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Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι, 

Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στα 

Χριστούγεννα και κάθε χρόνο προσπαθούμε να 

προλάβουμε να τελειώσουμε τα πάντα, προτού 

πάρουμε μερικές ημέρες άδεια για να 

χαλαρώσουμε μαζί με φίλους και την οικογένεια 

μας. Όμως πριν φύγουμε για τις διακοπές των 

Χριστουγέννων, θα θέλαμε να εκφράσουμε την 

ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους Εθελοντές 

μας, τα Μέλη μας, τους συνεργάτες μας από τις 

Εταιρείες και όλους τους αναγνώστες των 

Newsletter μας, για μια ακόμη φανταστική και 

σπουδαία χρονιά που περάσαμε μαζί. 

Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας τον 

ενθουσιασμό μας για όλα τα projects μας που 

είναι σε εξέλιξη, την εξαιρετική οργάνωση του 

επόμενου μας ∆ιεθνούς Συνεδρίου που θα λάβει 

χώρα στην Κρακοβία και τέλος αλλά εξίσου 

σημαντικό, την Νέα μας Ιστοσελίδα. Όλοι μας 

διατηρούμε το ίδιο ενδιαφέρον για την βελτίωση 

της Νεφρολογικής Φροντίδας και αυτό μας κάνει 

μια σπουδαία ομάδα! 

Η EDTNA/ERCA θα ήθελε να σας ευχαριστήσει 

όλους για την άψογη συνεργασία και 

ανυπομονούμε να δούμε τα επιτεύγματα του 

επόμενου χρόνου. 

Greek Version's Editor 

Stavroula Vovlianou 

Translator 

Efi Kotzamanidou 
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Σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα τις ημέρες 

χαλάρωσης σας και Καλές Γιορτές! 

 

Θερμούς χαιρετισμούς, 

 

Maria Cruz Casal, 

Συντονίστρια ∆ημοσιεύσεων και Εκδότης της 

Αγγλίας.  
    

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 

Εκ μέρους της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής λαμβάνω την τιμή να σας 

προσκαλέσω στο 46ο ∆ιεθνές Συνέδριο της EDTNA / ERCA, που θα 

πραγματοποιηθεί στις 9 - 12 Σεπτέμβριου του 2017 στην όμορφη πόλη της 

Κρακοβίας, όπου η παράδοση είναι συνυφασμένη με τον νεωτερισμό. Αυτή η 

πρώην πρωτεύουσα και έδρα της πολωνικής βασιλείας ακόμα εντυπωσιάζει 

με τη μοναδική γοητεία της. Εκεί ιδρύθηκε το αρχαιότερο πανεπιστήμιο στην 

Πολωνία και η σχολή Νοσηλευτικής, στην οποία έχουν εκπαιδευτεί 

νοσηλευτές για πάνω από 90 χρόνια. Η πόλη είναι γνωστή για τη μοναδική 

της ατμόσφαιρα, προσφέρει υπέροχες καφετέριες, μέρη όπου μπορείτε όχι 

μόνο να φάτε καλά, αλλά και να ακούσετε καλή μουσική. Ως εκ τούτου, η 

Κρακοβία έχει γίνει τόπος συνάντησης ανθρώπων από όλο τον κόσμο και 

ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε εκεί για να μιλήσουμε για την "Αληθινή εταιρική 

σχέση και την Παγκόσμια Προσέγγιση στη διαχείριση της Νεφρικής Φροντίδας". 

 

Καλώς ήρθατε στην Κρακοβία, όμορφη οποιαδήποτε στιγμή του έτους!  
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Η αξία του Συνεδρίου 
 

Είμαστε περήφανοι που σας παρουσιάζουμε το θέμα του Συνεδρίου μας – ‘Ουσιαστική Συνεργασία και Σφαιρική 

Προσέγγιση στη ∆ιαχείριση της Νεφρολογικής Φροντίδας’. Στόχος μας, ως συνήθως, είναι να κάνουμε αυτό το 

Συνέδριο, στην ιστορική πόλη της Κρακοβίας, αξέχαστο. 

 

Η EDTNA/ERCA είναι ένας διεπιστημονικός οργανισμός για όσους εργάζονται στη νεφρολογική φροντίδα. Μέσω 

του Επιστημονικού μας Προγράμματος προσφέρουμε πολύτιμη και σημαντική συμβολή στην περίθαλψη, η 

οποία δίνεται σε αυτούς που χρειάζονται τις νεφρολογικές υπηρεσίες μας. Το Συνέδριο είναι ένα forum για να 

μοιραστούμε την έρευνα και τις καινοτομίες στην πράξη και βοηθά στην έναρξη και προώθηση της ποιοτικής 

νεφρολογικής έρευνας και πρακτικής σε όλο τον κόσμο. 

 

Το Συνέδριο παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των επαγγελματιών υγείας, των προϊστάμενων υπηρεσιών, των ακαδημαϊκών, 

των ερευνητών, των ανθρώπων που παρέχουν φροντίδα, των ανθρώπων με νεφρική νόσο και των συνεργατών, 

από τις Εταιρείες, από περίπου 70 χώρες, οι οποίοι συγκεντρώνονται για να μοιραστούν καινοτομίες και γνώση. 

