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Vážení kolegové a přátelé, 

Doufám, že se všichni máte dobře a že se 

připravujete na účast na naší 46. EDTNA/ERCA 

mezinárodní konferenci v Krakově, která se bude 

konat od 9-12. září. 

On-line registrace je nyní otevřena, stejně jako on-

line rezervace pro ubytování v řadě dostupných 

hotelů.Vše je tedy připraveno a můžete se 

zaregistrovat. 

Spolu s kolegy a našimi partnery ze zdravotnických 

firem plánujeme úspěšnou akci.Budeme vás 

průběžně informovat na našich webových stránkách 

a také prostřednictvím sociálních médií. 

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 
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EDTNA/ERCA přispívá k uznávání nefrologického 

vzdělávání 
 

 

EDTNA/ERCA pokračuje v budování silného partnerství se 

zdravotnickými školami a univerzitami, které poskytují nefrologické 

vzdělávání, stejně jako se zdravotnickými firmami, které se snaží 

získat EDTNA/ERCA akreditaci svých vzdělávacích nefrologických 

programů. Firemní partneři v celé Evropě, na Středním východě a v 

Asii, kteří úspěšně získali akreditaci svých programů jsou opět 

zaneprázdněni přípravou k jejich opětovnému podání a posouzení pro 

nový cyklus akreditace, který proběhne v roce 2017. Zaznamenali jsme 

také zájem o získání ocenění  tzv.„schváleného statusu‘“ které 

udělujeme menším vzdělávacím programům, workshopům, seminářům 

nebo konferencím. 

 

Akreditační komise i nadále poskytuje individuální podporu žadatelům, 

kteří se ucházejí o akreditaci a pomáhá při přípravě požadovaných 

dokumentů. To zahrnuje kontakt prostřednictvím telefonu a webové 

konference.Současní úspěšní žadatelé vyjádřily spokojenost s touto 

individuální podporou. Získání akreditace je svědectvím o kvalitě 

poskytovaných vzdělávacích programů a důležitou známkou kvality pro 

studenty a žáky, kteří mají zájem, aby studovali program, který je 

uznávaný nejenom v Evropě, ale i na celém světě! 

 

Pro podrobnější informace  kontaktujte 

edtnaerca@presentation-branding.com  
 

 
John Sedgewick 

EDTNA/ERCA Education 

Consultant  

Chair – Accreditation Committee 

  

   

 

  

  
 

 

 

Nové informace o společném projektu mezi 

EDTNA/ERCA & NxStage - Domácí hemodialýza – 

průvodce pro zdravotní sestry v oblasti zavádění osvědčených postupů v 

domácí dialýze 
 

Rozhodnutí o výběru modality náhrady funkce ledvin je zásadní. 

Ovlivňuje všechny aspekty života pacientů a života jejich rodin. Studie 

ukazují, že mnoho pacientů, pokud mají svobodu volby, zvolí způsob 

léčby na základě jejich životního stylu.Vzdělávání pacienta a 

představení možnosti domácí hemodialýzy je zásadní pro zvýšení 

zájmu o tuto metodu léčby.Je také velmi důležité, aby poskytovatelé 

zdravotní péče byli seznámeni a dobře poučeni o možnosti domácí 

hemodialýzy a měli pocit jistoty při nabízení této metody léčby.Jedním 

z hlavních cílů EDTNA/ERCA je poskytovat vzdělávací prostředky pro 

zdravotní sestry a další zdravotnické pracovníky, kteří se starají o 

pacienty s onemocněním ledvin, ať už jako tištěný materiál nebo jako 

on-line edukační nástroj. 

 

Tento edukační nástroj bude sloužit zdravotnickým pracovníkům i 

pacientům a bude podporovat úspěšnou implementaci domácí 
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hemodialýzy. Nabízí praktické rady pro řízení programu domácí 

hemodialýzy spolu s informacemi ke zvýšení efektivního zaškolení 

pacientů a umožnění pocitu bezpečného provádění dialýzy v domácím 

prostředí.Cílem tohoto nástroje bude zvýšit informovanost zdravotníků 

o přínosech domácí hemodialýzy, poskytnout jim vzdělávací nástroj, 

který jim může pomoci pochopit specifické potřeby pacientů na domácí 

hemodialýze, implementovat tyto poznatky do praxe a zlepšit přístup k 

domácí hemodialýze u pacientů, kteří z ní mohou mít přínos. Tento 

nástroj obsahující mnoho kapitol byl vytvořený díky spolupráci a 

součinnosti zapálených odborníků z různých zemí.  
 

 

 

Nový společný projekt iniciovaný mezi EDTNA/ERCA & 

B. Braun Avitum - Průzkum nutričních postupů mezi nefrologickými 

sestrami 
 

 

Hlavním cílem projektu je 

zjistit úroveň povědomí, 

znalostí a současné praxe v 

oblasti nutriční péče mezi sestrami, které se starají o 

pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Předběžná 

data jsou k dispozici na základě průzkumu, který byl 

provedený na poslední konferenci ve Valencii. Výsledky 

byly vyhodnoceny a byl identifikován velký zájem o získání 

více znalostí z oblasti nutrice. To nás vedlo k rozšíření 

projektu a realizaci rozsáhlejšího sběru dat prostřednictvím 

nového průzkumu. Průzkum bude probíhat v průběhu jara 

a výsledky budou představené na příští mezinárodní 

konferenci v Krakově. Oceňujeme spolupráci, 

kterou  máme s B. Braun a jsme velmi nadšeni z tohoto 

společného projektu. 
 

 

 

EDTNA/ERCA je aktivní v European Kidney Health 

Alliance (EKHA)   
 

 

European Kidney Health Alliance (EKHA) spustila v řadě 

zemí průzkum, jehož cílem bylo získat přehled o volbě typu 

léčby evropských nefrologických pacientů. 

 

Výsledky tohoto průzkumu byly prezentovány v dubnu 

2017 v Bruselu na Evropském nefrologickém fóru  spolu s 

výzvou , aby byly odstraněny všechny nerovnosti v přístupu 

k výběru léčby pro pacienty v Evropě. Výsledky průzkumu 

budou k dispozici také na našem webu: www.edtna-

erca.com. Velmi si vážíme spolupráce těch, kteří vyplnili 

náš dotazník.  
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Nové informace o přípravách konference v Krakově 
 

Všechna abstrakta již byla ohodnocena. Bylo potvrzeno několik zajímavých workshopů na klíčová témata např: 

domácí hemodialýza, nutrice, komunikace a péče o dutinu ústní. Nezmeškejte příležitost získat výhody časné 

registrace k účasti na 46. EDTNA/ERCA mezinárodní konferenci v Krakově. Podrobné informace na najdete 

www.edtna-erca.com/conferences kliknutím na záložku „Konference“. 

 

On-line registrace je nyní otevřena - zaregistrujte se na www.edtna-erca.com/conferences/registration  
 

 

  

 

Globální spolupráce EDTNA/ERCA a národních 

asociací 
 

EDTNA/ERCA podporuje vzdělávání také spoluprací s asociacemi, které sledují stejný cíl. 

Naše prezidentka, paní Marianna Eleftheroudi  se zúčastnila výročního sympozia ANNA a 

měla možnost diskutovat o projektech ve spolupráci s výkonným výborem ANNA. 
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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 

Volná dobrovolnická místa v EDTNA/ERCA 

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 
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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 naour Facebook, Twitter & LinkedIn. 

 

 
 

 

 

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 
  

  

 


