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Değerli arkadaşlar ve meslektaşlar, 

Noel’e  günden-güne yaklaşıyoruz. Biz 

yılbaşında ailemiz ve yakınlarımızla vakit 

geçirebilmek için her yıl, Noel’den önce her şeyi 

takip ediyoruz ve bitirmeye çalışıyoruz. Ama 

yılbaşı tatiline çıkmadan önce, birlikte 

geçirdiğimiz harika ve muhteşem bir yıl için tüm 

Gönüllülerimize, Üyelerimize, Endüstri 

Ortaklarımıza ve tüm Bülten okuyucularımıza 

şükranlarımızı sunmak isteriz. Devam eden tüm 

projelerimiz, Krakow’daki bir sonraki 

Uluslararası Konferans’ımızın  mükemmel 

planlanması ve yeni Web Sitemiz hakkındaki 

heyecanımızı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. 

Hepimiz böbrek bakımında iyileştirmeler 

ile  alakalı olarak aynı ilgiyi gösteriyoruz ve bu 

bizi büyük bir takım yapıyor. 

EDTNA/ERCA  olarak mükemmel katkılarınız 

için teşekkür ederiz ve gelecek yılki 

başarılarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Hepinize mutlu tatiller diliyoruz! 

Sevgilerimle, 

Turkish Version's Editor 

Mukadder Mollaoğlu 
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Maria Cruz Casal 

Yayın Koordinatörü ve İngilizce Editör  
    

 

 

 

Sevgili Meslekdaşlarım,  

Düzenleme Kurulu adına size 9-12 Eylül 2017’de geleneksellik ve 

modernizmin içiçe olduğu Krakow’da yapılacak 46. Uluslararası 

EDTNA/ERCA Kongresine davet etmekten onur duyarız. Polonya krallığının 

eski başkenti ve tahtının bulunduğu Krakow, eşsiz cazibesiyle hala 

etkileyiciliğini sürdürmektedir. Polonya’ da 90 yıldır hemşire yetiştiren 

hemşirelik okullarının da bulunduğu en eski üniversite bulunmaktadır. Harika 

kafelere sahip şehirde, lezzetli yemekleri yemek dışında, nitelikli müzik de 

dinleyebilirsiniz. Bu özellikleri ile insanların buluşma yeri haline gelmiştir. 

‘’Böbrek Bakımının Yönetiminde Küresel Yaklaşım ve Gerçek Ortaklık" temalı 

kongre için bu güzel şehirde buluşma fırsatına sahip olacağımızı umuyoruz. 

 

Krakow' da görüşmek üzere!  
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Konferans’ın Değeri 
 

Sizleri Konferans teması - 'Gerçek Ortaklık ve Böbrek Bakımının Yönetiminde Küresel Yaklaşım' ile 

tanıştırmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz, her zamanki gibi, tarihi Krakow şehrinde unutulmaz bir konferans 

yapmaktır. 

 

EDTNA / ERCA, böbrek bakımında çalışan kişiler için çok disiplinli bir organizasyondur. Bilimsel Program 

sayesinde, renal hizmetlerimize atıfta bulunan araştırmacılara önemli ve değerli bir katkı sunmaktayız. Bu katkı 

dünya çapında kaliteli böbrek bakımı konusunda araştırma ve uygulamaları başlatmaktadır ve bu tür 

araştırmalara yönlendirmektedir. 

 

Konferans, yenilikleri ve bilgiyi paylaşmak için bir araya gelen yaklaşık 70 ülkeden, sağlık uzmanlarının, servis 

liderlerinin, akademisyenlerin, araştırmacıların, bakıcıların, böbrek hastalığı olan insanlar ve endüstri ortaklarının 

uzmanlığını kullanarak eğitim, bilgi ve deneyim paylaşımında önemli bir role sahiptir. 

