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Drodzy Przyjaciele i Koledzy, 

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej i jak co 

roku staramy się nadrobić zaległości i 

pokończyć wszystko zanim weźmiemy kilka dni 

wolnego, aby odpocząć z rodziną i przyjaciółmi. 

Ale przed wyjazdem na świąteczny odpoczynek 

pragniemy wyrazić naszą wdzięczność dla 

wszystkich naszych Wolontariuszy, Członków, 

Partnerów reprezentujących przemysł i 

wszystkich czytelników Newslettera za 

fantastyczny i wspaniały wspólnie spędzony rok. 

Oczekujemy, że podzielicie nasz entuzjazm 

związany z naszymi bieżącymi projektami, 

doskonałym planowaniem naszej następnej 

Międzynarodowej Konferencji w Krakowie i 

wreszcie z wizytą na naszej nowej stronie 

internetowej. Łączy nas wspólny interes, jakim 

jest poprawa opieki nefrologicznej i dzięki temu 

jesteśmy tak wspaniałym Zespołem! 

EDTNA/ERCA pragnie podziękować Wam 

wszystkim za wspaniałą współpracę i z dużą 

niecierpliwością oczekujemy osiągnieć w 

przyszłym roku. 

Życzymy Wam miłego odpoczynku i Wesołych 

Świąt! 

Polish Version's Editor 

Anna Klis 

Translators 

Gabriela Magrian 

Aneta Trzcinska 
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Z gorącymi pozdrowieniami, 

 

Maria Cruz Casal 

Publication Coordinator & English Editor   
    

 

 

 

Drodzy Koledzy i Przyjaciele,  

W imieniu LOC mam zaszczyt zaprosić Was do udziału w 46. 

Międzynarodowej Konferencji EDTNA/ERCA, która odbędzie się 9-12 

września 2017 roku w pięknym mieście Kraków, gdzie tradycja przeplata się z 

nowoczesnością. Ta dawna stolica Polski i siedziba królów ciągle zachwyca 

swoim unikalnym urokiem. To tu znajduje się najstarszy uniwersytet w Polsce 

i szkoła pielęgniarska, w której kształcą się pielęgniarki od ponad 90 lat. 

Miasto słynie z niezwykłej atmosfery, którą zawdzięcza cudownym kafejkom, 

gdzie można nie tylko dobrze zjeść, ale także posłuchać dobrej muzyki. 

Dlatego Kraków stał się miastem spotkań ludzi z całego świata i mam 

nadzieję, że będziemy mieli okazję się tam spotkać, aby porozmawiać o 

„Prawdziwym Partnerstwie i Globalnym Podejściu do Zarządzania Opieką 

Nefrologiczną”. 

 

Zapraszam do Krakowa, pięknego o każdej porze roku! 

 

Anna Kliś LOC Chair  
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Wartość Konferencji 
 

Z dumą przedstawiamy Wam temat Konferencji „Prawdziwe Partnerstwo i Globalne Podejście w Zarządzaniu 

Opieką Nefrologiczną”. Naszym celem jak zwykle jest sprawienie, aby to była niezapomniana Konferencja w 

historycznym mieście Kraków, 

 

EDTNA/ERCA jest wielodyscyplinarną organizacją dla osób pracujących w opiece nefrologicznej. Poprzez 

Program Naukowy Konferencji oferujemy znaczący i wartościowy wkład w opiekę sprawowaną wobec odbiorców 

usług nefrologicznych. Konferencja stanowi forum wymiany najlepszych badań naukowych i innowacji w praktyce 

oraz pomaga w inicjowaniu i promowaniu jakościowych nefrologicznych badań i praktyk na całym świecie. 

 

Konferencja odgrywa istotną rolę w edukowaniu, wymianie informacji i doświadczenia, wykorzystaniu 

specjalistycznej wiedzy pracowników ochrony zdrowia, liderów, naukowców, badaczy, opiekunów, osób z 

chorobami nerek i partnerów przemysłowych z około 70 krajów, którzy spotykają się, aby dzielić się wiedzą i 

innowacjami. 