 

Το Συνέδριο είναι μια ‘έκθεση’ της σύγχρονης τεχνολογίας και της καινοτομίας στη θεραπεία της Χρόνιας 

Νεφρικής Νόσου και οι εκπρόσωποι μας μπορούν να δουν νέες θεραπείες, προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο 

της έκθεσης σε συνδυασμό με το εξαιρετικό επιστημονικό πρόγραμμα. Επομένως το Συνέδριο παρέχει, επίσης 

μια πολύτιμη ευκαιρία για προώθηση θεραπειών και προϊόντων όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε όλο 

τον κόσμο. 

 

Ημερομηνία: 9 – 12 Σεπτεμβρίου,2017 

Μέρος: Κρακοβία, Πολωνία  
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Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του 46ου ∆ιεθνούς 

Συνεδρίου της EDTNA / ERCA 
 

Ο προγραμματισμός για το 46ο ∆ιεθνές Συνέδριο της EDTNA / ERCA, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην 

Κρακοβία, της Πολωνίας, στις 9-12 Σεπτεμβρίου του 2017 βρίσκεται σε καλό δρόμο. Το θέμα του συνεδρίου 

είναι: "True Partnership and Global Approach in Management of Renal Care". Η απευθείας ηλεκτρονική 

υποβολή της περίληψης έχει ξεκινήσει από το Νοέμβριο. 

 

Call for Abstracts 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις περιλήψεις σας έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2017. Οι επιτυχόντες συγγραφείς 

θα ειδοποιηθούν για την αποδοχή τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. 

 

submit your Abstracts  

 

Τα θέματα για την υποβολή των περιλήψεων είναι: 
   

  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 

 

 

Αναστασία Λιοσσάτου 

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος.  
 

 

Επισκεφθείτε την νέα μας ιστοσελίδα - www.edtna-

erca.com! 
 

Έχουμε την χαρά να σας προσκαλέσουμε να επισκεφθείτε τη νέα μας ιστοσελίδα. Η πρόθεση μας είναι να 

κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη, να βρίσκετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε ταχύτερα. Είμαστε στην τελική 

φάση ενσωμάτωσης της εισόδου των Μελών με την διαδικασία πληρωμής. Αυτή τη στιγμή, όταν θα χρειάζεστε 

πρόσβαση εκεί  που έχουν μόνο τα Μέλη, θα καθοδηγείστε από τη νέα μας ιστοσελίδα στην παλιά ιστοσελίδα 

της Εταιρείας. 

 

Απολαύστε την πλοήγηση σας στη νέα μας ιστοσελίδα! Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο, σας 

παρακαλούμε να μη διστάσετε να επικοινωνήστε με την Γραμματεία μας για περεταίρω καθοδήγηση 

στην edtna_erca@adexcellentbranding.com. 
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Εις μνήμην, 
 

Είναι θλιβερό καθήκον μας, να σας ενημερώσουμε ότι ο John Southwood, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

EDTNA / ERCA και Πρόεδρος για το έτος 1990/1991, έχει φύγει από τη ζωή. 

 

Ο John Southwood ήταν καθηγητής της νοσηλευτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από τη μετάβαση του, στην 

Ολλανδία στη δεκαετία του εβδομήντα. Άλλαξε  πεδίο δραστηριότητας στον τομέα της νοσηλευτικής, έγινε 

νοσηλευτής αιμοκάθαρσης στη Μονάδα αιμοκάθαρσης του Ακαδημαϊκού Ιατρικού Κέντρου στο Άμστερνταμ και 

ξεκίνησε το πρόγραμμα της Περιτοναϊκής Κάθαρσης κατά το 1979. Ο John είχε αναμειχθεί ενεργά στην 

εγκατάσταση και, ως έμπειρος εκπαιδευτής έκανε φανταστική δουλειά στην εκπαίδευση των ασθενών με 

Περιτοναϊκή Κάθαρση, ανέπτυξε εκπαιδευτικό υλικό, όχι μόνο για τους ειδικευμένους αναγνώστες, αλλά και για 

τους αναλφάβητους ασθενείς και για εκείνους που προέρχονται από το εξωτερικό, ώστε να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν την ολλανδική γλώσσα. 

 

Ο John αναμείχτηκε στην ολλανδική κοινότητα των Νοσηλευτών Αιμοκάθαρσης και της EDTNA / ERCA. Το 

σημαντικό έργο που έκανε για την προώθηση και την εφαρμογή του Περιτοναϊκής Κάθαρσης, όχι μόνο στην 

Ολλανδία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, δεν μπορεί να αποτιμηθεί αρκετά. 
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Χάσαμε την υπέροχη και φιλική προσωπικότητα του και ποτέ δεν θα ξεχάσω τη μεγάλη αφοσίωση του και θα 

συμφωνήσω με τον Colin Aldridge, στο Ηνωμένου Βασιλείου, και Πρόεδρο της EDTNA / ERCA κατά το 

1994/1995 που έγραψε σε email : "Ο John ήταν ένα πραγματικός Νοσηλευτής, ο οποίος (μαζί με πολλές 

νοσηλεύτριες που συναντήθηκαν στην EDTNA / ERCA) δίδαξε σε εμάς το σεβασμό και την εκτίμηση  γι αυτό το 

πολύτιμο επάγγελμα ». 

