Journal of Renal Care, ale budete muset požádat e-

mailem na edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Přečtěte si prosím nové stanovy a využijte vaše členská práva. 

 

Výkonný výbor EDTNA/ERCA  
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Fresenius Medical Care a EDTNA/ERCA slaví 10 let 

spolupráce! 
 

Gratulujeme všem z nás! Více než 110 delegátů ze 17 zemí ze Středního východu a  Afriky, se zúčastnilo 10. 

nefrologického vzdělávacího programu. Již 10. vzdělávací program se konal ve španělské Barceloně od 12-14. 

listopadu 2016. Byl to velký úspěch a již  nyní plánujeme akce pro další roky. 
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Diaverum Španělsko 

Turistický průvodce pro 

pacienty na prázdninové 

dialýze 
 

Španělská pobočka firmy Diaverum představila 

Turistického průvodce pro pacienty na 

prázdninové dialýze. Pokud jste neměli příležitost 

získat tuto publikaci v angličtině nebo ve španělštině, 

tak je k dispozici ke stažení na: www.edtna-

erca.com.  
 

 

Vítejte ve světě našich zastupujících členů 
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Dobrovolnictví v EDTNA/ERCA je dobře známé a přináší rozvoj profesionálních  dovedností, poznání nových 

přátel a kolegů a také zábavu. 

Dobrovolnictví má pozitivní přínos pro vás jako pro dobrovolníka, jakož i pro kolegy nebo organizace zapojené 

do vašich aktivit. 

Buďte v kontaktu se zastupujícím členem a účastněte se lokálních aktivit ve svých zemích. Přehled aktivit často 

aktualizujeme a pokud máte nějaké konkrétní dotazy, obraťte se buď přímo na zastupující členy nebo kontaktujte 

náš sekretariát, který vám poskytne další informace. 

Využijte příležitost dozvědět se více o: EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities a jejich úspěchu.  

Jste odpovědní a nadšení? Hledáte novou výzvu? 

Přidejte se k našemu týmu 

dobrovolníků a hrajte aktivní roli v 

naší celosvětové asociaci. 

Staňte se součástí skvělého týmu! 

Následující volná dobrovolnická místa 

jsou dostupná pro členy 

EDTNA/ERCA: 

V současné době je otevřeno více 

pozic pro zastupujícího člena a 

jedna pozice pro konzultanta:  

 Zastupující člen pro Maďarsko

 Zastupující člen pro Německo

• Zastupující člen pro Irsko

• Zastupující člen pro Izrael

• Zastupující člen pro Portugalsko 

Konzultant pro:  
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 Peritoneální dialýzu 

 

 

Máte-li zájem o některou z těchto pozic nebo pokud chcete získat podrobný popis pracovní pozice, tak 

kontaktujte prosím sekretariát na: edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

  

 

Přejeme vám krásné svátky 

 a šťastný Nový rok! 
 

 

 

EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


