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Vážení přátelé a kolegové, 

Pro nás, v naší asociaci, jde o dosažení nejlepší 

úrovně vzdělávání, standardů a výzkumu pro 

všechny odborníky v nefrologii, kteří poskytují péči a 

podporu svým pacientům a jejich rodinám na celém 

světě. K dosažení tohoto poslání a účelu je 

zapotřebí spolupráce mnoha odborníků. Mnoho 

úkolů je rozděleno a sdíleno mezi námi, abychom 

se stali silnější a úspěšně dosáhli našich cílů. Proto 

je nám potěšením poskytnout vám nejnovější 

informace a zprávy o úspěchu,který jsme měli ve 

Valencii, během naší 45. mezinárodní 

konference. Také bych ráda využila této příležitosti 

a požádala vás o zaznamenání termínu ve vašem 

kalendáři pro příští konferenci, která se bude konat 

v polském Krakově od 9. do 12. září 2017. Další 

aktualizace a novinky budou brzy následovat. 

S přátelskými pozdravy 

Maria Cruz Casal  

Czech Version's Editor 

Jitka Pancirova 

Safety going digital - zvyšování povědomí o 

dislokaci venozní jehly - výsledky projektu byly 

představené na konferenci ve Valencii 
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Společný EDTNA/ERCA & Redsense Medical projekt 

 

Tento projekt byl zahájený v loňském roce na mezinárodní konferenci v Drážďanech. Hlavním cílem 

projektu bylo vytvořit povědomí o nedostatku znalostí o problematice dislokace venozní jehly (VND) a 

případných následcích. 

 

Dalším cílem bylo:  

 minimalizovat riziko dislokace venozní jehly 

 spolupracovat jako tým (sestra a pacient) 

 zahrnout pacienta do vzdělávání o domácí HD 

 zdůraznit 12 nesmírně důležitých kroků pro prevenci VND 

Pro úspěch tohoto projektu jsme také chtěli podpořit tvrzení, že správný názor na bezpečnost léčby musí 

být zahrnutý do kultury, stejně jako do vedení lidí. EDTNA/ERCA hraje důležitou roli pro další zvýšení 

bezpečnosti a minimalizaci rizika VND. 

 

Naším záměrem bylo: 

 

Vytvořit užitečný,digitální nástroj pro zvýšení bezpečnosti v průběhu léčby a dále minimalizovat rizika 

VND. Pro zahájení tohoto úkolu jsme měli tu čest zahrnout do průzkumu zastupující členy EDTNA/ERCA. 

 

Abychom získali správný obraz o tom, jaký typ výukových materiálů nejlépe pokryje vzdělávací potřebu, 

tak jsme také provedli průzkum mezi zastupujícími členy EDTNA/ERCA.  

Výsledky průzkumu byly velmi cenné pro vytvoření vzdělávacího nástroje pro zlepšení bezpečnosti 

pacientů.Rádi bychom poděkovali zastupujícím členům, kteří přispěli k tomuto průzkumu:  

Austrálie, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Itálie, Izrael, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko,  

Švédsko, Nizozemsko 

 

VND tým 

 

 
 

Zde si můžete stáhnout aplikaci: www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Nový EDTNA/ERCA Projekt: Screening nutričního 

stavu pacientů s terminálním stádiem onemocnění 

ledvin  
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Podvýživa zvyšuje riziko onemocnění a úmrtí 

nefrologických pacientů. Spolehlivé odhady 

nutričního stavu jsou nezbytné pro zlepšení 

klinických výsledků u této skupiny obyvatel. 

 

Projekt je již v plném proudu. Rádi bychom 

poděkovali všem, kteří se podíleli na průzkumu 

realizovaném během konference. EDTNA/ERCA se 

těší na další účastníky v tomto projektu a na sdílení 

výsledků. 

 

Gratulujeme paní Carmen Font, která zvítězila v 

loterii o bezplatnou registraci na příští konferenci v 

Krakově v roce 2017.  
 

 

  

 

Zavádění osvědčených postupů v domácí 

hemodialýze - směrnice pro zdravotní sestry 
 

Společný EDTNA/ERCA & NxStage projekt 

 

Zahájení tohoto projektu proběhlo během naší konference ve Valencii. Záměrem je poskytnout odborný 

náhled do problematiky domácí hemodialýzy a tím zvýšit povědomí o možnostech této léčby. Důvodem je 

to, že dochází k nárůstu pacientů na dialýze, kteří hledají svobodnější život, zlepšení energie a logistické 

výhody, které častější domácí hemodialýza může poskytnout. 

