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Brangūs draugai ir kolegos, 

Tikiuosi sėkmingai pradėjote Naujuosius 2017 

metus!  Jaučiame, kad šie metai Asociacijai 

bus  labai įdomūs ir mes visi į tai būsime įtraukti. 

Planuojame  46-ąją Tarptautinę Konferenciją 

Krokuvoje, sunkiai dirbame su elektronine strategija 

(skaitykite apie tai žemiau), mūsų 

bendradarbiavimas su pramonės partneriais bei visi 

projektai  vyksta sėkmingai.  Taigi, labai įdomu 

pristatyti pirmą EDTNA/ERCA 2017m. naujienų 

leidinį. Kas antrą mėnesį gausite paskutines 

naujienas apie mūsų asociaciją bei galite mūsų 

veiklą sekti lankydamiesi mūsų internetinėje 

svetainėje www.edtna-erca.com bei sekti mus 

Facebook, Twitter ir Linkedln. 

Jeigu turite klausimų nesivaržydami kreipkitės į 

mūsų 

sekretoriatą edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Leidinio koordinatorė 

Lithuanian Version's 

Editor 
Irmina Vaicekauskyte 

irmiina@gmail.com 

Didžiuojamės galėdami pristatyti naujienas 19 skirtingų 

kalbų! 

Vienas iš  mūsų privalumų, kaip Globalios Asociacijos, galimybė pateikti  naujienas skirtingomis kalbomis. Mūsų 

„Brand Ambasadoriai” ir vertėjai  atlieka puikų darbą ir mums didžiulis privalumas turėti atsidavusius ir 

pareigingus kolegas. Naujienos pateikiamos šiomis skirtingomis kalbomis: kroatų, čekų, danų, vokiečių, anglų, 

prancūzų, olandų, graikų, hebrajų, italų, lietuvių, lenkų, portugalų, rusų, serbų, slovakų, ispanų, švedų, turkų. 

We are very proud about this and you can find all the languages at www.edtna-erca.com 

Jeigu turite klausimų dėl naujienlaikraščio jūsų pageidaujama kalba, prašau susisiekite su atitinkamos šalies 

„Brand Ambasadoriumi” www.edtna-erca.com/about-us/brand-ambassadors  
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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  
 

 

 

 
Krokuvoje tobulinimas plakatų išdėstymas ir 

matomumas 
 

Šiais metais Krokuvoje visi plakatai bus išdėstyti skaitmeniniame ekrane, nebereikės gabenti plakatų  į Krokuvą 

popieriniame rulone. Visi gausite prieigą prie plakatų santraukų bei aiškias gaires apie šį procesą. 

 

Kaip įprasta, norėtume didinti jūsų atliekamo darbo svarbą vertinant atrinktus plakatus žodinių prezentacijų metu. 

Visi plakatai bus vertinami ekspertų  prieš paskelbiant laimėtojus.   
 

 

Apsilankykite naujoje mūsų internetinėje svetainėje - 

www.edtna-erca.com! 
 

Naršykite naujoje internetinėje svetainėje! Jeigu turite klausimų ar komentarų, nesivaržydami susisiekite su mūsų 

sekretoriatu, kuris padės jums orientuotis naujoje svetainėje edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Sekite mūsų veiklą Facebook. 
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Rankraščių ir plakatų rinkimai 2017 
 

Visų priimtų abstrakcijų autoriai skatinami pateikti popierinę dokumento versiją „rankraščio stipendijai gauti”. 

Pateikti dokumentai turi atitikti specialias gaires ir reikalavimus, kurie bus išsiųsti visiems Abstraktų autoriams.  

 

Geriausiais pripažintų rankraščių apdovanojimai planuojami Bendro Metinio Susirinkimo metu   

 1 vieta, prizas 500 EUR 

 2 vieta, prizas  250 EUR 

 3 vieta, prizas – trim rankraščio autoriam kompensuojama EDTNA/ERCA narystė visus metus.  Kurie 

rankraščio autoriai gaus narystę sprendžia vyriausias rankraščio autorius. 

Visi autoriai gaus sertifikatus.  

