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Drodzy Przyjaciele i Koledzy, 

W naszym Towarzystwie chodzi o "Osiąganie 

najlepszego poziomu edukacji, standardów i 

badań dla wszystkich pracowników opieki 

nefrologicznej opiekujących się i wspierających 

swoich pacjentów i ich rodziny na całym 

świecie”. Wiele osób jest zaangażowanych w 

realizację tej Misji i Celu, aby być prawdziwymi 

profesjonalistami nefrologicznymi. Jest wiele 

zadań, którymi dzielimy się, aby się umacniać i 

osiągać nasze założenia. Dlatego jest nam 

bardzo miło zaprezentować najświeższe 

wiadomości i aktualności po sukcesie naszej 45. 

Międzynarodowej Konferencji w Walencji. 

Korzystając z okazji, chciałabym również 

poprosić o rezerwację w kalendarzu dat 

następnej Konferencji, która odbędzie się w 

Krakowie, w Polsce, 9-12 września 2017 roku. 

Wkrótce więcej informacji. 

Gorąco pozdrawiam, 

Maria Cruz Casal 

Polish Version's Editor 

Anna Klis 
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Safety going Digital – Wzrost świadomości 

związanej z Venous Needle Dislodgement (VND) 

- prezentacja podczas Konferencji w Walencji 
 

Wspólny projekt EDTNA/ERCA i Redsense Medical 

 

Projekt miał swój początek w zeszłym roku na Międzynarodowej Konferencji EDTNA/ERCA w Dreźnie. 

Głównym celem projektu było kreowanie świadomości o braku wiedzy na temat VND i konsekwencjami 

braku reakcji na takie zdarzenie. 

 

Cele to:  

 Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia VND 

 Współpraca w zespole pomiędzy pielęgniarkami i pacjentami 

 Wprowadzenie edukacji pacjentów w hemodializie domowej 

 Zwrócenie uwagi na 12 kroków, które są bardzo ważne  

Poprzez projekt chcemy wspierać środowiska, aby myślenie o bezpieczeństwie bez obwiniania weszło do 

kultury podobnie jak przywództwo. EDTNA/ERCA odgrywa istotną rolę w podnoszeniu bezpieczeństwa i 

minimalizowania ryzyka VND. 

 

Naszym celem w tym Projekcie było: 

 

Stworzenie użytecznego cyfrowego narzędzia podnoszącego bezpieczeństwo podczas terapii i dalsze 

minimalizowanie ryzyka VND. Na początku tego procesu mieliśmy przyjemność przeprowadzić badanie 

razem z Brand Ambasadorami EDTNA/ERCA 

 

Badanie wśród naszych Brand Ambasadorów miało pokazać jakie narzędzie będzie najlepsze do 

zaspokojenia potrzeb. 

 

Odpowiedzi okazały się bardzo cenne dla projektu stworzenia edukacyjnego narzędzia poprawiającego 

bezpieczeństwo pacjenta i chcielibyśmy podziękować naszym Brand Ambasadorom, którzy wzięli udział w 

naszym badaniu: Australia, Belgium, Croatia, Czech 

Republic, Italy, Israel, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands 

 

The VND Team 

 

 
 

 

Aplikację możesz pobrać pod adresem www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Nowy Projekt EDTNA/ERCA: Badania przesiewowe 

stanu Odżywienia u Pacjentów ze Schyłkową 

Niewydolnością Nerek 
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Niedożywienie powoduje wzrost ryzyka zachorowań 

i śmierci u pacjentów z chorobami nerek. Dlatego 

wiarygodne oszacowanie stanu odżywienia jest 

niezbędne do poprawy wyników klinicznych w tej 

grupie ludności. 

 

Poczyniono już pierwsze kroki w tym projekcie. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy 

uczestniczyli w badaniu podczas Konferencji. 

EDTNA/ERCA oczekuje dalszego udziału w 

projekcie i udostępniania wyników. 

 

Pragniemy także pogratulować Pani Carmen Font 

wygranej w loterii z bezpłatną rejestracją na 

Konferencję w Krakowie w 2017 roku.  
 

 

  

Domowa Hemodializa – Pielęgniarski Przewodnik 

Wdrażania Najlepszych Praktyk w Domowej 

Hemodializie 
 

Wspólny Projekt EDTNA/ERCA i NxStage 

 

Uruchomienie projektu miało miejsce w Walencji podczas naszej Konferencji. Intencją projektu jest wgląd i 

edukacja prowadząca do wzrostu świadomości o możliwości wykonywania Domowych Hemodializ. 

