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Caros amigos e colegas 

O Natal está cada vez mais próximo e todos os 

anos tentamos pôr tudo em ordem e finalizar o 

que está pendente antes das férias de Natal. 

Mas antes de tirarmos uns dias para estarmos 

com os amigos e família queremos agradecer a 

todos os voluntários, membros, parceiros da 

indústria e todos os leitores da nossa 

Newsletter, por mais um ano fantástico que 

passámos juntos. Estamos muito 

entusiasmados com os projetos em 

desenvolvimento e com o planeamento da 

próxima Conferência Internacional. É sem 

dúvida o interesse comum na melhoria dos 

cuidados aos doentes renais que faz de todos 

nós uma equipa tão boa! Por ultimo, mas não 

menos importante visite o novo Site. 

A EDTNA/ERCA agradece a todos a excelente 

colaboração e acreditamos que nos próximos 

anos vamos alcançar os objetivos a que nos 

propomos,  

Desejamos a todos Boas Festas, 

Com os melhores cumprimentos, 

Portuguese Version's Editor 

Raquel Ribeiro 
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Maria Cruz Casal 

Publication Coordinator & English Editor  
    

 

 

 

Caros colegas e amigos,   

É com muita honra que vos convido, em nome do Comité Local de 

Organização da 46ª Conferência Internacional EDTNA/ERCA, a participar na 

próxima conferência de 9 a 12 de Setembro na bela cidade de Cracóvia, 

onde a tradição e a modernidade se entrelaçam. Esta antiga capital da 

Polónia e casa dos reis Polacos ainda impressiona com o seu charme único. 

Terra da Universidade mais antiga da Polónia e da escola de Enfermagem, 

na qual os enfermeiros têm feito a sua formação há mais de 90 anos. A 

cidade é famosa pela sua atmosfera única, que se deve aos seus fantásticos 

cafés, onde para além de comer bem, pode ouvir boa música. Cracóvia 

tornou-se assim um local de encontro de pessoas de todo o mundo. Espero 

que nos possamos reunir lá para falar sobre “Verdadeira Parceria e 

Abordagem global na gestão dos cuidados renais”. 

 

Bem-vindos a Cracóvia, bonita em qualquer altura do ano !  
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O valor da conferência 
 

É com orgulho que apresentamos o tema da próxima conferência – “Verdadeira parceria e abordagem global na 

gestão dos cuidados ao doente renal”. O nosso objetivo, como habitual, é tornar esta conferência inesquecível, 

na histórica cidade de Cracóvia. 

 

Sendo a EDTNA/ERCA, uma organização multidisciplinar, o programa cientifico, procura contribuir com mais 

valor para todos os que trabalham na área. Este é um fórum de partilha da melhor investigação e inovação na 

prática, incentivando e promovendo assim a melhoria da qualidade dos cuidados prestados a quem é 

referenciado aos nossos serviços. 

 

A conferência tem um papel importante na educação; permite a troca de informação e experiências, utilizando a 

perícia dos profissionais de saúde, lideres, académicos, investigadores, cuidadores, doentes e parceiros da 

industria de cerca de 70 países, que se juntam para partilhar inovações e conhecimento.  

 

A área de exposição permite aos participantes ver as mais recentes tecnologias e inovações nas terapias, 

produtos e serviços no tratamento da Doença Renal. A conferência, oferece desta forma uma oportunidade 

inestimável de promoção de terapias e produtos, não só em toda a Europa, mas também a volta do mundo. 

 

Datas -  9 a 12 de Setembro 2017 

Local – Cracóvia, Polónia  
 

 



4

 

46th EDTNA/ERCA International Conference, Krakow - 

The Scientific Programme 
 

A programação da 46ª Conferência Internacional EDTNA/ERCA que se irá realizar em Cracóvia, Polonia, de 

9 a 12 de Setembro de 2017, está bem encaminhada. O tema da conferência é: "True Partnership and Global 

Approach in Management of Renal Care". A submissão On-line dos resumos está aberta desde Novembro. 

 

Call for Abstracts 

 

Por favor submeta os seu resumos até ao dia 15 de Fevereiro de 2017. Os autores com resumos aceites serão 

notificados até ao dia 31 de Março 2017. 

 

Os tópicos para a submissão dos resumos são: 
   

  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  
 

 

Visite o novo Site - www.edtna-erca.com! 
 

Temos o prazer de o convidar a visitar o novo Site da Associação. Este novo site tem como objectivo facilitar a 

sua vida, queremos que aceda à informação que procura de forma mais fácil e rápida. Estamos na fase final de 

integração das funcionalidades da área reservada aos membros, o login e métodos de pagamento. Neste 

momento, quando seleciona a opção de login para membros será redirecionado do novo site para o antigo. 

 

Divirta-se a navegar no novo site! Se tiver alguma questão ou comentário, por favor não hesite em contactar o 

nosso secretariado em edtna_erca@adexcellentbranding.com. 
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Em memória 
 

É nosso triste dever informar que John Southwood, Membro do Comitê Executivo da EDTNA/ERCA e 

Presidente 1990/1991, faleceu. 

