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Vážení kolegové a přátelé, 

Doufám, že se všichni máte dobře a že jste měli 

úspěšný začátek roku 2017! Domníváme se, že 

tento rok bude velmi vzrušující pro naší asociaci a 

také pro všechny z nás, kteří jsme do těchto aktivit 

zapojeni. Plánujeme úspěšnou 46. mezinárodní 

konferenci v Krakově, intenzivně se věnujeme 

online strategii (přečtěte si více níže), náš vztah s 

našimi firemními partnery a všechny naše společné 

projekty se vyvíjejí velmi dobře.  

Jak vidíte, je to opravdu vzrušující a nyní je čas vám 

představit první číslo EDTNA/ERCA Newsletteru 

2017. Každý druhý měsíc budete dostávat 

nejnovější zprávy o naší asociaci a vždy nás 

samozřejmě můžete sledovat dále a navštívit naše 

webové stránky www.edtna-erca.com nebo náš 

profil na Facebooku, Twitteru a LinkedInu. 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat 

náš sekretariát 

na: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Czech Version's Editor 

Jitka Pancirova 

pancirova@volny.cz 

S radostí vám představujeme Newsletter v 19 jazycích!

Jednou z mnoha výhod a přínosů globální asociace je možnost publikovat Newsletter ve více jazycích, nejenom 

v angličtině. Naši zastupující členové a překladatelé odvádějí velmi dobrou práci a  my velmi oceňujeme mít 

takto oddané a pracovité kolegy. Toto vydání Newsletteru je k dispozici v těchto 19 jazycích; chorvatština, 

čeština, dánština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, řečtina, hebrejština, italština, litevština, 

polština, portugalština, ruština, srbština, slovinština, španělština, švédština a turečtina. 

Jsme na to velmi hrdí. Všechny jazykové verze můžete najít na: www.edtna-erca.com 
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Pokud máte nějaké konkrétní otázky týkající se dostupnosti vašeho jazyka, kontaktujte prosím zastupujícího 

člena ve vaší zemi. Velmi rádi vám se vším poradí a pomůžou www.edtna-erca.com/about-us/brand-

ambassadors  
 

 

 

ABOUT WORLD KIDNEY DAY  
 

Celebrated every year on the second Thursday of March, World Kidney Day (WKD) is the global awareness 

campaign that aims at increasing awareness of the importance of our kidneys to our health and reduce the 

impact of kidney disease and its associated problems worldwide. 

 

Read more about World Kidney Day: www.edtna-erca.com  
 

 

 

 
Zlepšení viditelnosti posterů v Krakově 
 

Letos v Krakově budou všechny postery zobrazeny na obrazovkách, což vnímáme jako výhodu pro vás, protože 

nebude již nutné přivést svůj vytištěný poster do Krakova. Všichni z vás, kterým bude akceptován abstrakt jako 

poster obdrží jasné pokyny týkající se této změny. 

  

Jako obvykle chceme maximalizovat důležitost vaší dosažené práci tím, že vybrané postery budou doplněné o 

krátké ústní sdělení. Všechny postery budou dle jednotlivých témat posouzeny odborníky ještě před konferencí a 

budou vybráni vítězové ceny o nejlepší poster.  
 

 

Navštivte naše nové webové stránky - www.edtna-

erca.com! 
 

Užijte si brouzdání na nových webových stránkách! Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte kontaktovat 

náš sekretariát, který vás provede naší webovou stránkou: edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Sledujte naše aktivity na Facebooku. 
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Cena za nejlepší rukopis & nejlepší poster za rok 2017 
 

Vyzýváme autory všech přijatých abstraktů (ústní sdělení a postery) k předložení úplného textu jejich práce a 

zapojení se do soutěže o cenu za nejlepší rukopis. Předkládané práce musí být v souladu s pokyny, které budou 

zaslány všem autorům přijatých abstraktů. 

 

NEJLEPŠÍ RUKOPIS BUDE OCENĚNÝ NA VALNÉ HROMADĚ (AGM)  

 1. cena ve výši 500,- EUR 

 2.cena ve výši 250,- EUR 

 3. cena - plné roční členství v EDTNA/ERCA pro maximálně 3 autory abstraktu (hlavní autor/nikoliv 

prezentující autor rozhodne, kdo bude mít členství zdarma) 

Všichni autoři obdrží certifikát. 

