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  ועמיתים יקרים  חברים

עבורנו, בתוך הארגון חשוב ביותר להגיע לסטנדרטים 

הגבוהים ביותר של חינוך ,מחקר וטיפול עבור כל 

אנשי מקצוע, וזה במטרה לספק טיפול ותמיכה ברמה 

הגבוהה ביותר למטופלים ובני משפחותיהם בכל 

רחבי העולם. הרבה אנשים נותנים מניסיון וידע 

ועל. שלהם כדי לאפשר שמטרות הארגון יצאו לפ

הכבוד גדול להביא לידיעתכם חדשות האחרונות , 

בוולנסיה.    המוצלח ביותר 45אחרי הכנס בינלאומי ה 

בהזדמנות זאת ברצוני להזמין את כולם לכנס הבא 

לספטמבר  9-12שלנו שיתקיים בקראקוב, פולין בין 

  . עדכונים בהמשך.2017

 בברכה

Maria Cruz Casal  

Hebrew Version's Editor 

Evgenia Golland 
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הגברת המודעות למניעת  -בטיחות בדרך דיגיטלית 

 בכנס בוולנסיההוצג   - שליפת מחט ורידית
   

  EDTNA/ERSA &   Redsense Medicalפרויקט משותף בין 

  

  

ידע והשלכות    העדר  פרויקט זה התחיל בשנה שעברה בכנס הבינלאומי בדרזדן. מטרתו העיקרית הייתה ליצור מודעות לגבי

  בנושא של שליפת מחט.

  היעדים היו:

  למזער את הסיכון של שליפת מחט - 

   חות והמטופללעבוד כצוות , הא - 

  הדרכת המטופל לגבי דיאליזה ביתית - 

  הצעדים, שהם חשובים ביותר 12לשים דגש על  - 

  

  

ארגונית  מתרבות כדי להצליח עם הפרויקט אנחנו חייבים לתמוך בסביבת עבודה בטוחה, נושא הבטיחות חייב להיות חלק

  חות במניעת שליפת מחט בזמן דיאליזה.ממלא תפקיד חשוב בקידום נושא הבטי EDTNA / ERCAותהליך ניהול. 

  

  מטרתנו עבור הפרויקט:

  

לפתח כלי שימושי, דיגיטלי במטרה להגביר את רמת הבטיחות במהלך הטיפול ולצמצם עוד יותר את הסיכונים של שליפת 

  סקר בעזרת הנציגים של הארגון במדינות שונות.  מחט בזמן טיפול. בתחילת התהליך ערכנו

   

ביותר לצרכים של הצוותים הסיעודיים, ערכנו סקר בקרב   תמונת המצב לגבי איזה סוג של כלי חינוכי יתאיםכדי להבין את 

  במדינות. EDTNA/ERCAנציגים של 

  

שהתקבלו לאחר הסקר היו מאוד שימושיים עבור הפרויקט ואפשרו לפתח כלי הדרכה שמאפשר לשפר את רמת   הממצאים

ממדינות    EDTNA/ERCAיד תודה לנציגים שלנו במדינות שהשתתפו בסקר נציגים בטיחות המטופל. אנחנו רוצים להג

  הבאות: אֹוסְטַרִליָה,בלגיה,קרואטיה,הרפובליקה ,הצ'כית,איטליה,ישראל,פורטוגל,סלובניה,ספרד,שוודיה,הולנד.

 

The VND Team 

 

 
 

 

You can download the App at www.edtna-erca.com.  
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:EDTNA/ERCA הפרויקט החדש של 

 סקירת מצבם התזונתי של מטופלי אי ספיקת כליות סופנית    
 

 
תזונה מגבירה את הסיכון לתחלואה ותמותה בקרב חולי -תת

כליות. בעקבות זה , אומדן מהימן של מצבם התזונתי חיוני 

  לשיפור התוצאות הקליניות באוכלוסייה זו.

  

ראשון של הפרויקט כבר יצא לדרך. ברצוננו להודות השלב ה

לכל מי שהשתתף בסקר בכנס האחרון. אנו מצפים להמשך 

  שיתוף הפעולה בפרויקט ושיתוף בממצאים שלו.