 

Konferencja jest okazją do zaprezentowania najnowszych technologii i innowacji w leczeniu przewlekłej choroby 

nerek, a nasi delegaci chętnie zobaczą nowe terapie, produkty i usługi prezentowane na terenie wystawy, co 

doskonale łączy się z programem naukowym. Konferencja stanowi zatem bezcenną okazję do promowania 

terapii i produktów nie tylko w Europie, ale na całym świecie. 

 

Daty – 9-12 września 2017 

Miejsce – Kraków, Polska  
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46th EDTNA/ERCA International Conference, Krakow - 

The Scientific Programme 
 

Harmonogram 46. Międzynarodowej Konferencji EDTNA/ERCA, która odbędzie się w Krakowie w Polsce 

9-12 września 2017 roku jest na dobrej drodze. Temat konferencji to "True Partnership and Global Approach 

in Management of Renal Care". Od listopada jest otwarte zgłaszanie streszczeń on-line. 

 

Call for Abstracts 

 

Proszę przesłać swoje streszczenia do 15 lutego 2017 roku. Wybrani autorzy zostaną powiadomieni o 

akceptacji ich streszczenia do 31 marca 2017 roku. 

 

Tematyka zgłaszanych streszczeń to: 
   

  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  
 

 

Odwiedź naszą nową stronę internetową  - www.edtna-

erca.com! 
 

Mamy przyjemność zaprosić Was do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej. Naszym zamiarem jest, 

abyście mogli łatwiej i szybciej odnaleźć poszukiwane informacje. Trwają jeszcze ostatnie prace nad 

zintegrowaniem logowania dla członków i sposobów płatności. W chwili obecnej, gdy potrzebujecie  uzyskać 

dostęp do sekcji tylko dla członków, będziecie przekierowani z naszej nowej strony internetowej do starej strony 

Towarzystwa. 

 

Udanego korzystania z nowej strony internetowej! Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, prosimy o kontakt z 

naszym Sekretariatem edtna_erca@adexcellentbranding.com, który udzieli potrzebnych wskazówek. 
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Ku pamięci 
 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas John Southwood, członek Zarządu i Prezydent EDTNA/ERCA w 

latach 1990/1991. 

 

John Southwood, zanim wyjechał do Holandii w latach siedemdziesiątych, uczył pielęgniarstwa w Wielkiej 

Brytanii. Zmieniając obszar zainteresowań został pielęgniarzem dializacyjnym na oddziale dializ Akademickiego 

Centrum Medycznego w Amsterdamie rozpoczynając Program Dializ Otrzewnowych w roku 1979. John był 

mocno zaangażowany, a jako doświadczony trener wykonał fantastyczną pracę w edukowaniu pacjentów 

dializowanych otrzewnowo, opracował materiały edukacyjne, nie tylko dla wykwalifikowanych czytelników, ale 

także dla pacjentów niepiśmiennych i tych z zagranicy, którzy nie są w stanie zrozumieć języka holenderskiego. 

 

John angażował się w prace Holenderskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i EDTNA/ERCA. Ważna 

praca, jaką wykonał na rzecz promocji i wdrażania dializy otrzewnowej nie tylko w Holandii, ale w całej Europie, 

jest bezcenna. 

 

Tęsknimy za jego wspaniałą i przyjazną osobowością i nigdy nie zapomnimy jego wielkiego zaangażowania, a 

Colin Aldridge, UK, Prezydent EDTNA/ERCA 1994/1995 tak napisał w mailu: „John był prawdziwym 
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Pielęgniarzem, który (wraz z wieloma pielęgniarkami spotkanymi w EDTNA/ERCA) nauczył mnie szanować i 

cenić ten wspaniały zawód". 