 

NEJLEPŠÍ POSTER BUDE OCENĚNÝ PŘI ZÁVĚREČNÉM CEREMONIÁLU  

 1. cena ve výši 250,- EUR 

 čestný certifikát a plné roční členství v EDTNA/ERCA 

 poprvé dostane posterová prezentace plné roční členství v EDTNA/ERCA 

Všichni autoři obdrží certifikát.  
 

 

 

Spolupráce mezi EDTNA/ERCA a národními asociacemi 

- Projekt elektronické knihovny obsahující odborné 

články 
 

Cizí jazyky již nebudou bariérou! Na posledním setkání výkonného výboru EDTNA/ERCA a předsedů 

národních asociací se více než 10 zemí dohodlo na společném projektu a překladu odborných článků z 

elektronické knihovny EDTNA/ERCA v pokročilé a expertní úrovni. Tento projekt bude také zahrnovat i tvorbu 

nových odborných článků. Pokud hovoříte řecky, hebrejsky, italsky, polsky, portugalsky, slovinsky, španělsky a 

turecky, tak články budou dostupné ve vašem jazyce.Projekt bude zahájen v Krakově. 

 

Chtěli bychom poděkovat předsedům národních asociací za vynikající spolupráci a zastupujícím členům 

EDTNA/ERCA z těchto zemí za jejich obrovskou podporu a úspěch tohoto projektu.Více informací o projektu 

na: www.edtna-erca.com/education-and-research/electronic-library 

  

Velice vám děkujeme za spolupráci!  
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Deset let spolupráce – DOPPS Research  
 

Jsme velmi potěšeni vám oznámit,že EDTNA/ERCA/DOPPS monografie s názvem, 

"Deset let spolupráce: DOPPS Research, Evropská asociace dialyzačních a 

transplantačních sester/Evropská asociace renální péče (EDTNA/ERCA), Arbor 

Research a Dialysis Oucomes and Practice Patterns Study (DOPPS)" byla 

dokončena. 

 

Tento dokument byl vytvořen s interaktivními komponenty, které vám umožní přejít 

na různé části monografie pouhým klepnutím na téma v obsahu. Stáhněte si 

monografii z:  www.edta-erca.com  

 

 

 

Turistický průvodce pro 

nefrologické pacienty od 

firmy Diaverum 

Španělsko 
 

Nenechte si ujít příležitost a získejte kopii v 

angličtině nebo španělštině, kterou můžete sdílet  s 

vašimi pacienty. Diaverum poskytuje možnost 

vychutnat si nádhernou dovolenou ve Španělsku. 

Stáhněte si průvodce na: www.edtna-erca.com   
 

 

 

Vítejte ve světě našich zastupujících členů 

 

 
 

 

Dobrovolnictví v EDTNA/ERCA je dobře známé a přináší rozvoj profesionálních dovedností, poznání nových 

přátel a kolegů a také zábavu. 

 

Dobrovolnictví má pozitivní přínos pro vás jako pro dobrovolníka, jakož i pro kolegy nebo organizace zapojené 

do vašich aktivit. 

 

Buďte v kontaktu se zastupujícím členem a účastněte se lokálních aktivit ve svých zemích. Přehled aktivit často 

aktualizujeme a pokud máte nějaké konkrétní dotazy, obraťte se buď přímo na zastupující členy nebo kontaktujte 

náš sekretariát, který vám poskytne další informace. 

 

Využijte příležitost dozvědět se více o: EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities a jejich úspěchu.   
 

 

 

Volná dobrovolnická místa v EDTNA/ERCA 
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Jste odpovědní a nadšení? Hledáte 

novou výzvu? Přidejte se k našemu 

týmu dobrovolníků a hrajte aktivní roli v 

naší celosvětové asociaci. Následující 

volná dobrovolnická místa jsou 

dostupná pro členy EDTNA/ERCA: 

 

Zastupující člen pro:   

 Maďarsko 

 Irsko 

 Portugalsko 

 Rusko 

 Švédsko 

Konzultant pro:  

 Peritoneální dialýzu 

 Transplantace 

 

 

Máte-li zájem o některou z těchto pozic, kontaktujte prosím sekretariát 

na: edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

 

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 
  

  

 


