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Αγαπητοί Φίλοι & Συνάδελφοι, 

Για εμάς, εντός του Οργανισμού μας, σκοπός 

μας είναι να διασφαλίζουμε: το καλύτερο 

επίπεδο εκπαίδευσης, τα πρότυπα και την 

έρευνα για όλους τους επαγγελματίες του τομέα 

της νεφρικής φροντίδας, αλλά και την 

υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών 

τους, σε όλο τον κόσμο. Για να γίνει 

πραγματικότητα η συγκεκριμένη αποστολή, ο 

σκοπό της και ο λόγος του να είσαι ένας 

πραγματικός επαγγελματίας στον τομέα της 

νεφρολογίας, πολλοί άνθρωποι εμπλεκόμαστε. 

Πολλά καθήκοντα πρέπει να διαχωρίζονται και 

να μοιράζονται μεταξύ μας, ώστε να γίνουμε 

ισχυρότεροι και να επιτύχουμε τους στόχους 

μας. Ως εκ τούτου, είναι χαρά μας να σας 

παρέχουμε τις πιο πρόσφατες Ενημερώσεις & 

Νέα, μετά την επιτυχία που είχαμε στη 

Βαλένθια, κατά τη διάρκεια του 45ου ∆ιεθνούς 

Συνεδρίου μας. ∆ράττομαι της ευκαιρίας να σας 

ζητήσω να κλείσετε ήδη τις ημερομηνίες στο 

ημερολόγιό σας, για το Συνέδριο της επόμενης 

χρόνιας, που πραγματοποιείται στην Κρακοβία, 

της Πολωνίας, στις 9 12 Σεπτεμβρίου του 2017. 

Περισσότερες Ενημερώσεις & Νέα θα 

ακολουθήσουν σύντομα. 

Με πολύ θερμούς χαιρετισμούς, 

Μαρία Cruz Casal  

Greek Version's Editor 

Stavroula Vovlianou 
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Η ασφάλεια μπαίνει στον ψηφιακό κόσμο – Αύξηση 

της ευαισθητοποίησης για την Μετατόπιση της 

Φλεβικής Βελόνας (ΜΦΒ) - ξεκίνησε στη Βαλένθια 

της Ισπανίας. 
 

Κοινό project μεταξύ της EDTNA/ERCA και της Redsense Medical 

 

Αυτό το project ξεκίνησε πέρυσι στο ∆ιεθνές Συνέδριο της EDTNA/ERCA στη ∆ρέσδη. Ο κύριος σκοπός 

του ήταν να συνειδητοποιήσουμε την έλλειψη γνώσεων σχετικά με την ΜΦΒ και τις συνέπειες που θα 

έχουμε εάν δεν κινητοποιηθεί κάποιος. 

 

Οι στόχοι ήταν να:  

 Ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο από την ΜΦΒ 

 Συνεργαστούν οι Νοσηλευτές με τους Ασθενείς 

 Συμπεριλάβουμε την εκπαίδευση των Ασθενών, στην ΑΚ στο σπίτι 

 Επισημάνουμε τα 12 βήματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά 

 

Για την επιτυχία αυτού του project χρειαζόμασταν την υποστήριξη ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου 

κατηγοριών και αυτός ο ασφαλής τρόπος σκέψης να συμπεριλαμβάνεται στην κουλτούρα και την ηγεσία. 

 

Η EDTNA/ERCA παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο να πάει την ασφάλεια ένα βήμα παρακάτω και να 

ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που προκύπτουν από την ΜΦΒ. 

 

Ο στόχος μας γι’ αυτό το project ήταν: 

 

Να δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο, ψηφιακό εργαλείο για να αυξήσουμε την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας και επιπλέον να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους από την ΜΦΒ. Για να ξεκινήσει αυτή η 

διαδικασία είχαμε τη χαρά να διεξάγουμε μια έρευνα με τους Brand Ambassadors της EDTNA/ERCA. 

 

Για να σχηματίσουμε μια σωστή εικόνα του τι τύπου εκπαιδευτικά εργαλεία ανταποκρίνονται καλύτερα σε 

αυτή την ακάλυπτη ανάγκη, πραγματοποιήσαμε μία έρευνα μεταξύ των Brand Ambassadors της 

EDTNA/ERCA. 

