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Sevgili Meslektaşlar ve Arkadaşlar, 

Umarım yaz tatilinin tadını çıkarıyorsunuzdur. Bunu aklımızda 

bulundurarak, haberleri daha kolay okuyabilmeniz için Ağustos 

sayısını üç bölüme ayırmaya karar verdik. Çünkü sizi 

bilgilendirecek çok şey var. Odak noktamız Krakow'daki 9-12 

Eylül uluslararası konferansta ve tüm bilgiler sizin başarılı bir 

katılım sağlayabilmeniz içindir. 

İyi eğlenceler ve Krakow'da görüşürüz! 

Sevgilerle, 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Turkish Version's Editor 

Mukadder Mollaoğlu 

mukaddermollaoglu@hotmail.com 
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46. EDTNA/ERCA ULUSLARARASI KONFERANS 

HAKKINDA GÜNCELLEME, KRAKOW, POLONYA, 9-

12 EYLÜL 2017 
 

  

 

Konferansın yaklaşık 70 ülkeden katılan sağlık profesyonellerinin, servis liderlerinin, akademisyenlerin, 

araştırmacıların, bakım verenlerin, böbrek hastalığına sahip kişilerin ve endüstri ortaklarının 

uzmanlığından faydalanarak bilgi, deneyim paylaşımında ve eğitim verme de önemli bir rolü vardır. Tüm 

katılımcılar, yenilikleri ve bilgiyi paylaşmak için bir araya gelir ve bu yıl da Krakow'un tarihi kentinde 

unutulmaz bir konferans yapmak için çabalıyoruz. 

 

Krakow'a katılım planınızı hazır mı? Değilse, size başarılı ve keyifli kalmanız için gereken en son bilgileri 

sağlayarak size yardımcı olmak istiyoruz. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

 

AGM - Yıllık Genel Toplantı 2017, September 10 - 

17:45-19:15 
 

Birliğin çalışmalarını etkilemek ve geliştirmek için bir Üye Olma Fırsatı. YGM'ye katılın ve oy verin. 
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OTEL KONAKLAMA 
 

 

 

Otel konaklama mı arıyorsunuz? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

 

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

 

 

 

THANKS TO INDUSTRY PARTNERS 
 

Konferans, Kronik Böbrek Hastalığının tedavisinde en son teknoloji ve yeniliğin sergilendiği bir vitrindir. 

Mükemmel bilimsel programla birlikte sergi alanındaki yeni terapileri, ürünleri ve hizmetleri görmek için 

fırsattan yararlanın. Endüstri Ortaklarımız terapilerini ve ürünlerini sadece Avrupa'da değil tüm dünyada 

sergileyecek ve tanıtacak. Endüstri Ortaklarımıza, onların muhteşem destek ve işbirliği için şimdiden 

teşekkür etmek istiyoruz.  
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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 
  

  

 