 

Cíle tohoto projektu jsou:  

 Definovat osvědčené postupy 

 Zvýšit škálu vzdělávacích nástrojů pro zdravotní sestry a ostatní zdravotnické pracovníky 

 Vytvářet povědomí a zvýšit poptávku 

 Připravit on-line vzdělávací program/nástroj pro šíření znalostí 

 První verze bude k dispozici v angličtině, EDTNA/ERCA dobrovolníci můžou zajistit překlad do 

dalších jazyků 

Výsledky projektu budou představené během 46. EDTNA/ERCA mezinárodní konference v polském v 

Krakově, 9. září 2017.Průběžně vás budeme informovat o vývoji tohoto projektu. 

www.nxstage.com/  
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Novinky - Diaverum 

Španělsko 
 

Během EDTNA/ERCA konference ve Valencii 

představila společnost Diaverum Španělsko novou 

publikaci - Cestovní průvodce pro nefrologické 

pacienty. Pokud jste neměli příležitost získat výtisk 

v angličtině nebo ve španělštině, tak je k dispozici ke 

stažení na www.edtna-erca.com.  
 

 

 

Nový elektronický odborný článek je k dispozici na 

našich webových stránkách! 
 

 

Přihlaste se prosím do členské sekce na našich 

webových stránkách a přečtěte si nejnovější odborný 

článek s názvem Diabetes, chronické onemocnění 

ledvin a anémie, který napsali Iain E. Wittwer a 

Genalyn Sodusta.  

 
Nové publikace! 
 

K dispozici jsou tři nové publikace dostupné 

prostřednictvím asociace. Všechny tyto knihy jsou k 

dispozici pro okamžité stažení na našich webových 

stránkách: (www.edtnaerca.org)! 

   

 

Kanylace a péče o cévní přístup (AVF): 

doporučené postupy pro zdravotní sestry 

(koordinuje Maria Teresa Parisotto). Publikace byla 

přeložena do bosenského, chorvatského, 

francouzského, italského, portugalského, ruského, 

slovinského a španělského jazyka.  
 

 

Kanylace a péče o cévní přístup (AVG): 

doporučené postupy pro zdravotní sestry 

(editorka: Maria Teresa Parisotto, projekt 

podporovaný firmou Fresenius Medical Care)  

 

 

500 otázek a odpovědí o peritoneální dialýze: 

průvodce pro klinickou praxi (editorky: Aase 

Riemann a Debbie Fortnum) je k dispozici v 

digitálním formátu. Děkujeme všem účastníkům 

projektu (65 autorů a recenzentů !!).  
 

 

 

Jste odpovědní a nadšení? Hledáte novou výzvu? 
 



5

 

Přidejte se k našemu týmu 

dobrovolníků a hrajte aktivní roli v 

naší celosvětové asociaci. 

 

Staňte se součástí skvělého týmu! 

 

Následující volná dobrovolnická místa 

jsou dostupná pro členy 

EDTNA/ERCA: 

 

V současné době je otevřeno více 

pozic pro zastupujícího člena a 

jedna pozice pro konzultanta:  

 Zastupující člen pro Maďarsko 

 Zastupující člen pro Německo 

 Zastupující člen pro Irsko 

 Zastupující člen pro Izrael 

 Zastupující člen pro 

Portugalsko 

Konzultant pro:  

 Peritoneální dialýzu 

 

 

Máte-li zájem o některou z těchto pozic nebo pokud chcete získat podrobný popis pracovní pozice, tak 

kontaktujte prosím sekretariát na: edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

 

New EC Members 
 

Srdečně vítejte na palubě výkonného výboru EDTNA/ERCA. Čtyři noví členové byli jmenování po 

úspěšném výsledku voleb: Ilaria de Barbieri (Itálie), Evgenia Golland (Izrael), Raquel Ferreira Ribeiro 

(Portugalsko) a Maria Teresa Parisotto (Německo). Díky jejich přítomnosti a pracovnímu nasazení má 

naše asociace více lidských zdrojů.  
 

  

 

Bude to pro ně časově náročný úkol a někdy také nová zkušenost. Všichni ale doufáme, že jim to také 

přinese neocenitelné uznání za podporu odborného rozvoje v naší asociaci a manažerské výzvy.  
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Důležitá rozhodnutí byla schválena na řádné valné 

hromadě konané během 45. EDTNA/ERCA 

mezinárodní konference 
 

EDTNA/ERCA prezidentka ad interim, Marianna Eleftheroudi, zahájila EDTNA/ERCA výroční valnou 

hromadu dne 18. září 2016. Mnoho členů si nenechalo ujít příležitost něco změnit a zúčastnili se řádné 

valné hromady (AGM).Pro vás ostatní je zde šanci dozvědět se o rozhodnutích, které byla provedena pro 

EDTNA/ERCA. 