 

Η συνεισφορά ήταν πολύτιμη για το project προκειμένου να αναπτυχθεί το Εκπαιδευτικό Εργαλείο που θα 

βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Brand Ambassadors μας, που 

συνέβαλαν στην έρευνα μας: από την Αυστραλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Ισραήλ, Κροατία, Κάτω 

χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία, Σλοβενία, ∆ημοκρατία της Τσεχίας 

 

Την ομάδα της VND. 
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Μπορείτε να κατεβάσετε το App στο www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Το νέο project της EDTNA/ERCA: Η Εκτίμηση της 

∆ιατροφικής Κατάστασης των Ασθενών με Νεφρική 

Νόσο Τελικού σταδίου 
 

 

Ο υποσιτισμός αυξάνει τον κίνδυνο της ασθένειας 

και του θανάτου στους νεφρολογικούς ασθενείς. 

Συνεπώς, αξιόπιστες εκτιμήσεις της διατροφικής 

κατάστασης είναι σημαντικές για την εξαγωγή 

βελτιωμένων κλινικών συμπερασμάτων σε αυτή την 

ομάδα του πληθυσμού. 

 

Το πρώτο βήμα αυτού του νέου project είναι ήδη σε 

εξέλιξη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους 

συμμετείχαν στην έρευνα, που έγινε στο Συνέδριο. Η 

EDTNA/ERCA προσδοκεί σε περεταίρω συμμετοχή 

σε αυτό το project και ανυπομονεί να μοιραστεί τα 

πορίσματα του. 

 

Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε την Κα Carmen 

Font, η οποία κέρδισε το λαχνό που περιείχε μια 

δωρεάν εγγραφή στο Συνέδριο που θα γίνει στην 

Κρακοβία το 2017.  
 

 

  

Αιμοκάθαρση στο σπίτι – Ένας νοσηλευτικός 

οδηγός για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, 

όσον αφορά την αιμοκάθαρση στο σπίτι 
 

Κοινό πρόγραμμα μεταξύ της EDTNA / ERCA & της NxStage 

 

Η εκκίνηση του εν λόγω προγράμματος (project) πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια κατά τη διάρκεια του 
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Συνεδρίου μας. Η πρόθεση είναι να παρέχουν πληροφορίες και εκπαίδευση, ώστε να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες της αιμοκάθαρσης στο σπίτι. Ο λόγος πίσω από αυτό είναι 

ότι υπάρχει μια αύξηση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών που αναζητούν ελεύθερα την αλλαγή στη ζωή 

τους-, μία βελτιωμένη ενέργεια και τα υλικοτεχνικά οφέλη που η συχνότερη αιμοκάθαρση στο σπίτι μπορεί 

να 

προσφέρει. 

 

Οι στόχοι αυτού του έργου είναι:  

 Καθορισμός εκπαιδευτικών κατευθυντήριων γραμμών 

 Αύξηση του φάσματος των εκπαιδευτικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα για τους νοσηλευτές, 

ασθενείς και φροντιστές 

 Ευαισθητοποίηση και αύξηση των απαιτήσεων 

 Προετοιμασία ενός απευθείας προγράμματος/ εργαλείου εκπαίδευσης και διάδοσης της γνώσης 

 Πρώτη έκδοση στα Αγγλικά, ανοιχτό για μετάφραση από Εθελοντές της EDTNA / ERCA 

Το έργο θα ξεκινήσει στο 46ο ∆ιεθνές Συνέδριο της EDTNA/ERCA στην Κρακοβία, της Πολωνίας, στις 9 

Σεπτεμβρίου 2017. Θα ενημερώνουμε συνεχώς για τις τελευταίες εξελίξεις και ενημερώσεις στα πλαίσια 

του project. 

www.nxstage.com/  
 

 

 

Νέα Diaverum στην 

Ισπανία 
 

Η Diaverum στην Ισπανία δημιούργησε ένα 

ταξιδιωτικό οδηγό για νεφροπαθείς στο Συνέδριο της 

EDTNA/ERCA στην Βαλένθια. Εάν δεν είχατε την 

ευκαιρία να πάρετε ένα αντίγραφο στα Αγγλικά ή στα 

Ισπανικά, μη διστάσετε να το κατεβάστε 

από www.edtna-erca.com.  
 

 

 

Νέο ηλεκτρονικό άρθρο είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα μας! 
 

 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι είστε εγγεγραμμένοι στην 

ιστοσελίδα μας για να διαβάσετε το τελευταίο 

ηλεκτρονικό άρθρο με τίτλο ∆ιαβήτης, Χρόνια 

Νεφρική Νόσο και Αναιμία, συνεγράφησαν από τον 

Iain Ε Wittwer και την  Genalyn Sodusta.  