 

Konferans, Kronik Böbrek Hastalığının tedavisinde en son teknoloji ve yeniliğin vitrinidir. Temsilciler mükemmel 

bilimsel programla birlikte sergi alanındaki yeni tedavileri, ürünleri ve hizmetleri görmek istemektedirler. Bu 

nedenle Konferans, tedavileri ve ürünleri sadece Avrupa'da değil tüm dünyada tanıtmak için paha biçilmez bir 

fırsat sunmaktadır. 

 

Tarih: 9-12 Eylül 2017 

Yer: Krakow, Polanya   
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46. ULUSLARARASI EDTNA/ERCA KONGRESİ 

BİLİMSEL PROGRAMI 
 

46. Uluslararası EDTNA/ERCA Kongresi 9-12 Eylül 2017 tarihleri arasında Polonya’nın Krakow kentinde 

yapılacaktır. Kongre’nin teması ”Renal Bakım Yönetiminde Gerçek Ortaklık ve Küresel Yaklaşım” dır. Kasım 

itibari ile system On-line bildiriye açılmıştır: 

 

Call for Abstracts 

 

Şubat 2017 ’ye kadar bildirilerinizi yükleyebilirsiniz. 31 Mart 2017 tarihinde ise size bildirinizin kabul edilip-

edilmediği iletilecektir. 

 

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  
 

 

Web sitemizi ziyaret edin! - www.edtna-erca.com! 
 

Sizleri yeni web sitemizi ziyaret etmeye davet etmekten mutluluk duyuyoruz.  Amacımız, aradığınız bilgiyi daha 

hızlı bulmak için hayatınızı kolaylaştırmaktır. Üye girişi ve ödeme yöntemini entegre etmek için son aşamadayız. 

Şu nadan itibaren siz yalnızca üyeler bölümüne erişmeniz gerektiğinde, yeni web sitemizden Derneğin eski web 

sitesine yönlendirileceksiniz. 

 

Yeni web sitesinde gezinin, tadını çıkarın! Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen 

edtna_erca@adexcellentbranding.com adresinde size rehberlik edecek Sekreterliğimiz ile iletişime geçmekten 

çekinmeyin. 
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Anısına 
 

EDTNA / ERCA EC Üyesi ve 1990/1991 başkanı olan John Southwood'un öldüğünü bildirmek bizim için son 

derece üzücüdür. 

 

John Southwood, yetmişlerde Hollanda'ya taşınmadan önce İngiltere'de hemşire öğretmendi. Hemşirelik faaliyet 

alanını değiştiren John Southwood, 1979 yılında Amsterdam’da Akademik Tıp Merkezi'nde Peritoneal Diyaliz 

Programında diyaliz hemşiresi olarak çalışmaya başladı. John,bu programın kurulum sürecine yakından dahil 

oldu ve deneyimli bir eğitici olarak; yalnızca okur-yazarlar için değil, aynı zamanda okuryazar olmayan hastalar 

için ve yurtdışından gelen ve Hollandaca dili anlayamayan insanlar için de eğitim konusunda 

muhteşemçalışmalar yaptı, eğitim materyalleri geliştirdi. 

 

John, Alman Hemşireleri Derneği ve EDTNA / ERCA'nın çalışmalarına katıldı. Sadece Hollanda'da değil tüm 

Avrupa'da PD'nin tanıtımı ve uygulanması için önemli çalışmalar yaptı. 

 

Onun samimi ve yakın dostluğunu özledik ve büyük taahhütünü asla unutmayacağız. 1994/1995 yılında EDTNA / 

ERCA Başkanlığı yapan Colin Aldridge'ın söylediği gibi  "John, gerçek bir hemşireydi (EDTNA / ERCA'da 

karşılaştığım pek çok hemşire gibi) .Bana bu güzel mesleğe saygı duymayı ve değer vermeyi öğretti "dedi. 
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Dr. Els Boeschoten, nephrologist, NL 

Aase Riemann, PD consultant EDTNA/ERCA 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

EDTNA/ERCA Uluslararası Konferans, Brüksel, 1991, John Southwood, EDTNA/ERCA Başkanı  

 

 

Do you want to continue to receive the Journal of Renal 

Care?  
 

