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PARCERIA VERDADEIRA E APROXIMAÇÃO 

GLOBAL NA GESTÃO DE CUIDADO RENAL 

Para nós, dentro da nossa Associação, trata-se de "Alcançar o 

melhor padrão de educação e pesquisa para todos os 

profissionais de cuidados renais, cuidando e apoiando os seus 

clientes e famílias em todo o mundo. Para poder viver para esta 

Missão, Propósito e Razão para ser um verdadeiro profissional 

renal, estão muitas pessoas envolvidas. Muitas tarefas para dividir 

e compartilhar entre nós, para tornarmo-nos mais fortes e atingir 

os nossos objetivos. 

Através da nossa presença global, temos uma oportunidade para 

partilhar conhecimento e experiência não apenas em 

Conferências e Seminários mas também através das nossas 

publicações, programas online… e todos vocês.  
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Alcançando o Melhor Padrão de Educação e Pesquisa para todos 

os profissionais de cuidados renais Cuidar e apoiar os seus 

clientes e famílias em todo o mundo - essa é a nossa Missão. 

 

 

Esforçamo-nos sempre pela Excelência em tudo o que fazemos. 

O Nosso conhecimento e experiência garantem que o resultado 

dos nossos programas e projetos educacionais em colaboração 

com nossos parceiros mostrem a evidência disso mesmo.  

 

 

 

 

A nossa força é concentrarmo-nos nas competências e experiência únicas de cada indivíduo para criar 

uma Cultura Carinhosa que traga o melhor para todos nós. 

 

O nosso Programa de Colaboração é uma parte muito importante do nosso sucesso. 

 

Nós encorajamo-vos a participarem na nossa primeira sessão na Conferência em Cracóvia, e assim 

obterem mais informações sobre o nosso Programa de Colaboração. A Sessão Plenária ocorre em: 

 

Dia / Sábado, 9 de Setembro 

Hora / 16.00 – Bem vindos!  

Sala / Auditório 

 

BEM VINDO!  
 

 

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 
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www.edtna-erca.com 

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

  

 


