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Caros Colegas & Amigos, 

Espero que estejam bem, a desfrutar as férias de verão. Tendo 

isso em atenção, decidimos tornar a leitura das notícias mais fácil 

dividindo a Edição de Agosto em três partes, pois temos muito a 

informá-los. O nosso foco está na Conferência Internacional em 

Cracóvia, de 9 a 12 de Setembro e toda a informação necessária 

para tornar a vossa participação bem sucedida. 

Desfrutem e vêmo-nos em Cracóvia 

Saudações Cordiais 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Portuguese Version's Editor 

Raquel Ribeiro 

rraquelribeiro@gmail.com 
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NOVIDADES ACERCA DA 46TH EDTNA/ERCA 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL, CRACÓVIA, 

POLÓNIA, 9 A 12 DE SETEMBRO DE 2017   
 

  

 

A Conferência tem um importante papel de educar, trocar informações e experiências, utilizando a 

experiência de profissionais de saúde, chefes de serviços, académicos, pesquisadores, cuidadores, 

pessoas com doenças renais e parceiros industriais, de cerca de 70 países. Todos os participantes 

reúnem-se para partilhar inovações e conhecimentos pelo que nos esforçamos para tornar esta 

Conferência inesquecível, este ano na histórica cidade de Cracóvia. 

 

Já realizaram o vosso planeamento para a participação em Cracóvia? Se não, gostaríamos de ajudá-los 

fornecendo as informações mais recentes necessárias para tornar a vossa estadia bem-sucedida e 

agradável. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

Assembleia Geral - Encontro Geral Anual 2017, 

September 10 - 17:45—19:15 
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Aproveitem a oportunidade como Membros e influenciem /melhorem o trabalho da Associação. 

Participem na Assembleia Geral e votem. 

 

 

 

ALOJAMENTO NO HOTEL 
 

 

 

Estão à procura de alojamento no hotel? Ficaríamos satisfeitos em apoiar-vos 

 

www.edtna-erca.com/conferences/hotel-accommodation  

 

 

 

THANKS TO INDUSTRY PARTNERS 
A Conferência é uma montra da mais recente tecnologia e inovação no tratamento da doença renal 

crónica. Aproveitem a oportunidade para visualizar novas terapias, produtos e serviços na área de 

exposição em conjunto com o excelente programa científico. Os nossos parceiros da indústria exibirão e 

promoverão as suas terapias e produtos não só em toda a Europa, mas em todo o mundo. Gostaríamos 

de aproveitar a oportunidade para agradecer antecipadamente aos nossos parceiros da indústria e o seu 

fantástico apoio e colaboração.  
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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 

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

  

 


