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Kære Kollegaer & venner, 

Jeg håber I har det godt og nyder sommerferien. På baggrund af 

dette besluttede vi at gøre din læsning af nyheder fra 

EDTNA/ERCA lettere ved at dele august nyhedsbrevet op i tre dele, 

da vi meget vi ønsker at informere om. Vores store fokus er den 

kommende internationale konference i Krakow, den 9. - 12. 

september, så du får alle de informationer du har behov for, så du 

er klædt godt på til konferencen. 

På gensyn i Krakow! 

Med varme hilsner, 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

 Danish Version's Editor 

Jeanette Finderup 

jeajee@rm.dk 
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OPDATERING I FORHOLD TIL DEN 46. 

INTERNATIONALE EDTNA/ERCA KONFERENCE, 

KRAKOW, POLAND, SEPTEMBER 9 – 12, 2017 
 

  

 

Konferencen har en stor betydning i forhold til uddannelse og udveksling af viden og erfaring ved hjælp af 

den eksperticen fra sunhedsprofessionelle, ledere, akademikere, forskere, plejepersonale, nyresyge og 

industrielle partnere fra omkring 70 lande. Alle deltagerne samles for at dele innovationer og viden med 

henblik på at skabe en uforglemmelig konference, i år i den historiske by, Krakow. 

  

Har du planlagt dit ophold i Krakow? Hvis ikke, vil vi gerne hjælpe dig ved at tilbyde den sidst nye 

information som du har brug for, så dit ophold bliver vellykket og behageligt. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

 

AGM - Annual General Meeting 2017, September 10 - 

17:45–19:15 
 

Benyt dig af muligheden som medlem til at få indflydelse og påvirke organisationens arbejde. Deltag i 

generalforsamlingen og stem. 
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INDKVARTERING 
 

 

 

Leder du efter indkvartering på hotel? Vi vil med glæde hjælpe dig. 

 

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

 

 

 

THANKS TO INDUSTRY PARTNERS 
 

Konferencen er et udstillingsvindue for den nyeste teknologi og innovation indenfor behandling af kronisk 

nyresygdom. Benyt dig af muligheden for at se den nyeste behandling, produkter og tilbud i 

udstillingsområdet som vil være sammen med det fantastiske videnskabelige program. Vores industrielle 

samarbejdspartnere vil fremvise deres behandling og produkter ikke kun fra Europa, men fra hele verden. 

Vi vil gerne benytte os af lejligheden til at sige tak på forhånd til vores industrielle partnere for deres 

fantastiske støtte og samarbejde.   
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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 
  

  

 


