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Dragi kolegi & prijatelji, 

Upam, da ste dobro in uživate v poletnih počitnicah. S tem v mislih 

smo se odločili, da vam približamo in skrajšamo branje,  tako da 

smo avgustovsko izdajo razdelili na tri dele, saj  imamo za vas 

veliko informacij. Osredotočeni smo na bližnjo mednarodno 

konferenco v Krakowu od 9. do 12. septembra  in vse informacije, ki 

jih potrebujete , da bo vaše sodelovanje na konferenci uspešno. 

Uživajte in se vidimo v  Krakowu! 

S toplimi pozdravi, 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Slovenian Version's Editor 

Sonja Pecolar 

sonja.pecolar@sb-sg.si 
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NAJNOVEJŠE O 46. EDTNA/ERCA MEDNARODNI 

KONFERENCI, KRAKOW, POLJSKA, SEPTEMBER 

9. – 12. 2017 
 

  

 

Konferenca ima pomembno vlogo pri  izobraževanju, izmenjavi informacij in izkušenj, s pomočjo 

strokovnosti zdravstvenih strokovnjakov, vodij, akademikov, raziskovalcev, negovalcev, ljudi z ledvično 

boleznijo in industrijskih partnerjev iz okoli 70 držav. Vsi udeleženci se zberejo, da delijo novosti in znanja 

in vedno se trudimo pripraviti nepozabno konferenco, letos v zgodovinskem mestu Krakow. 

 

Ali ste že načrtovali vašo udeležbo v Krakowu? Če še niste , bi vam radi pomagali z zadnjimi 

informacijami, da bo vaše bivanje uspešno in nepozabno. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

 

AGM - Annual General Meeting 2017, September 10 - 

17:45–19:15 
 

Izrabite priložnost in kot član vplivajte in izboljšajte delo organizacije. Udeležite se AGM in glasujte.  
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HOTELSKE NAMESTITVE 
 

 

 

Iščete hotelsko namestitev? Z veseljem vam pomagamo.  

 

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

 

 

 

THANKS TO INDUSTRY PARTNERS 
 

Na konferenci  vedno prikažemo najnovejšo tehnologijo in inovacije v zdravljenju ledvičnih bolezni. 

Izrabite priložnost in poglejte najnovejše terapije , izdelke in storitve na razstavnem prostoru in tudi v 

povezavi  z odličnim strokovnim programom. Naši industrijski partnerji bodo razstavili in promovirali 

njihove  načine zdravljenja in izdelke ne le iz Evrope, pač pa širom sveta. Radi bi izkoristili priložnost in se 

že vnaprej zahvalili našim industrijskim partnerjem za njihovo fantastično podporo in sodelovanje.  
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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 
  

  

 