 
Νέες Εκδόσεις! 
 

Υπάρχουν τρεις νέες εκδόσεις διαθέσιμες μέσω του 

οργανισμού. Όλα αυτά τα βιβλία είναι διαθέσιμα για 

άμεση λήψη από την ιστοσελίδα 

μας (www.edtnaerca.org)!  
 

 

Αγγειακή προσπέλαση και φροντίδα: Οδηγός 

για τη Βέλτιστη Νοσηλευτική Πρακτική που 

αφορά την αρτηριοφλεβική αναστόμωση 

(συντονίστηκε από τη Maria Teresa Parisotto) έχει 

ήδη μεταφραστεί σε Βοσνιακά, Κροατικά, Γαλλικά, 

Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σλοβνικά και 

Ισπανικά.  
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Αγγειακή προσπέλαση και φροντίδα: Οδηγός 

για τη Βέλτιστη Νοσηλευτική Πρακτική που 

αφορά τα αρτηριοφλεβικά μοσχεύματα (εκδόθηκε 

από τη Maria Teresa Parisotto και χρηματοδοτήθηκε 

από τη Fresenius Medical Care)  

 

 

500 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την 

Περιτοναϊκή Κάθαρση: Ένας οδηγός για την 

κλινική πρακτική (η επιμέλεια έγινε από την Aase 

Riemann και τη Debbie Fortnum) είναι διαθέσιμος σε 

ψηφιακή μορφή. Ευχαριστώ όλους τους 

συμμετέχοντες (65 συγγραφείς και κριτές !!)  
 

 

 

Είστε αφοσιωμένοι και ενθουσιώδεις; Ψάχνετε για 

μια νέα πρόκληση; 
 

 

Γίνε μέλος της ομάδας μας, ως 

εθελοντής για να αναλάβεις ενεργό 

ρόλο στον παγκόσμιο Οργανισμό 

μας. 

 

Γίνετε μέρος μιας καταπληκτικής 

ομάδας! 

 

Οι ακόλουθες θέσεις είναι ανοικτές για 

τα Μέλη της EDTNA/ERCA: 

 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι 

ακόλουθες θέσεις ως Brand 

Ambassador:  

 Brand Ambassador για την 

Ουγγαρία 

 Brand Ambassador για τη 

Γερμανία 

 Brand Ambassador για την 

Ιρλανδία 

 Brand Ambassador για το 

Ισραήλ 

 Brand Ambassador για την 

Πορτογαλία 

Σύμβουλοι για:  

 Περιτοναϊκή Κάθαρση 

 

 

Αν σας ενδιαφέρει κάποια από αυτές τις θέσεις, ή αν θα ήθελε κανείς να αποκτήσει μια λεπτομερή 

Περιγραφή των θέσεων Εργασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία 

στο edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

Τα νέα του Οκτωβρίου καλωσορίζουν τα νέα μελή 

της Εκτελεστικής Επιτροπής 
 

Καλώς ορίζουμε στο διοικητικό συμβούλιο του / της Εκτελεστικής Επιτροπής ERCA EDTNA τα τέσσερα 

νέα μέλη που τοποθετήθηκαν μετά την επιτυχή έκβαση των εκλογών: Ilaria de Barbieri (Ιταλία), Ευγενία 
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Golland (Ισραήλ), Raquel Ferreira Ribeiro (Πορτογαλία), και η Μαρία Τερέζα Parisotto (Γερμανία). Ο 

οργανισμός είναι σήμερα περισσότερο πολυπράγμων, χάρη στην παρουσία και τη δέσμευσή τους.  
 

  

 

Θα είναι για αυτούς μια χρονοβόρα διαδικασία ακόμα και μια πρόκληση μερικές φορές. Αλλά όλοι 

ελπίζουμε ότι θα τους φέρει επίσης την πολύτιμη ανταμοιβή του να συμμετέχεις στην ηγετική δύναμη που 

προωθεί, όχι μόνο την επιστημονική πρόοδο στον οργανισμό μας, αλλά και τη διαχείριση των 

προκλήσεων. 
 

