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  ,עמיתים יקרים&  חברים

אנו מתקרבים יותר ויותר אל חג המולד וכמו בכל 

שנה לקראת החג אנחנו מנסים לעדכן ולסיים את 

הדברים שבהם אנו מטפלים על מנת ליהנות מכמה 

עם חברים ובני משפחה. אבל לפני   ימים רגועים

צאתנו לחופשת חג המולד, ברצוננו להביע את 

תודתנו לכל המתנדבים, חברים, שותפים מהתעשייה 

כל קוראינו המסורים, על עוד שנה נהדרת של ו

לחלוק אתכם את  פעילות ועשיה יחדיו. אנחנו מצפים 

מהפרויקטים שמתקיימים בארגון, תכנון   התלהבותנו

הכנס הבינלאומי הבא בקראקוב ומזמינים אתכם 

לבקר באתר החדש שלנו. כולנו חולקים את אותו עניין 

פך אותנו בשיפור הטיפול הנפרולוגי וזה מה שהו

  לצוות כל כך נהדר!

  

EDTNA/ERCA  רוצה להודות לכולכם על שיתוף

פעולה נפלא ואנחנו מצפים לראות הישגים נוספים 

  בשנה הבאה.אנו

  

  מאחלים לכם כמה ימים יפים ורגועים של חג

  !חג שמח

  

  דרישת שלום חמה מאוד,

Maria Cruz Casal 

Publication Coordinator & English Editor  
  

 

 

Hebrew Version's Editor 

Jania Golland 
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  עמיתים וחברים יקרים, 

כנס להזמינכם להשתתף ב  בשם הוועדה המקומית המארגנת אני מתכבדת 

בעיר   2017בספטמבר  12ל  9שיתקיים בין  EDTNA/ERCA של 46-ה  בינלאומי

היפה קראקוב ,מקום בו מסורתיות פוגשת את חיים המודרניים. עיר זאת שהייתה 

בעבר הבירה הפורמלית ומקום מושבם של מלכי פולין, עדיין מרשימה עם הקסם 

ובית   העתיקה בפולין הייחודי שלה. העיר היא מקום מושבה של האוניברסיטה

שנים. העיר מפורסמת בזכות  90הספר לסיעוד, שבו אחיות הוכשרו במשך 

האווירה המיוחדת ובתי הקפה המקסים שמציעים לא רק אכול טוב, אלא גם 

מוסיקה מקסימה. לכן, קראקוב הפכה למקום מפגש של אנשים מכל רחבי העולם, 

וגישה   שותפות אמתית" ולדבר עלואני מקווה שיהיה לנו ההזדמנות להיפגש שם 

 ". עולמית בניהול הטיפול הנפרולוגי

   

  

 ברוכים הבאים לקראקוב היפיפיה!

 

 
 השנתי  כנס 

  

  "וגישה עולמית בניהול הטיפול הנפרולוגי  שותפות אמתית" -אנו גאים להציג בפניכם את נושא הכנס 

True Partnership and Global Approach in Management of Renal Care’                                    

  כמו תמיד, גם השנה מטרתנו להפוך את הכנס לאירוע בלתי נשכח, בעיר ההיסטורית קראקוב.

   

ERCNA/EDTNA  הוא ארגון רב מקצועי של העובדים בתחום הנפרולוגי. התכנית המדעית שאנו מציעים, מביאה תרומה משמעותית

ובעלת ערך טיפולי, לעובדים בתחום הנפרולוגיה. הכנס הוא פורום לשיתוף בחידושים בתחום המחקר, ועוזר ליזום ולקדם 

  מסביב לעולם בתחום הנפרולוגי   ודרכי עשיה איכותיים ובעל ירמה גבוהה  מחקר 
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מטרות הכנס הן חינוך, החלפת ידע וניסיון, להפיק תועלת מניסיונם של מקצוענים אחרים בתחום מומחים המובילים בתחום הבריאות, 

וד מדינות, אשר נפגשים יחד כדי ללמ 70מנהלי שירות בריאות, אנשי אקדמיה, חוקרים ואנשים הפועלים בתחום הנפרולוגיה, מ 

  ולהתפתח מבחינה מקצועית.

  

הכנס מציג לראווה את הטכנולוגיה העדכנית והחדשניות ביותר בטיפול במחלות כליה והמשתתפים שלנו נלהבים לראות טיפולים 

חדשניים, מוצרים ושירותים בתערוכה והכל זה כחלק מהתכנית המדעית המעולה. הכנס מספק הזדמנויות רבות לקידום טיפולים 

  א רק ברחבי אירופה, אלא גם ברחבי העולם.ומוצרים ל

  

 

 

Dates - September, 9th - 12th, 2017 

Place - Krakow, Poland 

 

 

46th EDTNA/ERCA International Conference, Krakow - 

The Scientific Programme 
 

The scheduling of the Scientific Programme for the 46th EDTNA/ERCA International Conference, September 

9th - 12th, 2017 works according to plan. The theme of the conference is "True Partnership and Global 

Approach in Management of Renal Care".  The On-line Abstract submission has been open since November. 

 

Call for Abstracts 

 

Please submit your Abstracts by the 15th of February, 2017. Successful authors will be notified of their Abstract 

acceptance by the 31st of March, 2017. 