 

John Southwood foi professor de enfermagem no Reino Unido antes de se mudar para a Holanda nos anos 

setenta. Em 1979, mudou o campo de atividade em enfermagem, tornou-se enfermeiro de diálise no 

departamento de diálise do Centro Médico Académico de Amesterdão e iniciou o Programa de Diálise 

Peritoneal.  Como educador experiente, fez um trabalho fantástico na educação dos doentes, desenvolveu 

materiais educativos tanto para leitores experientes, como para doentes analfabetos ou estrangeiros que não 

entendiam Holandês. 

 

Envolveu-se depois na Sociedade Holandesa de Enfermeiros de Diálise e na EDTNA/ERCA. O trabalho 

importante que fez para a promoção e implementação da DP, não só na Holanda, mas em toda a Europa, não 

pode ser suficientemente valorizado. 

 

É com saudade que lembramos a sua personalidade amigável e nunca esqueceremos seu grande 

compromisso. Juntamo-nos ao e-mail de Colin Aldridge, Reino Unido, Presidente da EDTNA/ERCA 1994/1995 
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"John era um verdadeiro enfermeiro, que (junto com outros enfermeiros que conheci na EDTNA/ERCA) me 

ensinou a respeitar e valorizar esta profissão fantástica. 

 

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  

 

 

Quer continuar a receber a nossa revista “Journal of 

Renal Care”? 
 

Com as alterações à constituição e cotas aprovadas na última assembleia geral, 18.09.2016, os nossos 

membros passarão a receber os serviços standart e toda a informação via e-mail. 

 

Contudo para a revista, Journal of Renal Care existe uma excepção: 

 

Enquanto membro, tem o direito de receber uma cópia impressa da revista se o solicitar. Para isso tem 

de enviar um e-mail para edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Por favor leia a Nova Constitutição e garanta os seus direitos enquanto sócio! 

 

EDTNA/ERCA Committee  
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A Fresenius Medical Care e a EDTNA/ERCA celebram 

10 anos de colaboração! 
 

Parabéns a todos! O 10º Seminário do Programa de Educação Renal contou com mais de 110 participantes de 

17 países do Médio Oriente e África e decorreu de 12 a 14 de Novembro em Barcelona. Este seminário foi um 

sucesso e estamos já a planear os próximos seminários, nos próximos anos. 
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Diaverum – Guia Turístico 

de Espanha para o 

Doente Renal 
 

A Diaverum Espanha lançou o Guia Turístico para 

Doentes Renais. Se ainda não teve a oportunidade 

de obter uma cópia deste guia em Inglês ou 

Espanhol, não hesite em fazer o download 

em www.edtna-erca.com.  
 

 

Bem-Vindo ao mundo dos nossos Brand Ambassadors 
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Ser voluntário na EDTNA/ERCA significa o desenvolvimento de competências profissionais, conhecer novos 

amigos e colegas e também alguma diversão.  

 

O voluntariado tem efeitos positivos não só em si como para as pessoas e comunidades envolvidas nas nossas 

actividades.  

 

Não se esqueça de seguir as actividades locais dos nossos Brand Ambassadors nos seus países. Temos 

atualizado frequentemente a página dos Brand Ambassadors no novo site. Se tiver alguma questão especifica, 

pode contactar diretamente o seu Brand Ambassador ou o Secretariado.  

 

Aproveite para saber mais sobre as actividades desenvolvidas pelos Brand Ambassadors EDTNA/ERCA em 

cada país e sobre as suas conquistas.  
 

 

É dedicado e entusiasta? Está à procura de novos 

desafios? 
 

 

Junte-se à nossa equipa de 

voluntários e tenha um papel ativo 

nesta associação internacional. 

 

Faça parte desta equipa fantástica! 

 

Estão abertas as seguintes vagas para 

membros EDTNA/ERCA:   

 Hungary 

 Germany 

 Ireland 

 Israel 

 Portugal 

 Consultor para a Diálise 

Peritoneal  
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Se está interessado em alguma destas vagas, e se quer receber com detalhe uma descrição do trabalho, 

por favor contacte o secretariado em edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

No âmbito das atividades desenvolvidas pela EDTNA em Portugal, estabelecemos uma parceria com a 

Associação Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Transplantação (APEDT), para ministrar a primeira 

Masterclass EDTNA/ERCA sobre o tema “Hemodiafiltração, desafios e controvérsias”, como parte 

integrante do programa do 14º Encontro Regional APEDT. O encontro realizou-se nos dias 19 e 20 de 

Novembro de 2016 em Viseu e contou ainda com um programa científico desafiante sob o tema “O doente no 

centro dos cuidados: diferentes respostas para necessidades distintas”. 

 

Num ambiente acolhedor, mas com grande adesão dos enfermeiros, cerca de 140 participante, estes foram dois 

dias de discussão cientifica, aprendizagem, reflexão e partilha de experiências. Tivemos ainda a oportunidade 

de confraternização à volta de uma boa mesa beirã no jantar convívio. 
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Desejamos-lhe  

um Bom Natal e um Bom Ano Novo! 
 

 

 

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 
  

  

 


