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Brangūs draugai ir kolegos, 

Mūsų Asociacija siekia aukščiausių mokymo 

standartų, atlieka mokslinius tyrimus naudingus 

visiems inkstų priežiūros specialistams 

prižiūrintiems ir besirūpinantiems pacientais ir jų 

šeimos nariais. Siekdami  įgyvendinti užsibrėžtą 

misiją ir tikslą bei tapti gerais inkstų priežiūros 

specialistais į šią veiklą įtraukėme daug žmonių. 

Daugumą užduočių pasidalinome siekdami 

pasiekti išsikeltus tikslus ir tapti kvalifikuotais 

darbuotojais. Norėčiau pasidalinti naujausiomis 

žiniomis po sėkmingos Konferencijos 

Valensijoje (45-osios Tarptautinės 

Konferencijos) bei skatinti pasižymėti savo 

kalendoriuje dienas sekančių metų 

Konferencijai, kuri vyks 2017m. rugsėjo 9-12d., 

Krokuvoje, Lenkijoje. Daugiau naujienų 

pateiksime artimiausiu metu.   

Linkėjimai, 

Maria Cruz Casal  

Lithuanian Version's Editor 

Irmina Vaicekauskyte 

Skaitmeninis saugumas – veninės adatos 

dislokacijos (VAD) rizikos mažinimas 

Projektas  EDTNA/ERCA & Redsense Medical 
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Šis projektas prasidėjo prieš metus vykusioje konferencijoje, Dresdene. Pagrindinis projekto tikslas didinti 

žinių lygį apie: VAD riziką ir savalaikių veiksmų nesiėmimo pasekmes. 

 

 Uždaviniai:  

 Mažinti VAD riziką 

 Komandinio darbo skatinimas tarp slaugytojos ir paciento 

 Pacientų įtraukimas į mokymą apie namų HD 

 Apibrėžti 12 pagrindinių itin svarbių žingsnių 

 

Vystydami šį projektą siekėme saugoti aplinką ir didinti sąmoningumą, kad saugumas, kaip ir lyderystė, 

yra dalis kultūros. EDTNA/ERCA vaidina svarbų vaidmenį paciento saugumo užtikrinime ir VAD rizikos 

mažinime. 

 

Projekto tikslai: 

 

Sukurti saugią, skaitmeninę priemonę siekiant didinti pacientų saugumą procedūrų metu bei tuo pačiu 

mažinti VAD riziką. Tuo tikslu, šio proceso pradžioje, kartu su EDTNA/ERCA „Brand Ambasadoriais” 

sukūrėme apklausą. 

 

Siekiant įsitikinti kokios mokymo priemonės yra geriausios mūsų pacientams išplatinome apklausą. 

„Brand Ambasadorių” indėlis buvo labai vertingas mokymo priemonių kūrimui. Ačiū visiems už dalyvavimą 

ir prisidėjimo prie šio projekto: Australija, Belgija, Kroatija, Čekijos Respublika, Italija, Izraelis, Portugalija, 

Slovėnija, Ispanija, Švedija, Olandija 

 

VAD projekto komanda 

 

 
 

 

You can download the App at www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Naujas EDTNA/ERCA projektas: pacientų, sergančių 

galutine inkstų ligos stadija, mitybos būklės tyrimas 
 

 

Nepakankama mityba didina pacientų, sergančių 

inkstų ligomis, gretutinių ligų ir mirčių riziką. Dėl šių 

priežasčių, mitybos būklės ištyrimas yra svarbus 

aspektas siekiant pagerinti šios populiacijos pacientų 

medicininius rezultatus. 

 

Pirmas naujo projekto žingsnis jau įgyvendintas. 

Norėtume padėkoti visiems konferencijos metu 

dalyvavusiems apklausoje. EDTNA/ERCA planuoja 

ateityje dalyvauti šiame projekte ir dalintis išvadomis. 