Powodem, dla którego uruchomiono projekt jest wzrost liczby pacjentów dializowanych poszukujących 

swobody w życiu z hemodializą, zwiększenia poziomu energii i korzyści logistycznych, które częściej 

wiążą się domowymi dializami. 

 

Cele tego Projektu:  

 Stworzenie przewodnika edukacyjnego 

 Podniesienie znaczenia narzędzi edukacyjnych dostępnych dla pielęgniarek, pacjentów i ich 

opiekunów 

 Kreowanie świadmości i wzrost zapotrzebowania 

 Przygotowanie programu/narzędzia edukacyjnego online i rozpowszechnianie wiedzy na ten 

temat 
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 Pierwsza wersja w języku angielskim z możliwością tłumaczenia przez Wolontariuszy 

EDTNA/ERCA  

Projekt będzie miał swoją premierę na 46. Międzynarodowej Konferencji EDTNA/ERCA 9 września 2017 

roku w Krakowie w Polsce. Będziemy na bieżąco informowali o postępach w Projekcie. 

www.nxstage.com/  
 

 

 

Wiadomości Diaverum – 

Hiszpania 
 

Na Konferencji EDTNA/ERCA w Walencji Diaverum 

Hiszpania udostępniało Przewodnik Turystyczny 

dla Pacjentów Nefrologicznych. Jeżeli nie 

otrzymałeś wersji w języku angielskim lub 

hiszpańskim, możesz ją pobrać ze 

strony www.edtna-erca.com.  
 

 

 

Nowe artykuły w wersji elektronicznej dostępne na 

naszej stronie internetowej! 
 

 

Nasze najnowsze artykuły Cukrzyca, Przewlekła 

Choroba Nerek i Niedokrwistość napisane przez Iain 

E. Wittwer i Genalyn Sodusta można przeczytać w 

wersji elektronicznej po zalogowaniu na naszej 

stronie internetowej. 

   

Nowe Publikacje! 
 

Towarzystwo udostępnia trzy nowe publikacje. 

Wszystkie książki są dostępne do pobrania na 

naszej stronie internetowej (www.edtnaerca.org)!  
 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Fistula (pod redakcją Marii Teresy Parisotto) został 

przetłumaczony na język bośniacki, chorwacki, 

francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, słoweński 

i włoski.  
 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Graft (pod redakcją Marii Teresy Parisotto i 

sposorowany przez Fresenius Medical Care)  

 

 

500 Questions and Answers on Peritoneal 

Dialysis: A Guide to Clinical Practice (pod 

redakcją Aase Riemann i Debbie Fortnum) jest 

dostępny w wersji cyfrowej. Dziękujemy wszystkim 

współpracownikom (65 autorów i recenzentów!!).  
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Jesteś entuzjastą i lubisz się angażować? Szukasz 

nowych wyzwań? 
 

 

Dołącz do naszej grupy 

Wolontariuszy i bądź aktywny w 

naszym Towarzystwie o światowym 

zasięgu. 

 

Zostań członkiem naszego 

niesamowitego zespołu! 

 

Dla członków EDTNA/ERCA są wakaty 

na następujące stanowiska: 

 

Obecnie jest otwarty nabór na 

stanowisko Brand Ambassadora:  

 Brand Ambassador dla 

Węgier 

 Brand Ambassador dla 

Niemiec 

 Brand Ambassador dla Irlandii 

 Brand Ambassador dla Izraela 

 Brand Ambassador dla 

Portugalii  

Konsultant ds.:  

 Dializy otrzewnowej 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany jakimkolwiek stanowiskiem lub chciałbyś otrzymać szczegóły dotyczące 

wymagań zawodowych, prosimy o kontakt z Sekretariatem pod 

adresem edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

 

Nowi Członkowie EC 
 

Gorąco witamy czterech nowych członków Executive Committee, którzy zostali powołani po pomyslnym 

przebiegu wyborów: Ilaria de Barbieri (Włochy), Evgenia Golland (Izrael), Raquel Ferreira Ribeiro 

(Potugalia) i Maria Teresa Parisotto (Niemcy). Dzięki ich obecności i zaangażowaniu nasze Towarzystwo 

jest dzisiaj bardziej zaradne.  
 