 

Prezidentka představila cíle a aktivity dosažené v roce 2016,finanční zpráva byla schválena členy a noví 

členové výkonného výboru byly oficiálně představeni. 

 

První návrh na změnu se týkal nových stanov asociace a tento návrh byl schválen všemi členy. Otevřeli 

jsme přístup k formální elektronické komunikaci s cílem zvýšit elektronické služby, efektivitu těchto služeb 

a snížit náklady pro správu členské základny.Druhý návrh na změnu se týkal nové struktury členských 

příspěvků a kategorií a byl také schválen. 

 

Opět platí, že výkonný výbor by rád poděkoval všem přítomným členům za účast na valné hromadě a také 

za jejich důvěru ve vedení asociace a jejich podporu. 

 

Členové si  mohou přečíst zápis z valné hromady na webových 

stránkách http://www.edtnaerca.org/pdf/home/agm2016/EDTNA_ERCA_Motion_2016.pdf  
 

 

 

EDTNA/ERCA cena za nejlepší manuskript & 

nejlepší poster  
 

Konference ve Valencii byla velmi úspěšná. Celá řada dobrovolníků přispěla k proměně této události ve 

hladce běžící odborné setkání s mnoha zajímavými prezentacemi, postery a pozitivní atmosférou pro 

diskusi a vytváření spolupráce. 

 

Jménem vědeckého programového výboru EDTNA/ERCA vám s velkou radostí a uznáním oznamuji 

letošní vítěze o nejlepší manuskript a nejlepší poster.  
 

  

Tito 3 úspěšní vítězové ceny o nejlepší manuskript byli vyhlášeni během valné hromady EDTNA/ERCA 

konané v rámci 45.EDTNA/ERCA konference ve španělské Valencii:  

 

1. cena 500 € za manuskript: 

 

K. Havas1, A. Bonner1, C. Douglas1 

 
1School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 

 

The missing piece: Self-management support desires of patients with chronic kidney disease 

 

2.cena 250 € za manuskript:  

 

F. Sharif1, N. Alqaissi2, D. Dowsett3, C. Greenway3, P. Byers3, M. Bishop4, A. Cullimore1, N. 

Richards1, M. Richards1 

 
1Nursing, SEHA Dialysis Services, Abu Dhabi, United Arab Emirates; 2Nursing, Fatima College of Health 



7

 

Sciences, Dhabi, United Arab Emirates; 3Health Faculty, De Montfort University, Leicester, United 

Kingdom; 4HEE Genomics Education Programme, NHS Birmingham, Birmingham, United Kingdom 

 

Awareness of renal nurses in identification and education of patients with inherited renal diseases 

 

3.cena roční EDTNA/ERCA členství pro maximálně  3 autory manuskriptu:  

 

K. Pugh-Clarke1, S. Read2, J. Sim2 

 
1Kidney Unit, Royal Stoke University Hospital NHS Trust, Stoke-on-Trent, United Kingdom; 2Research 

Institute for Social Sciences, Keele University, Staffordshire, United Kingdom 

 

Symptom experience in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: a UK qualitative study  
 

  

 

Níže uvedená 3 nejlepší ocenění pro postery byly prezentovány na závěrečném ceremoniálu 45. 

EDTNA/ERCA konference ve španělské Valencii: 

 

1.cena 250 € 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

Anxiety, depression and quality of life in patients undergoing chronic haemodialysis; 

observational cross section study 

 

2.cena “Certificate of Merit” a  roční EDTNA/ERCA členství pro hlavního prezentujícího nebo 

autora 

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

 

3.cena roční EDTNA/ERCA členství pro hlavního prezentujícího nebo autora 

 

Sedgewick, J.M., Barrios, J., Al-Jehani, E., Habhab,T.W 

 

Department of Nephrology, King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Jeddah, Saudi Arabia 

 

Successful pregnancy in a haemodialysis patient in Saudi Arabia – a case study 

 

Ráda bych využila této příležitosti a blahopřála výše uvedeným autorům k získání prestižního a 

zaslouženého ocenění. Zároveň bych jim ráda poděkovala za jejich cenný příspěvek k vědeckému 

programu 45. EDTNA/ERCA konference ve Valencii. 

 

Anastasia Liossatou  

Předsedkyně vědeckého programového výboru  
 

 

 

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 / www.edtnaerca-conference2016.com / www.edtnaercaprojects.org 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
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