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Vážení kolegové a přátelé, 

Doufám, že se vám daří dobře  a užíváte si letní dovolenou. 

Vzhledem k letním dovoleným  jsme se rozhodli, že čtení 

Newsletteru usnadníme tím, že rozdělíme srpnové vydání do tří 

částí, protože pro vás máme mnoho informací. V tomto vydání se 

zaměřujeme na blížící se mezinárodní konferenci v Krakově, která 

se bude konat ve dnech 9.-12. září a poskytneme vám všechny 

potřebné informace  pro úspěšnou účast na této akci. 

Užijte si čtení tohoto vydání a uvidíme se v Krakově! 

S velmi srdečným pozdravem, 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Czech Version's Editor 

Jitka Pancirova 

pancirova@volny.cz 
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NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O 46. EDTNA/ERCA 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI POŘÁDANÉ V 

POLSKÉM KRAKOVĚ OD 9. - 12. ZÁŘÍ 2017 
 

  

 

Konference hraje důležitou roli v oblasti vzdělávání, výměny informací a zkušeností, využití odborných 

znalostí expertů z oblasti zdravotnictví, vedoucích pracovníků, akademických pracovníků, výzkumných 

pracovníků, poskytovatelů zdravotní péče, pacientů s onemocněním ledvin a firemních partnerů z 

přibližně 70 zemí.Všichni účastníci se setkávají, aby sdíleli inovace a znalosti, a my se vždy snažíme 

připravit nezapomenutelnou konferenci, která se letos koná v historickém městě Krakov. 

 

Už máte naplánovanou vaší účasti v Krakově? Pokud tomu tak není, rádi bychom vám pomohli tím, že 

vám poskytneme nejnovější informace potřebné k tomu, aby byl váš pobyt úspěšný a příjemný. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

AGM - Annual General Meeting 2017, September 10 - 

17:45–19:15 
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Využijte příležitost a jako člen ovlivněte a zlepšete práci asociace. Zúčastněte se valné hromady a 

hlasujte. 

 

 

 

REZERVACE  HOTELU 
 

 

 

Hledáte ubytování v hotelu? Rádi vám s tím pomůžeme. 

 

www.edtna-erca.com/conferences/hotel-accommodation  

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM FIRMÁM 
 

Konference je ukázkou nejnovějších technologií a inovací v léčbě chronického onemocnění ledvin. 

Využijte možnost vidět nové léčebné postupy, výrobky a služby na výstavní ploše ve spojení s vynikajícím 

odborným programem. Naši partneři ze zdravotnických firem budou vystavovat a propagovat své léčebné 

postupy a produkty dostupné nejen v Evropě, ale po celém světě. Rádi bychom využili této příležitosti k 

tomu, abychom předem poděkovali našim partnerům ze zdravotnických firem za jejich fantastickou 

podporu a spolupráci.  
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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 
  

  

 