 

Dr. Els Boeschoten, nephrologist, NL 

Aase Riemann, PD consultant EDTNA/ERCA 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

Międzynarodowa Konferencja EDTNA/ERCA, Bruksela, 1991, John Southwood, Prezydent EDTNA/ERCA  

 

 

Do you want to continue to receive the Journal of Renal 

Care?  
 

W związku ze zmianami dotyczącymi Statutu Towarzystwa oraz opłat członkowskich, które zostały przyjęte w 

trakcie Dorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 18.09.2016, członkowie będą otrzymywali standardowe 

usługi i informacje drogą elektroniczną. 

 

Jedyny wyjątek dotyczy czasopisma Journal of Renal Care: 

 

Jako członkowie macie prawo otrzymać wersję papierową czasopisma Journal of Renal Care, ale po 

wcześniejszym wysłaniu wniosku drogą mailową na adres: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Proszę, przeczytajcie Nowy Statut Towarzystwa i korzystajcie ze swoich praw członkowskich. 

 

Zarząd EDTNA/ERCA   
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Fresenius Medical Care i EDTNA/ERCA obchodzą 10-tą 

rocznicę współpracy! 
 

Gratulacje dla nas wszystkich! Ponad 110 delegatów z 17 krajów Bliskiego Wschodu i Afryki uczestniczyło w 10. 

Seminarium Nefrologiczny Program Edukacyjny. Seminarium odbyło się po raz dziesiąty i miało miejsce 12-14 

listopada w Barcelonie w Hiszpanii . Seminarium okazało się wielkim sukcesem i już planujemy kolejne na 

przyszły rok. 
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Przewodnik Turystyczny 

dla Pacjentów 

Nefrologicznych firmy 

Diaverum w Hiszpanii 
 

Diaverum w Hiszpanii wydało Przewodnik 

Turystyczny dla Pacjentów Nefrologicznych. 

Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji do zdobycia wersji 

angielskiej lub hiszpańskiej, nie wahajcie się pobrać 

jej ze strony www.edtna-erca.com.  
 

 

Witamy w świecie naszych Brand Ambasadorów 
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Wolontariat w ramach EDTNA/ERCA wiąże się z rozwojem umiejętności zawodowych, daje możliwość spotkania 

nowych kolegów i przyjaciół, a także pozwala na odrobinę zabawy. 

 

Wolontariat niesie korzyści zarówno dla samego Wolontariusza, jak i dla ludzi i społeczności, którym 

Wolontariusz służy i w których działalność jest zaangażowany. 

 

Pamiętaj, aby śledzić lokalne działania Brand Ambasadorów w ich krajach. Często są one aktualizowane, a jeśli 

masz jakieś konkretne pytania skontaktuj się bezpośrednio z naszymi Brand Ambasadorami albo z 

Sekretariatem, którzy udzielą więcej informacji. 

 

Dowiedz się więcej na temat EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities i ich osiągnięć.  
 

 

 

Jesteś entuzjastą i lubisz się angażować? Szukasz 

nowych wyzwań? 
 

Dołącz do naszej grupy 

Wolontariuszy i bądź aktywny w 

naszym Towarzystwie o światowym 

zasięgu. 

 

Zostań członkiem naszego 

niesamowitego zespołu! 

 

Dla członków EDTNA/ERCA są wakaty 

na następujące stanowiska: 

 

Obecnie jest otwarty nabór na 

stanowisko Brand Ambassadora:  

 Brand Ambassador dla 

Węgier 

 Brand Ambassador dla 

Niemiec 

 Brand Ambassador dla Irlandii 

 Brand Ambassador dla Izraela 
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 Brand Ambassador dla 

Portugalii 

Konsultant ds.:  

 Dializy otrzewnowej 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany jakimkolwiek stanowiskiem lub chciałbyś otrzymać szczegóły dotyczące 

wymagań zawodowych, prosimy o kontakt z Sekretariatem pod 

adresem edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

  

 

Życzymy Wam 

Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 
 

 

 

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 
  

  

 