 

The topics for Abstract submission are: 
   

  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  

 

 !   - erca.com-www.edtnaבואו לבקר באתר האינטרנט החדש שלנו
 שאתה למידע  להגיע לך ולאפשר יותר לקלים חייך את להפוך היא מטרתנו .שלנו החדש באתר לבקר אתכם מזמינים אנו

 כדי ,כרגע .האתר דרך לארגון החברות ותשלומי החברים כניסת אפשרות של השילוב בשלב נמצאים אנחנו .ובקלות במהירות  מחפש

 לשם  אתכם יפנה החדש האתר הצורך במידת .הישן האתר דרך ורק אך "בלבד לחברים" בחלק הנמצא למידע להיכנס ניתן
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 התחילו ליהנות מאתר אינטרנט החדש שלנו,

edtna_erca@adexcellentbranding.com בכתובת  אלינו לפנות תהססו  אל המלצות או שאלות לכם יש אם 

 

 

 

 

 לזכרו 
  

  , הלך לעולמו.1990-1991והנשיא  EDTNA / ERCA-, חבר הנהלה בפועל של John Southwood -בעצב אנו מודעים ש

  

הוא היה מורה בבית ספר לסיעוד בבריטניה. לאחר המעבר להולנד בשנות השבעים, עבד כאח דיאליזה במחלקת הדיאליזה של 

ון היה מעורב מקרוב בבניית ויישום '. ג1979המרכז הרפואי האקדמי באמסטרדם והיה אחד המייסדים של דיאליזה פריטונאלית ב 

יאליזה פריטוניאלית, פיתח חומרי הדרכה, לא רק עבור אנשי מקצוע, אלא גם עבור חולים התוכנית ועשה עבודה נהדרת בחינוך חולי ד

  שאינם יודעים קרוא וכתוב ומהגרים ממדינות שונות שאינם יודעים את השפה ההולנדית.

  

ען קידום והעבודה החשובה שעשה למ, EDTNA/ERCA ון היה מעורב בפעילות של עמותה ההולנדית של אחיות דיאליזה וארגון'ג

  לא רק בהולנד, אלא בכל רחבי אירופה, לא יכול להיות מוערת מספיק., PD ויישום של

  

 נשיא UK,Colin Aldridge      אנחנו מתגעגעים לאישיות הדגולה והידידותית שלו, לעולם לא נשכח את מחויבותו הגדולה ונצטרף ל

EDTNA/ERCA  1994-1995 :אמתי, אשר (יחד עם אחים ואחיות רבות פגשתי ב ון היה אח'ג" שכתב בדואר אלקטרוני-EDTNA / 

ERCA (לימד אותי לכבד את המקצוע הנבחר הזה." 
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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  

 

 

 Journal of Renal   ולקבל כתב עת  האם אתה רוצה להמשיך

Care? 
לו את כל המידע , נקבע שהחברים שלנו יקב2016/09/18 -עם השינוי של החוקה ודמי חבר באסיפה הכללית השנתית שנערכה ב

  .באמצעות דואר אלקטרוני

  

  ישנה חריגה אחת: Journal of Renal Care עם זאת, לגבי כתב העת

   

 -ל  כחבר יש לך את הזכות לקבל עותק מודפס של כתב העת, אבל עליך לפנות באמצעות דואר אלקטרוני

edtna_erca@adexcellentbranding.com  .ולהצהיר שאתה מעוניין בעותק מודפס , בשפה אנגלית כמובן  

  

  ותשתמש בזכויותיך כחבר הארגון. החוקה החדשה אנא קרא את

 

 

 

EDTNA/ERCA Committee  

 

Fresenius Medical Care ו ERCA/EDTNA     שנים  10חוגגים

 של עבודה משותפת!
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 Renal Education Program: 10ה מדינות ממזרח התיכון ואפריקה השתתפו ב סמינר 17משתתפים מ  110ברכות לנו! יותר מ 

Seminarלנובמבר השנה. הסמינר היה  14ל  12של הסמינר. הסמינר התקיים בברצלונה, ספרד בין  10-. זאת הייתה הפעם ה

  הצלחה גדולה, ואנחנו כבר מתכננים סמינר נוסף בשנה הבאה!
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Diaverum  ספרד מציג מדריך

  טיולים לחולים נפרולוגים

   
Diaverum מדריך טיולים לחולים  ספרד הוציא לאור

  .נפרולוגים

אם לא עדיין לא השגת עותק באנגלית או ספרדית, אל תהסס 

  erca.com-www.edtna להוריד אותו ב:
 

 

 

 Brand Ambassador-ברוכים הבאים לעולמם של נציגי המדינות
 

 
  

ידועה כתורמת לפיתוח מקצועי, מאפשרת לפגוש חברים ועמיתים חדשים וגם גורמת הנאה אישי  ERCA/EDTNA  התנדבות בארגון

  .רבה

  

   בפעילויותיך. ים והארגונים המעורבים להתנדבות יתרונות רבות, הן לך כמתנדב והן לאנש

  

אל תשכח לעקוב אחרי הפעילויות של הנציגים שלכך במדינתך. אנו מפרסמים ומעדכנים לעתים קרובות את הפעילויות האלה. אם יש 

  למזכירות הארגון אשר שתספקו לך מידע נוסף. לך שאלות, ניתן לפנות לנציגיך בארגון באופן ישיר או 

  

  EDTNA/ERCA Brand במדינתם:   נצל הזדמנות זאת ללמד על פעילויות הנציגים שלך ואחרים

Ambassadors’ Country Activities .  

 

 

Are you committed and enthusiastic? Are you looking 

for a new challenge? 
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Join our team of Volunteers to play 

an active role in our worldwide 

Association. 

 

Become a part of an amazing team! 

 

The following Vacancies are open for 

EDTNA/ERCA Members: 

 

Currently there are the following 

Brand Ambassador positions open:  

 Hungary 

 Germany 

 Ireland 

 Israel 

 Portugal 

Consultants for:  

 Peritoneal Dialysis 

 

 

If you are interested in any of these positions, or if would like to obtain a detailed Job Description, please 

contact the Secretariat at edtna_erca@adexcellentbranding.com   
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We wish You 

Happy Holidays and A Happy New Year! 

 

 

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 
 

  

 


