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Brangūs draugai ir kolegos, 

Artėja vasaros atostogos  ir tuo pačiu metinė EDTNA/ERCA Konferencija 

Krokuvoje.  Sekite pasiruošimo Konferencijai procesą mūsų 

tinklapyje www.edtna-erca.com/conferences 

Taip pat norėčiau informuoti apie teigiamus komentarus, gautus iš 

Naujienlaikraščio skaityto! Tokie atsiliepimai skatina mus ir toliau 

reguliariai ruošti Naujienlaikraštį  bei pateikti aktualiausias žinias. 

Kaip žinote, Naujienlaikraštis pateikiamas 19-a skirtingų kalbų ir Ačiū 

visiems vertėjams, kurie taip pat yra ir EDTNA/ERCA savanoriai. 

Didžiuojamės dirbdami su šia  komanda. 

Jeigu norite pasidalinti savo patirtimi ar kažką tobulinti, keisti susisiekite 

leidinio redaktore maria.cruz.casal@gmail.com 

Malonaus  skaitymo. 

Linkėjimai, 

Lithuanian Version's Editor 

Irmina Vaicekauskyte 

irmiina@gmail.com 
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Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator  

SIŪLYMAI Į POZICIJAS 

2017 EDTNA/ERCA SIŪLYMAI Į ATITINKAMAS POZICIJAS 

SIŪLYMUS Į POZICIJAS PRISTATYS  MBS (METINIO BENDRO SUSIRINIMO) METU  EDTNA/ERCA VALDYMO 

TARYBA. 

Šiais metais planuojama siūlyti koreguoti dvi pozicijas, kurias pateikė Valdymo Taryba, siekdama tobulinti paslaugas bei 

didinti narių veiklos indėlį Asociacijoje. 

1 SIŪLYMAS 

KONSTITUCIJOJE NAIKINAMA KONTROLĖS VALDYBOS NARIO POZICIJA 

2 SIŪLYMAS 

KONSTITUCIJOJE SUKURIAMA „GENERALINIO DIREKTORIAUS” POZICIJA. 

Išsamią informaciją rasite Motion2017  

NOMINACIJOS 

Privalome judėti pirmyn kartu su komunikacijos naujovėmis ir elektroninis balsavimas taip pat labai reikalingas bei buvo 

reikalaujamas  keleto aktyvių narių. 

Nariai, turintys balsavimo teisę, iš Valdymo Komiteto gavo nominacijas. Jums reikės atlikti keletą papildomų žingsnių: 

 Pirmas žingsnis užpildyti savo duomenis, kadangi tik Nariai turi balsavimo teisę. Jūs, kaip balsavimo teisę turintys

narys, būsite identifikuotas automatiškai.

 Pirmo puslapio pabaigoje, spustelėkite nuorodą „Tęsti”, tuomet pasirodys siūlomi Valdymo Tarybos postai už

kuriuos ir reikės balsuoti.

Edita Noruisiene  EDTNA/ERCA Prezidentė 

Evgenia Golland  EDTNA/ERCA Finansininkė 

Maria Teresa Parisotto  EDTNA/ERCA Sekretorė 

Ačiū už bendradarbiavimą balsuojant/renkant naują Valdymo Tarybą. 



3

PASKUTINĖS NAUJIENOS IŠ PASIRUOŠIMO 

KONFERENCIJAI KROKUVOJE 

Keletas grupinių užsiėmimų bus pasiūlyta skirtingomis temomis: bendravimo menas, burnos priežiūra, namų hemodializė, 

mityba ir kt. 

Techninės naujienos:  

 Vertimas į rusų kalbą bus prieinamas didžiojoje auditorijoje bei vertimas į čekų kalbą bus pateiktas keletui sesijų.

 Plakatai bus pateikiami elektroninėse versijose  – popierinių versijų daugiau nebebus!

Išrinkti geriausi abstraktai bus pristatyti auditorijai. Kitus abstraktus planuojama pateikti elektroninėse versijose. 

The 3rd Announcement as well as the Scientific Programme are available at www.edtna-erca.com/conferences/scientific-

programme  

EDTNA/ERCA BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI 

Asociacija siekia sukurti  geriausius mokymo ir mokslinius standartus skirtus inkstų priežiūros profesionalams, palaikyti 

pacientus ir jų šeimos narius visame pasaulyje. Įgyvendinant šią misiją ir tikslą, siekiame tapti tikrais inkstų priežiūros 

profesionalais bei į šią veiklą įtraukėme daugybę žmonių. 

