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Dragi prijatelji in kolegi, 

Hitro se približuje Božič in kot vsako leto želimo 

nadoknaditi in dokončati vse, preden si bomo vzeli 

nekaj dni prosto za druženje s prijatelji in družino. 

Preden pa oddidemo na božične počitnice ,bi želeli 

izraziti našo zahvalo vsem prostovoljcem, članom, 

industrijskim partnerjem in vsem bralcem Novic, za 

še eno čudovito leto, ki smo ga preživeli skupaj. 

Veselimo se tega, da bomo z vami lahko delili naš 

entuziazem o vseh bodočih projektih, načrtih za 

naslednjo mednarodno konferenco v Krakovu in 

nenazadnje – o naši novi spletni strani. Vse nas 

druži enak interes- to je izboljšanje nefrološke 

zdravstvene nege  in zaradi tega smo čudovit in velik 

tim! 

EDTNA/ERCA se želi zahvaliti vsem za odlično 

sodelovanje in zelo se že veselimo dosežkov v 

prihodnjem letu.  

Želimo vam, da preživite nekaj lepih prostih dni in 

vesele praznike! 

S toplimi pozdravi, 

Maria Cruz Casal 

Publication Coordinator & English Editor 

Slovenian Version's 

Editor 

Sonja Pecolar 
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Dragi kolegi in prijatelji,  

V imenu lokalnega organizacijskega komiteja imam čast, da vas povabim, da 

sodelujete na 46. EDTNA/ERCA mednarodni konferenci, ki bo potekala 

od  9.-12. Septembra 2017 v prelepem mestu Krakow, kjer se srečata 

tradicija in moderna arhitektura. Ta bivša prestolnica in sedež poljskih kraljev 

še vedno impresionira s svojim edinstvenim šarmom. Je dom najstarejše 

univerze na Poljskem in tudi šole za medicinske sestre, kjer se le te šolajo že 

preko 90 let. Mesto je poznano po svoji edinstveni atmosferi v čudovitih 

kavarnah, kjer ne le, da lahko dobro jeste, pač pa tudi poslušate odlično 

glasbo. Zaradi tega je Krakow postal mesto, kjer se srečujejo ljudje iz vsega 

sveta in upam, da bomo imeli možnost srečati se tu in se pogovoriti o 

"Resničnem partnerstvu in globalnem pristopu v vodenju nefrološke 

zdravstvene nege". 

 

Dobrodošli v Krakowu, čudovitem mestu v vsakem letnem času! 
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Vrednost konference 
 

S ponosom predstavljamo temo naslednje konference  - “Pravo partnerstvo in celovit pristop v vodenju 

nefrološke nege “ - ‘True Partnership and Global Approach in Management of Renal Care’. Naš cilj je kot vedno 

pripraviti nepozabno konferenco v zgodovinskem mestu Krakow. 

 

EDTNA/ERCA  je multidisciplinarna organizacija za tiste ki delajo v nefrologiji. Preko Preko strokovnega 

programa nudimo pomemben in vreden prispevek k negi, ki jo nudimo tistim, ki potrebujejo naše usluge. 

Konferenca je forum za predstavitev najboljših raziskav in inovacij v praksi in pomaga pri vzpostavljanju in 

promociji kvalitetnih nefroloških raziskav in praks širom po svetu. 

 

Konferenca ima pomembno vlogo pri izobraževanju, izmenjavi informacij in izkušenj, strokovnosti zdravstvenih 

delavcev, vodij, profesorjev, raziskovalcev, negovalcev, ljudi z ledvično boleznijo in industrijskih partnerjev iz 

okoli 70 držav, ki se srečajo, da bi delili novosti in znanje.  

 

Na konferenci prikažemo najnovejšo tehnologijo in novosti v zdravljenju kronične ledvične bolezni in naši 

udeleženci so naklonjeni spoznavanju novih terapij, izdelkov in storitev na razstavnem prostoru v povezavi z 

odličnim strokovnim programom. Konferenca torej nudi tudi neprecenljivo priložnost za promocijo zdravljenj in 

izdelkov ne le širom Evrope, pač pa po svetu. 

world. 

 

Datum - September, 9. – 12. 2017 

Kraj - Krakow, Poljska   
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46th EDTNA/ERCA International Conference, Krakow - 

The Scientific Programme 
 

Priprave za 46. EDTNA/ERCA mednarodno konferenco, ki jo bo gostil Krakow na Poljskem od 9. – 12. 

septembra 2017 že potekajo. Tema konference je "True Partnership and Global Approach in Management 

of Renal Care". Pošiljanje abstraktov je preko spleta odprto že od novembra. 

 

Call for Abstracts 

 

Prosimo pošljite svoje prispevke do 15. februarja 2017. Uspešne avtorje bomo obvestili o sprejemu njihovega 

prispevka do 31. marca 2017. 

 

Naslovi oz. teme abstraktov so: 
   

  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  
 

 

Obiščite našo novo spletno stran - www.edtna-erca.com! 
 

Z veseljem vas vabimo, da obiščete našo novo spletno stran. Naš namen je, da vam olajšamo stvari, da najdete 

željene informacije lažje in hitreje. Smo v zadnji fazi združevanja “Members login” in metode plačevanja. Če v 

tem trenutku potrebujete dostop do razdelka za člane- Members only section, boste preusmerjeni iz naše nove 

spletne strani na staro stran.  