  

 

Będzie to dla nich zajęcie czasochłonne i niejednokrotnie trudne. Wszyscy jednak mamy nadzieję, że 

przyniesie im również bezcenną satysfakcję z bycia częścią wiodącej siły, która nie tylko promuje postęp 

naukowy w naszym towarzystwie, ale także podejmuje wyzwania wprowadzania  pozytywnych zmian. 
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Podczas Walnego Zgromadzenia na 45. 

Miedzynarodowej Konferencji EDTNA/ERCA zostały 

podjęte ważne decyzje 
 

18 września 2016 roku Prezydent EDTNA/ERCA, Marianna Eleftheroudi, otworzyła Walne Zgromadzenie 

EDTNA/ERCA, przy jednoczesnym udziale wielu Członków Towarzystwa, którzy  wykorzystali okazję aby 

wpłynąć na podejmowane decyzje. Oto podsumowanie decyzji, które zostały podjęte podczas Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Prezydent zaprezentowała aktywności i cele osiągnięte w roku 2016, Członkowie zaakceptowali 

sprawozdanie finansowe i oficjalnie ogłoszono nowych członków Komitetu Wykonawczego. 

 

Pierwszy Wniosek dotyczył Nowej Konstytucji/Statutu Towarzystwa i został zaakceptowany przez 

wszystkich członków. Na tej podstawie mamy otwarty dostęp do formalnej komunikacji elektronicznej, w 

celu zwiększenia efektywności i e-usług oraz obniżenia kosztów związanych zarówno z członkostwem, jak 

i administracją. 

 

Został również zaakceptowany drugi wniosek dotyczący nowej struktury Członkostwa i opłat 

członkowskich. 

 

Po raz kolejny Komitet Wykonawczy pragnie podziękować wszystkim członkom obecnym podczas 

Walnego Zgromadzenia, za zaufanie do kierownictwa Towarzystwa oraz wsparcie. 

 

Członkowie Towarzystwa mogą jeszcze przeczytać protokół z Walnego Zgromadzenia dostępny  na 

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

 

 

Nagrody EDTNA/ERCA za najlepsze manuskrypty i 

wyróżnienia za plakaty. 
 

Konferencja w Walencji okazała się wielkim sukcesem. Nad sukces pracowało wielu wolontariuszy, dzięki 

którym to wydarzenie obfitowało w przebiegające bez zakłóceń spotkania naukowe z wieloma ciekawymi 

prezentacjami i plakatami oraz z pozytywną atmosferą do dyskusji i tworzenia sieci nowych kontaktów.  

 

W imieniu Komitetu Naukowego EDTNA/ERCA, mam ogromną przyjemność i zaszczyt ogłosić 

tegorocznych zwycięzców za najlepszy manuskrypt i plakat.  
 

  

Oto 3 laureatów konkursu na najlepsze manuskrypty zaprezentowane podczas 45. Konferencji 

EDTNA/ERCA w Walencji w Hiszpanii: 
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1 miejsce, nagroda 500 €: 

 

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 miejsce, nagroda 250 € 

 

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 

 

3 miejsce, nagroda – pełne roczne członkostwo w EDTNA/ERCA, maksymalnie dla 3 autorów 

zwycięskiej pracy:  

 

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  
 

  

Trzy najlepsze plakaty zaprezentowane na Ceremonii Zamknięcia 45 Konferencji EDTNA/ERCA w 

Walencji: 

 

1 miejsce, nagroda 250€ 

 

A. Masià1 

 
1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

 

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

observational cross section study 

 

2 miejsce, nagroda jeden pełny rok członkostwa EDTNA/ERCA dla głównego autora albo osoby 

prezentującej plakat 

 

Storm, M, Bæk, B 

 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

 

Patient involvement supported by information technology 

 

3 miejsce, nagroda jeden pełny rok członkostwa EDTNA/ERCA dla głównego autora albo osoby 

prezentującej plakat 

 

Sedgewick, J.M., Barrios, J., Al-Jehani, E., Habhab,T.W 
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Department of Nephrology, King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Jeddah, Saudi Arabia 

 

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

 

Korzystając z okazji chciałabym pogratulować  autorom powyższych, najlepszych prac otrzymania 

prestiżowych nagród, jak również, podziękować im za ich cenny wkład w program naukowy 45. 

Konferencji EDTNA/ERCA w Walencji. 

 

Anastasia Liossatou 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego  
 

 

 

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 
  

  

 