18.09.2016 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul’da, Yönetmelik ve Üyelik ücretlerinde yapılan değişiklik ile 

birlikte, üyeler standart hizmet ve elektronik bilgi alacaklardır. 

 

Journal of Renal Care için bir istisna vardır; 

 

Üye olarak Journal of Renal Care ’ in basılı bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz. Ama başvurunuzu 

edtna_erca@adexcellentbranding.com adresinden yapmanız gerekmektedir. 

 

Lütfen yeni yönetmeliği okuyun ve haklarınızı kullanın. New Constitution  

 

EDTNA/ERCA Komitesi  
 

 

Fresenius Medical Care ve EDTNA / ERCA 10 yıllık 

işbirliğini kutluyor! 
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10. Böbrek Eğitim Programı Semineri'ne katılan Orta Doğu ve Afrika'da 17 ülkeden 110'dan fazla delege. 

Hepimizi tebrik ederim! Bu 10. kez yapıldı ve konferans 12-14 Kasım tarihleri arasında İspanya'nın Barselona 

kentinde gerçekleşti. Bu büyük bir başarıydı ve biz zaten önümüzdeki yıllar içinde seminerler planlıyoruz. 
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Diaverum İspanya Böbrek 

Hastaları için Seyahat 

Rehberi 
 

Diaverum İspanya, Böbrek Hastaları için Seyahat 

Rehberi başlattı. İngilizce veya İspanyolca bir 

kopyasını alma fırsatı bulamadıysanız, www.edtna-

erca.com adresinden indirmekten çekinmeyin.  
 

 

 

Marka Elçilerimizin Dünyasına Hoş Geldiniz 
 

 
 

 

EDTNA/ERCA'da gönüllü olmak, mesleki becerilerin geliştirilmesi, yeni arkadaşlar ve meslektaşları ile tanışmak 

ve kendinizin biraz eğlenmesine fırsat sağlar. 

 

Gönüllülük size olduğu kadar, gönüllü olarak faaliyetlerinizde görev alan kişilere veya topluluklara olumlu yararlar 

da sağlamaktadır. 

 

Ülkelerindeki Marka Elçileri yerel faaliyetlerimizi takip etmeyi unutmayın. Sık sık güncelliyoruz ve herhangi bir 

sorunuz varsa doğrudan markamız elçileri ile veya daha fazla bilgi sağlayacak olan sekreteryamızla iletişime 

geçin. 

 

EDTNA / ERCA Marka Elçileri Ülke Faaliyetlerimiz ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için fırsattan 

yararlanın. 

 

EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities   
 

 

 

Siz kararlı ve istekli misiniz? Siz yeni bir mücadele mi 

arıyor sunuz? 
 



9

 

Dünya çapındaki Derneği’mizde aktif 

rol almak için Gönüllüler takımına 

katılın. 

 

Haydi siz de takımın bir parçası 

olun! 

 

EDTNA/ERCA Üyeleri için aşağıdaki 

pozisyonlar mevcuttur. 

 

Şimdilerde aşağıdaki Marka Elçisi 

pozisyonları vardır:  

 Macaristan Elçisi 

 Almanya Elçisi 

 İrlanda Elçisi 

 İsrail Elçisi 

 Portekiz Elçisi 

Danışman:  

 Periton diyalizi için 

 

 

Eğer bu pozisyonlar ile ilgilenirseniz ya da iş tanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, lütfen 

müdüriyet (edtna_erca@adexcellentbranding.com) ile iletişime geçin.  
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Size Mutlu Bayramlar ve Mutlu Yıllar dileriz! 
 

 

 

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 
  

  

 