  

כמו כן, אנו רוצים לברך גב' כרמן גופן לזכייתה ברישום חינם 

 .2017לכנס בקרקוב בשנת 

 

 

  

המדריך לצוות הסיעודי בנושא שיטות  -המודיאליזה ביתית 

 העבודה המומלצות ביותר להמודיאליזה ביתית
   

  .NxStage וחברת EDTNAERCA פרויקט משותף בין

   

אפ של הפרויקט התקיים בוולנסיה במהלך הכנס. מטרת הפרויקט להגביר את מודעות הצוותים לאפשרויות של -הסטארט

שמחפשים את החופש, אנרגיה,    המודיאליזה ביתית. הסיבה שעומדת מאחורי הפרויקט זה היא שמספר מטופלי דיאליזה
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  לספק את כל זה. והמודיאליזה ביתית יכולה  וגדל   וסביבת טיפולים נוחה הולך

  

  מטרות הפרויקט הם:

  להגדיר הנחיות לטיפול -  

  מגוון של כלים חינוכיים זמינים עבור אחיות, מטופלים ומטפלים  להגדיל -  

  יצירת מודעות והגדלת הביקוש -  

  להכין תכנית הדרכה מקוונת/ כלי הדרכה ולהפיץ ידע -  

  

  ERCA/EDTNA ידי מתנדבים של-על  גרסה ראשונה באנגלית, תהיה פתוחה לתרגום

. אנו נודיע באופן רציף על 2017בספטמבר,  9בקראקוב, פולין,  EDTNA 46  /ERCA -הפרויקט יושק בכנס הבינלאומי ה

  הפרויקט.   התקדמות

 

www.nxstage.com/  
 

 

 

 ספרד Diaverumחדשות 
Diaverum  ספרד פרסמה מדריך טיולים לחולים סובלים מאי

בוולנסיה. אם לא EDTNA/ERCA ספיקת כליות סופנית בכנס

פרדית, הייתה לכם הזדמנות לקבל את העותק באנגלית או ס

  .erca.com-www.edtna  אל תהססו להוריד אותו מאתר

 

 

 

New Electronic Paper Available on Our Website! 
 מאמר אלקטרוני חדש זמין באתר האינטרנט שלנו!

 
 

האלקטרוני   מאמרvכדי לקרוא את  לאתר שלנו אנא היכנסו

 Diabetes, Chronic Kidney האחרון שכותרתו:

Disease and Anaemia  , מחברי המאמר הםIain E. 

Wittwer and Genalyn Sodusta. 

   

  
 פירסומים חדשים!

ישנם שלושה פרסומים חדשים שיצאו בארגון. כל הספרים 

זמינים להורדה מידית באתר האינטרנט שלנו 

)www.edtnaerca.org!(  
 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Fistula (coordinated by Maria Teresa Parisotto) has 

now been translated into Bosnian, Croatian, French, 

Italian, Portuguese, Russian, Slovenian and 

Spanish.  
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Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Graft (edited by Maria Teresa Parisotto and 

sponsored by Fresenius Medical Care)  

 

 

500 Questions and Answers on Peritoneal 

Dialysis: A Guide to Clinical Practice (edited by 

Aase Riemann and Debbie Fortnum) is available in 

digital format. Thank you to all our participants (65 

authors and reviewers!!).  
 

 

 

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. 

 

Become a part of an amazing team! 

 

The following Vacancies are open for 

EDTNA/ERCA Members: 

 

Currently there are the following 

Brand Ambassador positions open:  

 Brand Ambassador for 

Hungary 

 Brand Ambassador for 

Germany 

 Brand Ambassador for Ireland 

 Brand Ambassador for Israel 

 Brand Ambassador for 

Portugal 

Consultants for:  

 Peritoneal Dialysis 

 

 

If you are interested in any of these positions, or if would like to obtain a detailed Job Description, please 

contact the Secretariat at edtna_erca@adexcellentbranding.com   
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 חברים חדשים בהנהלת האירגון
ארבע חברים חדשים הצטרפו להנהלת הארגון לאחר בחירות  EDTNA/ERCA לצוות הנהלה החדש של  ברוכים הבאים

  מוצלחות:

 Ilaria de Barbieri (Italy), Evgenia Golland (Israel), Raquel Ferreira Ribeiro (Potugal) and Maria Teresa 

Parisotto (Germany.   