 

Uživajte v sprehajanju po naši novi spletni strain! Če imate kakšno vprašanje ali komentar, prosim kontaktirajte 

naš sekretariat, ki vas bo vodil dalje na edtna_erca@adexcellentbranding.com. 
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V spomin 
 

Z žalostjo vas obveščamo, da je preminil John Southwood, član izvršnega odbora EDTNA/ERCA in bivši 

predsednik v letih 1990/1991. 

 

John Southwood je bil zdravstveni tehnik – učitelj v UK preden se je v sedemdesetih preselil na Nizozemsko. S 

spremembo področja dela je postal dializni zdravstveni tehnik na dializnem oddelku Academic Medical Centre v 

Amsterdamu in začel s peritonealnim dializnim programom leta 1979. John je bil tesno vpet v vzpostavljanje tega 

programa kot izkušen učitelj; naredil je fantastično delo pri edukaciji PD pacientov, razvijal edukativne materiale, 

ne samo za literarno pismene,pač pa tudi za nepismene paciente in tujce, ki niso razumeli nizozemskega jezika.  

  

John se je včlanil tudi v društvo Nizozemskih dializnih medicinskih sester in EDTNA/ERCA. Pomembno delo, ki 

ga je naredil za promocijo in vpeljavo PD, ne samo na Nizozemskem, pač pa po Evropi, sploh ne moremo ceniti 

dovolj. 

 

Pogrešali bomo njegovo prijetno osebnost in nikoli ne bomo pozabili njegove velike predanosti. Colin Aldridge, 

UK, EDTNA/ERCA predsednik 1994/1995 je v mailu zapisal: “John  je bil nefrološki zdravstvenik, ki me je 

(skupaj z mnogimi med. sestrami, ki sem jih srečal v EDTNA/ERCA) naučil spoštovati in ceniti ta čudovit poklic.” 
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Dr. Els Boeschoten, nefrolog, NL 

Aase Riemann, PD svetovalec  EDTNA/ERCA 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

Mednarodna konferenca EDTNA/ERCA, Brussels, 1991, John Southwood, Predsednik EDTNA/ERCA  

 

 

Do you want to continue to receive the Journal of Renal 

Care?  
 

S spremembo Statuta in članarine sprejete na letni skupščini, 18.09.2016, boste člani dobivali gradiva in 

obvestila v elektronski obliki. 

 

Edina izjema je Journal of Renal Care: 

 

Kot član imate pravico prejemati tiskano verzijo Journal of Renal Care ,vendar morate izpolniti prijavo 

preko maila na edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Prosimo preberite nov Statut in izkoristite ugodnosti, ki jih imate kot član. 

 

EDTNA/ERCA Committee  
 

 

Fresenius Medical Care in EDTNA/ERCA praznujeta 10 

let sodelovanja! 
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Čestitke vsem nam! Več kot 110 delegatov iz 17 držav iz Srednjega vzhoda & Afrike se je udeležilo 10. 

seminarja o programu nefrološkega izobraževanja. Bilo je desetič in seminar je potekal v Barceloni v Španiji od 

12. – 14. novembra. Bil je zelo uspešen in že načrtujemo seminar za naslednje leto. 
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Diaverum Španski 

turistični vodnik za 

nefrološke bolnike 
 

Diaverum Španija je izdal Turistični vodnik za 

nefrološke bolnike. Če še niste dobili izvoda v 

angleščini ali španščini, si ga naložite iz spletne 

strain www.edtna-erca.com.  
 

 

 

Dobrodošli v svet naših Brand Ambasadorjev 
 

 
 

Biti prostovoljec v  EDTNA/ERCA pomeni razvijati svoje profesionalne sposobnosti, pridobivati nove prijatelje in 

si dovoliti malo zabave. 

 

Prostovoljstvo prinaša prednosti tako za vas kot prostovoljca, osebno in tudi za okolje v katerem delate.  

 

Ne pozabite slediti lokalnim aktivnostim naših Brand Ambasadorjev v njihovih državah. Pogosto jih dopolnjujemo 

in če imate kakšno specifično vprašanje  se obrnite ali neposredno na  Brand Ambasadorja ali na naš 

sekreatariat, ki vam bo nudil več informacij. 

 

Izkoristite priložnost in se poučite podrobneje o EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities in njihovih 

dosežkih.  
 

 

 

Ali ste predani in zagnani? Ali iščete nov izziv? 
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Pridružite se naši ekipi 

prostovoljcev in zasedite ključno 

mesto v naši globalni zvezi. 

 

Postanite član izjemne ekipe! 

 

Za člane EDTNA/ERCA so na voljo 

naslednje pozicije: 

 

Trenutno so nezasedene naslednje 

Brand Ambassador pozicije:  

 Hungary 

 Germany 

 Ireland 

 Israel 

 Portugal 

Svetovalec za:  

 Peritonealno dializo 

 

 

Če ste zainteresirani za katero od the pozicij, ali če bi radi podrobnejši opis dela, prosim kontaktirajte 

tajništvo na edtna_erca@adexcellentbranding.com   
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Želimo vam vesele praznike in srečno Novo Leto! 
 

 

 

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 
  

  

 