 

Sveikiname Carmen Font laimėjus nemoką 

registraciją į konferenciją Krokuvoje, vyksiančią 2017 

metais.  
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Namų hemodializė – gairės slaugytojoms, geros 

praktikos įgyvendinimas atliekant namų hemodializę 
 

Projektas vykdomas tarp EDTNA/ERCA & NxStage 

 

Projekto pradžia – konferencija Valensijoje. Tikslas - teikti mokymą bei didinti susidomėjimą  namų 

hemodializės atlikimo galimybėmis. Dauguma dializuojamų pacientų siekia gyvenimo pokyčių ir laisvės, 

nori jaustis energingesni bei logistikos privalumų taikymas sudarant palankias sąlygas namų hemodializei. 

 

 Projekto uždaviniai:  

 Apibrėžti mokymo gaires 

 Gerinti mokymo priemonių prieinamumo sąlygas slaugytojoms, pacientams ir slaugytojų 

padėjėjams 

 Skatinti susidomėjimą namų hemodialize ir didinti šios procedūros paklausą 

 Paruošti elektroninę mokymo programą/priemones bei platinti klinikose 

 Pirma projekto versija – anglų kalba, vertimo galimybė bus suteikta EDTNA/ERCA savanoriams  

Projektą planuojama pradėti 2017m.rugsėjo 9d., 46-osios Tarptautinės EDTNA/ERCA Konferencijos 

metu, Krokuvoje, Lenkijoje. Informaciją apie projektą planuojama reguliariai atnaujinti. 

www.nxstage.com/  
 

 

 

News Diaverum Spain 
 

Diaverum Spain launched a Travel Guide for Renal 

Patients at our EDTNA/ERCA Conference in 

Valencia. If you didn’t have the opportunity to get a 

copy in English or Spanish, do not hesitate to 

download it from www.edtna-erca.com.  
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Naujas Elektroninis straipsnis pasiekamas mūsų 

tinklapyje! 
 

 

Prisijunkite prie mūsų tinklapio ir skaitykite naujausią 

elektroninį straipsnį „Diabetas, lėtinė inkstų liga ir 

anemija, autoriai E. Wittwer ir Genalyn Sodusta. 

   

Nauji leidiniai! 
 

Publikuojami trys nauji Asociacijos leidiniai. Visus 

šiuos leidinius galite rasti mūsų 

tinklapyje (www.edtnaerca.org)!  

 

 

Kraujagyslių jungtis punktavimas ir priežiūra: 

arterioveninė fistulė - geros praktikos gairės 

slaugytojoms (leidinio iniciatorė Maria Teresa 

Parisotto). Šis leidinys paruoštas šiomis kalbomis: 

bosnių, kroatų, prancūzų, italų, portugalų, rusų, 

ispanų  ir slovėnų.   
 

 

Kraujagyslių jungties punktavimas ir priežiūra: 

arterioveninis implantas - geros praktikos gairės 

slaugytojoms (redaktorė Maria Teresa Parisotto, 

rėmėjas Fresenius Medical Care)  

 

 

500 klausimų ir atsakymų apie peritoninę dializę: 

geros praktikos gairės (Autoriai: Aase Riemann ir 

Debbie Fortnum) prieinami elektroniniame formate. 

Ačiū visiems prisidėjusiems prie šio leidinio (65 

autoriams ir recenzentams).  
 

 

 

Esate atsakingas ir entuziastingas? Ieškote 

pokyčių? 
 

Prisijunkite prie mūsų savanorių 

komandos ir aktyviai dalyvaukite 

pasaulinės Asociacijos veikloje.  

 

Tapkite puikios komandos dalimi! 

 

EDTNA/ERCA nariams prieinamos šios 

pozicijos : 

 

Šiuo metu reikalinga ši „Brand 

Ambassador“ pozicija  

 Brand Ambassador for 

Hungary 

 Vokietijos Brand Ambassador 

 Brand Ambassador for Ireland 

 Brand Ambassador for Israel 

 Brand Ambassador for 

Portugal 

Konsultantai:  
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 Peritoninė dializė 

 

 

Jeigu jus domina šios pozicijos ar norėtumėte gauti detalų pozicijos aprašymą kreipkitės 

į edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

 

New EC Members 
 

Po sėkmingų rinkimų į EDTNA/ERCA Valdymo Tarybą buvo paskirti nauji nariai: Ilaria de Barbieri (Italija), 

Evgenia Golland (Izraelis), Raquel Ferreira Ribeiro (Potugalija) ir Maria Teresa Parisotto (Vokietija). Mūsų 

asociacija tapo dar išradingesnė. Ačiū už naujų narių buvimą kartu ir bendradarbiavimą. 