  הארגון שלנו היום יותר יעיל, בזכות נוכחותם ומחויבותם.
 

  

 

מאתגרת, אבל כולנו מקווים שהם יצאו נשכרים    עבור הנבחרים זאת תהיה משימה לא קלה הדורשת זמן רב ולפעמים גם

 האירגון.   שבניהול  את האתגרים  מלהיות חלק מהכוח המוביל והמקדם לא רק את המדע בארגונינו אלא גם
 

 

  

  
החלטות חשובות התקבלו באסיפה הכללית שהתקיימה בכנס 

   שהתקיים בוולנסיה 45-בינלאומי ה

  

בספטמבר  18ב EDTNA / ERCA פתחה את האסיפה הכללית השנתית של Eleftheroudi Marianna נשיאת הארגון

ובהזדמנות זאת נציג את ההחלטות ), AGM, חברים רבים לא החמיצו את ההזדמנות להשתתף באסיפה הכללית (2016

  שנתקבלו באסיפה.

  

הוכרזו   ת דו"ח הכספי, וחברי ההנהלה החדשים, החברים אישרו א2016הנשיאה הציגה את מטרות ופעולות שהושגו במהלך 

  באופן רשמי.

  

ההצעה הראשונה שהתקבלה פה אחד על ידי כל החברים: פתחנו גישת חופשית למידע מקוונת באופן רשמי, וזאת כדי לשפר 

  שירותים מקוונים ולהוזיל עלויות עבור שירותים וניהול.

  

  ות ,גם היא אושרה.ההצעה הנוספת לגבי דמי חבר אחידים לכל הקטגורי
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  על האמון בהנהגת הארגון ותמיכתם בו., AGM שוב, הנהלת הארגון רוצה להודות לכל החברים הנוכחים באסיפת

 חברים עדיין יכולים לקרוא את הפרוטוקול באתר:

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

 

 

 לעבודה והפוסטר הטובים ביותר EDTNA/ERCA  פרס של
   

הכנס בוולנסיה היה הצלחה מרשימה וזה בזכות המתנדבים הרבים שתרומם הרבה הפכה את האירוע הזה לכנס מדעי 

  מפגשים ודיונים מקצועיים רבים.   מעניינים. אווירה חיובית שאפשרה  טריםמרשים עם מספר רב של מצגות ופוס

  

  להודיע על העבודה והפוסטר הטובים ביותר שזוכים בפרסים.   , אנו מתכבדיםEDTNA / ERCAבשם הוועדה המדעית של 
 

  

  
  הם:  , בוולנסיה בספרד וזוכים במלגותEDTNA / ERCAשל  45-העבודות שהוצגו במהלך כנס ה 3

 500 €מקום הראשון פרס בשווי 

 

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  

 250 €מקום השני פרס בשווי 

 

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 

 

   

  למחברי העבודה 3למשך שנה ל  EDTNA/ERCAפרס שלישי , חברות בארגון 

  

arkeCl-K. Pugh1 ,S. Read2 ,J. Sim2  

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

Institute for Social Sciences, Keele University, Staffordshire, United Kingdom  
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Symptom experience in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: a UK qualitative study 
 

  

 

בספרד  EDTNA / ERCAשל  45 -בטקס הסיום של כנס ה  הפוסטרים הטובים ביותר שקיבלו פרסים ועליהם הוכרז 3

  ולנסיה הם

 250€מקום ראשון פרס בשווה של 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

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

observational cross section study 

 

   

 מחברים 2למשך שנה ל  EDTNA/ERCA בארגון   מקום שני חברות

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

   

  למשך שנה ל מחבר הפוסטר EDTNA/ERCA מקום שלישי חברות בארגון

  

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

  

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

  

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

  

הודות להם על תרומתם בהזדמנות זו, ברצוני לברך את כל המחברים על הפרסים היוקרתיים והראויים ביותר, כמו כן גם ל

  בוולנסיה. EDTNA/ERCAשל  45-לתכנית המדעית בכנס ה

  

Anastasia Liossatou    
Scientific Programme Committee Chair  

 
 

 

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 
  

  

 


