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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, 

Ελπίζω να είστε όλοι καλά και το 2017 να είχε καλή 

αρχή για εσάς! Πιστεύουμε ότι αυτή η χρονιά θα 

είναι πολύ συναρπαστική για την Εταιρεία μας και 

για όσους σχετίζονται με αυτή. Σχεδιάζουμε την 

επιτυχία του 46ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου μας στην 

Κρακοβία, εργαζόμαστε εντατικά στην Online 

Strategy (διαβάστε γι’αυτή παρακάτω), και η σχέση 

μας με τους συνεργάτες μας, από τις Εταιρείες και 

όλα τα κοινά μας Projects πηγαίνουν πολύ καλά. 

Επομένως , όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι 

πραγματικά συναρπαστικό που τώρα ήρθε η ώρα 

να σας παρουσιάσουμε το πρώτο τεύχος του 

EDTNA/ERCA News για το 2017. Κάθε δεύτερο 

μήνα θα λαμβάνετε τα τελευταία  νέα (News) της 

Εταιρείας μας και φυσικά θα μπορείτε να μας 

επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα μας www.edtna-

erca.com, αλλά και μέσω Facebook, Twitter 

και  LinkedIn. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία παρακαλώ μη 

διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία μας, 

στο edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Συντονίστρια ∆ημοσιεύσεων  

Greek Version's Editor 

Stavroula Vovlianou 

stavroulavov@gmail.com 

Translator 

Efi Kotzamanidou 

Με περηφάνια σας παρουσιάζουμε τα News σε 19 

γλώσσες! 

Ένα πλεονέκτημα και όφελος εκ των πολλών, του να είσαι Παγκόσμια Εταιρεία, είναι να έχεις τη δυνατότητα της 

έκδοσης των News σου σε περισσότερες γλώσσες, πέραν της Αγγλικής. Οι Brand Ambassadors και οι 

Μεταφραστές μας κάνουν εξαιρετικά καλή δουλειά και είμαστε πολύ προνομιούχοι, που έχουμε τόσο 

αφοσιωμένους και έμπιστους συνεργάτες. Αυτό το τεύχος των News είναι διαθέσιμο σε 19 γλώσσες, Κροατικά, 

Τσέχικα, ∆ανικά, Ελβετικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Πολωνικά, 

Πορτογαλικά, Ρώσικα, Σέρβικα, Σλοβένικα, Ισπανικά, Σουηδικά και Τούρκικα. 
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Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό και εσείς μπορείτε να βρείτε όλες τις γλώσσες στο www.edtna-erca.com 

 

Εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη απορία, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα στη γλώσσα σας επικοινωνήστε με τον 

Brand Ambassador της χώρας σας. Θα χαρεί πολύ να σας βοηθήσει 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  
 

 

 

 
Βελτιώσεις στην εμφάνιση και προβολή των Ρosters 

στην Κρακοβία 
 

Φέτος στην Κρακοβία, όλα τα Posters θα παρουσιαστούν σε οθόνες, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα διότι δεν 

χρειάζεται να φέρει κανείς στην Κρακοβία το Poster του σε θήκη σωλήνα. Όλοι όσων οι περιλήψεις των Posters 

γίνουν δεκτές, θα λάβουν ακριβείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία αυτής της χρονιάς. 

 

Ως συνήθως θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο της σπουδαιότητας της δουλειάς που έχετε κάνει, διαλέγοντας 

κάποια Posters  για να παρουσιαστούν ως Σύντομες Ομιλίες. Και όλα τα Posters θα αξιολογηθούν από ειδικούς 

στα θέματα πριν από το Συνέδριο προκειμένου να επιλεχθούν οι νικητές των υποτροφιών.  
 

 

Επισκεφθείτε το νέο μας Website - www.edtna-erca.com! 
 

Απολαύστε την πλοήγηση στο νέο μας website! Εάν έχετε κάποια απορία ή σχόλιο, παρακαλώ  μη διστάσετε να 

έρθετε σε επαφή με τη Γραμματεία μας για να σας καθοδηγήσουν περεταίρω 

στο edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Ακολουθήστε τις δραστηριότητες μας στο Facebook. 



3

 

 

 
 

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & POSTERS ΓΙΑ ΤΟ 2017 
 

Οι συγγραφείς όλων των αποδεκτών περιλήψεων (προφορικών και αναρτημένων παρουσιάσεων) καλούνται να 

υποβάλουν την πλήρη εργασία για να μπορούν να συμπεριληφθούν στα βραβεία  εργασιών. Οι εργασίες που θα 

υποβληθούν θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα σταλούν σε κάθε συγγραφέα, του 

οποίου η περίληψη έγινε δεκτή.  

 

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ( ΕΓΣ)  

 1ο βραβείο 500,-EUR 

 2ο βραβείο 250,-EUR 

 3ο βραβείο, ετήσια συνδρομή μέλους για το πολύ 3 άτομα που συνέβαλαν στην Περίληψη (ο κύριος 

συγγραφέας θα αποφασίσει ποιοι θα πάρουν την ετήσια δωρεάν συνδρομή και όχι ο ομιλητής) 

Όλοι οι συγγραφείς θα πάρουν ένα πιστοποιητικό. 