   
 

  

 

Tai bus ne tik daug laiko užimanti užduotis, bet kartu ir sudėtinga veikla. Mes tikimės, kad naujiems 

nariams bus neįkainuojama patirtis tapti dalimi mokslo ir vadybos srityse  pirmaujančioje asociacijoje. 
 

 

  

Svarbūs sprendimai buvo priimti 45-osios metinės - 

tarptautinės EDTNA/ERCA konferencijos - Bendro 

Susirinkimo Metu 
 

EDTNA/ERCA Prezidentė, Marianna Eleftheroudi atidarė EDTNA/ERCA Metinį Bendrą Susirinkimą vykusį 

2016m. rugsėjo 18d., daugelis narių nepraleido galimybės patirti kažką išskirtinio ir dalyvauti Metiniame 

Bendrame Susirinkime. Susirinkimo metu suteikiama galimybė prisidėti prie EDTNA/ERCA sprendimų. 

 

Prezidentė pristatė 2016 metų tikslus ir veiksmus, nariai patvirtino naują finansinę ataskaitą bei buvo 

oficialiai paskelbta apie naujus valdymo tarybos narius. 

 

Visi nariai patvirtino  pirmą pasiūlymą dėl Naujos Konstitucijos. Mes atvėrėme prieigą prie formalaus 

elektroninio bendravimo, siekiant sustiprinti e-paslaugas ir užtikrinti jų efektyvumą bei sumažinti 

administravimo ir narystės finansinius kaštus. 

 

 Pasiūlymas dėl naujos narystės struktūros ir kategorijų taip pat buvo patvirtintas. 

 

Valdymo taryba norėtų padėkoti visiems nariams dalyvavusiems MBS, jų pasitikėjimu asociacija bei 
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suteikiama pagalba. 

 

Susirinkimo detales galite rasti 

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

 

 

EDTNA/ERCA - geriausio rankraščio/stipendijos 

skyrimas ir geriausio plakato apdovanojimai  
 

Konferencija Valensijoje buvo labai sėkminga, daug savanorių dirbo pristatydami savo plakatus, įdomius 

pristatymus taip sukurdami palankią aplinką diskusijoms, darbui bei paversdami šį renginį moksliniu. 

  

EDTNA/ERCA Mokslinio Komiteto vardu norėčiau paskelbti metų geriausio rankraščio – stipendijos 

laimėtoją ir geriausio plakato autorius. Trys geriausio rankraščio/stipendijos laimėtojai - pristatę savo 

darbus. 

   
 

  

 

EDTNA/ERCA Bendro Susirinkimo metu, 45-oje EDTNA/ERCA konferencijoje, Valensijoje: 

 

1st Prize - 500 € for the submitted manuscript: 

 

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 

 

2nd Prize - 250 € for the submitted manuscript:  

 

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 

 

3rd Prize - Full year EDTNA/ERCA Membership to maximum of 3 contributors to the abstract for the 

submitted manuscript: 

 

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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3 geriausi plakatai pristatyti uždarymo ceremonijos metu, 45-oje EDTNA/ERCA konferencijoje, 

Valensijoje: 

 

1st Prize - 250 € 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

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

observational cross section study 

 

2nd Prize - Certificate of Merit one full year EDTNA/ERCA membership for main presenter or author 

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

 

3rd Prize - One full year EDTNA/ERCA membership for main presenter or author 

 

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 

 

Norėčiau pasinaudoti galimybe ir pasveikinti laimėtojus bei padėkoti jiems už jų vertingą 

bendradarbiavimą ir prisidėjimą prie mokslinės programos vykdymo 45-oje EDNTA/ERCA konferencijoje, 

Valensijoje. 

 

Anastasia Liossatou  

Mokslinių Programų Komiteto Vadovė  
 

 

 

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 
  

  

 