Mūsų turimos žinios ir patirtis, įrodo mokymo programų  ir bendradarbiavimo projektų svarbą.  Valdymo Taryba skatina šia 
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linkme dirbti dar daugiau. Pristatydami save pasauliui turime galimybę pasidalinti žiniomis ir patirtimi ne tik seminaruose ir 

konferencijose, bet ir pateikdami publikacijas  elektroninėse programose. 

Mes visada siekiame tobulumo. Mūsų bendradarbiavimo programos yra labai svarbi sėkmės dalis ir mes skatiname jus 

aplankyti tam skirtą sesiją Konferencijos, Krokuvoje metu. Plenarinė sesija vyks Šeštadienį, rugsėjo 9d., 16:00 val. sesijos 

metu pateiksime detalesnę informaciją apie bendradarbiavimo projektus. 

PROJEKTAS APIE MITYBĄ: MITYBOS YPROČIŲ 

TYRIMAS DIALIZĖS SLAUGYTOJŲ TARPE 

    EDTNA/ERCA ir B. Braun 

bendradarbiavimo projekto eigoje buvo išplatintas klausimynas slaugytojoms 

siekiant ištirti mitybos įpročius dializės slaugytojų tarpe. Projekto tikslas – 

identifikuoti supratimo ir žinių lygį bei taikomus mitybos įpročius dializės 

slaugytojų tarpe, prižiūrinčių Lėtine Inkstų Liga sergančius pacientus. 

Nuoširdus Ačiū visiems užpildžiusiems klausimyną. Pirmi rezultatai bus 

pristatyti Metinės Konferencijos, Krokuvoje, metu, 2017m. rugsėjo 9d.  

KELIONĖS GIDAS, INKSTŲ LIGOMIS SERGANTIEMS 

PACIENTAMS, IŠLEISTAS DIAVERUM ISPANIJA 

Nepraleiskite progos įsigyti šį leidinį anglų ar ispanų kalbomis bei 

pasidalinti juo su pacientais. Leidinyje, dializuojamiems pacientams, 

siūloma daugelis galimybių mėgautis nuostabiomis atostogomis 

Ispanijoje. Atostogų gidą galite rasti www.edtna-erca.com 
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EDTNA/ERCA PREZIDENTĖ LANKĖSI ANNA 

SIMPOZIUME 
 

 

2017m. balandžio 7-10d. EDTNA/ERCA dalyvavo ANNA Simpoziume, Vašingtone. Dalyvavimas šiame Simpoziume yra 

puikus EDTNA/ERCA pripažinimas, EDTNA/ERCA Prezidentė P. Marianna Eleftheroudi buvo pristatyta auditorijai. 

Simpoziumo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp abiejų Asociacijų.  

 

 

 

EDTNA/ERCA BENDRADARBIAUJA SU EUROPOS 

INKSTŲ ASOCIACIJA – EUROPOS DIALIZĖS IR 

TRANSPLANTACIJOS ASOCIACIJA (ERA-EDTA) 
 

 

2017m.  birželio 3 – 6d. EDTNA/ERCA Asociacijos atstovai dalyvavo 54-ajame ERA-EDTA Kongrese, Madride. 

Bendradarbiavimas su ERA-EDTA - ypač svarbus ir vienintelis būdas judėti pirmyn kaip ir dalyvavimas metinėje 

Konferencijoje. EDTNA/ERCA Asociaciją atstovavo Maria Cruz Casal, EDTNA/ERCA leidinių koordinatorė ir 

Naujienlaikraščio redaktorė bei  Anki Davidson, EDTNA/ERCA Marketingo vadovė. Tris dienas bendravome su pramonės 

partneriais apie mūsų bendrus projektus ir programas, susitikome draugus ir kolegas. Džiaugiamės sėkmingu 

EDTNA/ERCA atstovavimu šiame Kongrese.  
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EDTNA/ERCA Volunteers Vacancies 
 

 

Are you committed and enthusiastic? Are you looking 

for a new challenge? Join our team of Volunteers to 

play an active role in our worldwide Association. The 

following Vacancies are open for EDTNA/ERCA 

Members: 

 

Brand Ambassadors:  

 Hungary 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 

Consultants for:  

 Transplant 

 

 

If you are interested in any of these positions, please contact the Secretariat at edtna_erca@adexcellentbranding.com   

 

 

Social Media and New Website - www.edtna-erca.com! 
 

Enjoy navigating through the new website! If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact our 

Secretariat who will guide you further at edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Follow our activities on Facebook, Twitter and LinkedIn. 
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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 
  

  

 