 

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ POSTERS θα ∆ΟΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ 

ΛΗΞΗΣ  

 1ο βραβείο 250, -EUR 

 Πιστοποιητικό ∆ιάκρισης, ετήσια συνδρομή μέλους της EDTNA/ERCA 

 1η φορά παρουσίαση Poster, ετήσια συνδρομή μέλους της EDTNA/ERCA 

Όλοι οι συγγραφείς θα πάρουν ένα πιστοποιητικό.  
 

 

Συνεργασία μεταξύ EDTNA/ERCA & Εθνικών 

Οργανισμών – Project που αφορά την Ηλεκτρονική 

Βιβλιοθήκη και τα Εκπαιδευτικά Έγγραφα  
 

Οι γλώσσες δεν θα είναι πια εμπόδιο! Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

EDTNA/ERCA και των Προέδρων των Εθνικών Οργανισμών, πάνω από 10 χώρες συμφώνησαν σε ένα project 

συνεργασίας, για μετάφραση Εκπαιδευτικών Εγγράφων που υπάρχουν στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της 

EDTNA/ERCA για Προχωρημένο και Εξειδικευμένο Επίπεδο. Αυτό το project συμπεριλαμβάνει και δημιουργία 

νέων Εγγράφων. Εάν μιλάτε Ελληνικά, Εβραϊκά, Ιταλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Σλοβένικα, Ισπανικά και 

Τούρκικα, αυτά τα σημαντικά Έγγραφα θα είναι διαθέσιμα για εσάς στη γλώσσα σας. Αυτό το project θα 

προβληθεί στην Κρακοβία. 

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Προέδρους των Εθνικών Οργανισμών για τη συνεργασία τους και τους 
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Brand Ambassadors της  EDTNA/ERCA των παραπάνω χωρών, για τη σημαντική συνεισφορά τους στην 

επιτυχία αυτού του project. Βρείτε το project στο www.edtna-erca.com/education-and-research/electronic-library 

  

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ πολύ για την Συνεργασία!  
 

 

 

∆έκα χρόνια συνεργασία - DOPPS Research 
 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το EDTNA/ERCA/DOPPS 

έγγραφο που τιτλοφορείται, ‘∆έκα Χρόνια Συνεργασίας : DOPPS και Έρευνα, 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νοσηλευτών Αιμοκάθαρσης και Μεταμόσχευσης / 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεφρικής Φροντίδας (EDTNA/ERCA), Arbor Research 

Collaborative for Health Συμπεράσματα για την Αιμοκάθαρση και Μελέτη 

Πρακτικών Προτύπων (DOPPS)’, έχει ολοκληρωθεί. 

 

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε με ένα διαδραστικό τρόπο, ο οποίος θα σας 

επιτρέψει να πλοηγηθείτε στα τμήματα του, απλά κάνοντας κλικ σε κάποιο θέμα του 

πίνακα περιεχομένων. Κατεβάστε το από το www.edta-erca.com  

 

 

 

Ταξιδιωτικός Οδηγός για 

Νεφροπαθείς από 

τη  Diaverum της 

Ισπανίας 
 

Μη χάσετε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα 

αντίγραφο στα Αγγλικά ή τα Ισπανικά για να το 

μοιραστείτε με τους ασθενείς σας. Με τις υπηρεσίες 

που παρέχονται από  τη Diaverum η δυνατότητα να 

περάσετε υπέροχες διακοπές στην Ισπανία υπάρχει. 

Κατεβάστε τον από το www.edtna-erca.com   
 

 

 

Καλώς ήλθατε στον Κόσμο των Brand 

Ambassadors 

μας 

 

 
 

 

Το να είσαι εθελοντής στην EDTNA/ERCA βοηθά στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, στο να έρθεις 

επαφή με νέους φίλους και συναδέλφους αλλά και να επιτρέψεις στον εαυτό σου να διασκεδάσει. 

 

Ο εθελοντισμός έχει θετικά οφέλη για εσάς ως Εθελοντές αλλά και στα πρόσωπα με τα οποία έρχεστε σε επαφή 

και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείστε. 

 

Μη ξεχνάτε να παρακολουθείτε τις τοπικές δραστηριότητες των Brand Ambassadors στις χώρες τους. 

Αναβαθμιζόμαστε συχνά και αν έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, είτε επικοινωνήστε κατευθείαν με τους 

Brand Ambassadors μας ή με τη Γραμματεία μας για να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες. 

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τις EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country 

Activities και τα επιτεύγματα τους.   
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Είστε αφοσιωμένοι και ενθουσιώδεις; Ψάχνετε για 

μια νέα πρόκληση; 
 

 

Γίνε μέλος της ομάδας μας, ως 

εθελοντής για να αναλάβεις ενεργό 

ρόλο στον παγκόσμιο Οργανισμό μας. 

Γίνετε μέρος μιας καταπληκτικής 

ομάδας! Οι ακόλουθες θέσεις είναι 

ανοικτές για τα Μέλη της 

EDTNA/ERCA: 

 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι 

ακόλουθες θέσεις ως Brand 

Ambassador:  

 Hungary 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 

Σύμβουλοι για:   

 Περιτοναϊκή Κάθαρση 

 Transplant 

 

 

Αν σας ενδιαφέρει κάποια από αυτές τις θέσεις, ή αν θα ήθελε κανείς να αποκτήσει μια λεπτομερή 

Περιγραφή των θέσεων Εργασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία 

στο 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 
  

  

 