 

Ο ∆ρ Els Boeschoten, νεφρολόγος, Ολλανδία 

Aase Riemann, σύμβουλος  Περιτοναϊκής Κάθαρσης της EDTNA / ERCA 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

Από το ∆ιεθνές Συνέδριο της EDTNA / ERCA, στις Βρυξέλλες, το 1991,ο John Southwood, Πρόεδρος της 

EDTNA / ERCA.  

 

Do you want to continue to receive the Journal of Renal 

Care?  
 

Με την αλλαγή του καταστατικού και την αλλαγή στις συνδρομές των μελών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που 

πραγματοποιήθηκε στις 18/09/2016, τα μέλη θα έχουν τις προκαθορισμένες παροχές και πληροφορίες σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

 

Για το περιοδικό της “Renal Care” υπάρχει μία εξαίρεση: 

 

Ως μέλη, έχετε το δικαίωμα να παραλάβετε ένα τυπωμένο αντίγραφο του περιοδικού “Journal of Renal 

Care”, αλλά θα πρέπει να κάνετε την αίτησή σας στην παρακάτω ηλεκτρονική 

διεύθυνση edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Παρακαλούμε διαβάστε το νέο καταστατικό και χρησιμοποιήστε όλα προνόμιά σας, ως μέλος. 

 

New Constitution 



7

 

 

Η Επιτροπή της EDTNA/ERCA 

   
 

 

Η Fresenius Medical Care και η EDTNA/ERCA 

γιορτάζουν 10 χρόνια συνεργασίας 
 

Συγχαρητήρια σε όλους μας! Περισσότεροι από 110 σύνεδροι από 17 χώρες της Μέσης Ανατολής και Αφρικής 

παρακολουθήσαν το 10ο Σεμινάριο του Νεφρολογικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Ήταν η 10η φορά και το 

σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας στις 12 -14 του Νοέμβρη. Το σεμινάριο είχε μεγάλη 

επιτυχία και εμείς ήδη οργανώνουμε αυτό της επόμενης χρονιάς. 
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Ισπανικός Ταξιδιωτικός 

Οδηγός για Νεφροπαθείς 

από την Diaverum 
 

Η Εταιρεία Diaverum στην Ισπανία δημιούργησε ένα 

Ταξιδιωτικό Οδηγό για Νεφροπαθείς. Εάν δεν είχατε 

ακόμη την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα αντίγραφο 

στα Αγγλικά ή τα Ισπανικά, μη καθυστερείτε να το 

κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.edtna-

erca.com.  
 

 

Καλώς ήλθατε στον Κόσμο των Brand Ambassadors 

μας 
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Το να είσαι εθελοντής στην EDTNA/ERCA βοηθά στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, στο να έρθεις 

επαφή με νέους φίλους και συναδέλφους αλλά και να επιτρέψεις στον εαυτό σου να διασκεδάσει. 

Ο εθελοντισμός έχει θετικά οφέλη για εσάς ως Εθελοντές αλλά και στα πρόσωπα με τα οποία έρχεστε σε επαφή 

και τις κοινότητες στις οποίες  δραστηριοποιείστε. 

 

Μη ξεχνάτε να παρακολουθείτε τις τοπικές δραστηριότητες των  Brand Ambassadors στις χώρες τους. 

Αναβαθμιζόμαστε συχνά και αν έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, είτε επικοινωνήστε κατευθείαν με τους 

Brand Ambassadors μας ή με τη Γραμματεία μας για να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες. 

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τις EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country 

Activities και τα επιτεύγματα τους.  
 

 

 

Είστε αφοσιωμένοι και ενθουσιώδεις; Ψάχνετε για 

μια νέα πρόκληση; 
 

Γίνε μέλος της ομάδας μας, ως 

εθελοντής για να αναλάβεις ενεργό 

ρόλο στον παγκόσμιο Οργανισμό 

μας. 

 

Γίνετε μέρος μιας καταπληκτικής 

ομάδας! 

 

Οι ακόλουθες θέσεις είναι ανοικτές για 

τα Μέλη της EDTNA/ERCA: 

 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι 

ακόλουθες θέσεις ως Brand 

Ambassador:  

 Brand Ambassador για την 

Ουγγαρία 

 Brand Ambassador για τη 

Γερμανία 
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 Brand Ambassador για την 

Ιρλανδία 

 Brand Ambassador για το 

Ισραήλ 

 Brand Ambassador για την 

Πορτογαλία 

Σύμβουλοι για:  

 Περιτοναϊκή Κάθαρση 

 

 

Αν σας ενδιαφέρει κάποια από αυτές τις θέσεις, ή αν θα ήθελε κανείς να αποκτήσει μια λεπτομερή 

Περιγραφή των θέσεων Εργασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία 

στο edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

  

 

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το Νέο Ετος! 
 

 

 

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 
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