 

GERIAUSIAS PLAKATO PRISTATYMAS bus paskelbtas UŽDARYMO CEREMONIJOS METU  

 1 vieta, prizas  250 EUR 

 Sertifikatas už nuopelnus EDNTA/ERCA narystė visus metus 

 1- ą kartą pristatomas plakatas, EDTNA/ERCA narystė visus metus 

Visi Autoriai gaus sertifikatus.  
 

 

 

Bendradarbiavimas tarp EDTNA/ERCA & Nacionalinių 

Asociacijų – elektroninė biblioteka , dokumentai 

mokymuisi 
 

Kalba nebebus barjeras! EDTNA/ERCA Valdymo Tarybos & Nacionalinių Asociacijų Prezidentų susirinkimas. 

Daugiau nei 10 šalių sutiko dalyvauti projekte verčiant mokomuosius dokumentus įskaitant EDTNA/ERCA 

Elektroninėje bibliotekoje esančius pažangos ir ekspertų lygio dokumentus. Projektas apima naujų dokumentų 

ruošimą. Jeigu kalbate graikų, hebrajų, italų, lenkų, portugalų, slovakų, ispanų turkų kalbomis, tuomet  šie 

dokumentai bus jums prieinami. Projektas startuos Krokuvoje.  

 

Norėtume padėkoti Nacionalinių Asociacijų Prezidentams už puikų bendradarbiavimą bei EDTNA/ERCA „Brand 

Ambasadoriams“ už jų pagalbą sėkmingame šio projekto įgyvenime. 

Informaciją sekite www.edtna-erca.com/education-and-research/electronic-library 

  

Nuoširdus Ačiū už bendradarbiavimą!  
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10 metų bendradarbiavimo - DOPPS tyrimai 
 

Didžiuodamiesi norėtumėme pranešti, kad EDTNA/ERCA/DOPPS monografija 

pavadinta “Ten Years of Collaboration : DOPPS Research, The European 

Dialysis Transplant Nurses Association/European Renal Care Association 

(EDTNA/ERCA), Arbor Research Collaborative for Health, and the Dialysis 

Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS)” 

 

Dokumentas buvo sukurtas interaktyviam naudojimui, leidžiantis vaikščioti po 

skirtingus skyrius paspaudžiant ant kiekvienos temos pavadinimo, dokumentą galite 

rasti paspaudę  nuorodą: www.edta-erca.com  

 

 

 

Kelionių gidas, inkstų 

ligomis sergantiems 

pacientams, paruošė 

Diaverum Ispanija  
 

Nepraleiskite galimybės  gauti šio leidinio 

versiją  anglų ar ispanų kalbomis bei pasidalinti juo 

su pacientais.  Diaverum siūlo mėgautis 

nuostabiomis atostogomis Ispanijoje.  Leidinį galite 

rasti ir paspaudę nuorodą www.edtna-erca.com   
 

 

 

Welcome to the World of our Brand Ambassadors 

 

 
 

 

To perform volunteering at EDTNA/ERCA is well known for professional skill development, to meet new friends 

and colleagues and also allow yourself to have some fun. 

 

Volunteering has positive benefits for you as a Volunteer as well as for the persons or communities served and 

involved in your activities. 

 

Don’t forget to follow our Brand Ambassadors local activities in their countries. We are updating it frequently and 

if you have any specific questions, either contact our Brand Ambassadors directly or our Secretariat who will 

provide you with more information. 

 

Take the opportunity to learn more about our EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities and their 

achievements.  
 

 

 

Esate atsakingas ir entuziastingas? Ieškote 

pokyčių? 
 



5

 

Prisijunkite prie mūsų savanorių 

komandos ir aktyviai dalyvaukite 

pasaulinės Asociacijos veikloje. Tapkite 

puikios komandos dalimi! 

EDTNA/ERCA nariams prieinamos šios 

pozicijos: 

 

Šiuo metu reikalinga ši „Brand 

Ambassador“ pozicija  

 Hungary 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 

Konsultantai:   

 Peritoninė dializė 

 Transplantacija 

 

 

Jeigu jus domina šios pozicijos ar norėtumėte gauti detalų pozicijos aprašymą kreipkitės 

į 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 
  

  

 