 

  

 

Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Ετήσια 

Γενική Συνέλευση στο 45ο ∆ιεθνές Συνέδριο της 

EDTNA/ERCA 
 

 

Η Πρόεδρος της EDTNA/ERCA, Μαριάννα Ελευθερούδη, άνοιξε την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 

EDTNA/ERCA στις 18 του Σεπτέμβρη του 2016, και ενώ πολλά μέλη δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν 

τη διαφορά και να παρακολουθήσουν την Ετήσια Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), εδώ είναι μια ευκαιρία να 

αποκαλύψουμε τις αποφάσεις, που ελήφθησαν για την EDTNA/ERCA. 

 

Η Πρόεδρος παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2016, η 

Έκθεση Οικονομικών εγκρίθηκε από τα μέλη, καθώς ανακοινώθηκαν και επίσημα οι εκπρόσωποι της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

Ως πρώτο θέμα προτάθηκε το Νέο Καταστατικό και έγινε δεκτό από όλα τα μέλη. Ανοίξαμε πρόσβαση 

στην επίσημη ηλεκτρονική επικοινωνία, για τη βελτίωση των ηλεκτρονικών - υπηρεσιών και της 

αποτελεσματικότητας σε χαμηλό κόστος για τα Μέλη και τη ∆ιοίκηση. 

 

Το δεύτερο θέμα πρότεινε μια νέα δομή για τη συνδρομή των μελών και τις κατηγορίες και εγκρίθηκε 

επίσης. 

 

Και πάλι, η εκτελεστική επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει όλα τα μέλη που ήταν παρόντες και 

συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση, για την εμπιστοσύνη τους στην ηγεσία του οργανισμού και την 

υποστήριξή τους. 

 

Τα μέλη μπορούν να εξακολουθούν να διαβάσουν τα πρακτικά στην 

ιστοσελίδα http://www.edtnaerca.org/pdf/home/agm2016/EDTNA_ERCA_Motion_2016.pdf  
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Τα Βραβεία της EDTNA/ERCA για την καλύτερη 

χειρόγραφη εργασία & την καλύτερη αναρτημένη 

ανακοίνωση 
 

Το συνέδριο της Βαλένθια ήταν μια μεγάλη επιτυχία και γι’ αυτό τόσοι πολλοί εθελοντές συνέβαλαν στο να 

μετατρέπει αυτό το γεγονός σε μια επιστημονική συνάντηση που κύλησε ομαλά με πολλές ενδιαφέρουσες 

παρουσιάσεις και ανακοινώσεις και μια θετική ατμόσφαιρα για συζήτηση και δικτύωση. 

 

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής της EDTNA ERCA, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή η ανακοίνωση 

και η αναγνώριση των νικητών για τα φετινά βραβεία του καλύτερου χειρόγραφου και της καλύτερης 

ανακοίνωσης.  
 

  

 

Οι 3 επιτυχόντες νικητές του διαγωνισμού των βραβείων, για χειρόγραφες εργασίες παρουσιάστηκαν κατά 

τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της EDTNA / ERCA στο 45ο Συνέδριο της EDTNA/ERCA, 

στη Βαλένθια της Ισπανίας και είναι: 

 

1ο Βραβείο 500 € του υποβληθέντος χειρόγραφου: 

 

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 

 

2ο Βραβείο 250€ του υποβληθέντος χειρόγραφου: 

 

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 

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 

 

3ο Βραβείο Πλήρης ετήσια συνδρομή για την EDTNA / ERCA με ανώτατο όριο τους 3 

συνεισφέροντες για την περίληψη του υποβληθέντος χειρόγραφου: 

 

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  
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Τα καλύτερα βραβεία ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στην Τελετή Λήξης του 45ου Συνέδριου της 

EDTNA/ERCA, στη Βαλένθια της Ισπανίας είναι: 

 

1ο Βραβείο 250€ 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

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

observational cross section study 

 

2ο Βραβείο Πιστοποιητικό merit Μια πλήρης ετήσια συνδρομή στην EDTNA/ERCA για τον κύριο 

ομιλητή ή συγγραφέα 

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

 

3ο Βραβείο Μια πλήρης ετήσια συνδρομή στην EDTNA/ERCA για τον κύριο ομιλητή ή συγγραφέα 

 

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 

 

Επιτρέψτε μου να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να συγχαρώ τους παραπάνω συγγραφείς που 

λαμβάνουν αυτή τη διάκριση και αξίζουν τα βραβεία, καθώς και να τους ευχαριστήσω για την πολύτιμη 

συμβολή τους στο επιστημονικό πρόγραμμα του 45ου συνεδρίου της EDTNA/ERCA στην Βαλένθια. 

 

Αναστασία Λιοσσάτου 

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος  
 

 

 

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 
  

  

 


