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  שלום לכולם,

החלה ברגל ימין. שנה זו תהיה  2017מקווה כי שנת 

טובה לארגון שלנו ולכל העוסקים במלאכה. אנו 

אשר יתקיים בקרקוב, ונכון  46 –לכנס ה  מתכוננים 

לעכשיו העבודה בעיצומה. אנו נרגשים לפרסם עדכון 

ראשון לשנה זו. יש לציין כי כל חודש זוגי יתפרסם 

לו להתעדכן ובמקביל תוכ EDTNA עדכון מטעם

– EDTNA ולעקוב אחר שינויים באתר של הארגון

 ERCA.COM-WWW.EDTNA , בפייסבוק וגם

  בטוויטר.

אם יש לכם שאלות אל תהססו לפנות אל מזכירת 

 הארגון במייל

edtna_erca@adexcellentbranding.com.

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Hebrew Version's Editor 

Galia Rusakov Barbalat 

galibar76@gmail.com 

שפות! 19-אנו גאים להציג חדשות ב 

אחד היתרונות של הארגון הינו היכולת לפרסם עדכונים במספר שפות, ולא רק באנגלית. המייצגים של הארגון בכל מדינה ומתורגמנים 

פתית, גרמנית, כית, דנית, אנגלית, צר'שפות: צ 19עושים עבודה מצויינת ולנו הפריוולגיה שהם חלק מהארגון. העדכונים מפורסמים ב 

יוונית, עברית, דנית, איטלקית, פולנית, פורטוגזית, רוסית, סרבית, ספרדית, טורקית, שבדית, שפה הקרואטית, הולנדית, ליטאית 

  וסלובנית.

  .ERCA.COM-WWW.EDTNA ל האתר האינטרנט"אתם תוכלו למצוא עדכונים בשפות הנ אנו מאוד גאים על כך
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הם ישמחו לעזור .  BRAND AMBASSADOR אם יש לכם בעיה בנגישות לשפה בה אתם רוצים לקרוא את העדכון תוכלו לפנות ל

  .AMBASSADORS-NDUS/BRA-ERCA.COM/ABOUT-WWW.EDTNA בכל שאלה.

ABOUT WORLD KIDNEY DAY

Celebrated every year on the second Thursday of March, World Kidney Day (WKD) is the global awareness 

campaign that aims at increasing awareness of the importance of our kidneys to our health and reduce the 

impact of kidney disease and its associated problems worldwide. 

Read more about World Kidney Day: www.edtna-erca.com 

 בקרקוב  בכנס  פוסטרים  הצגת  באופן  שיפור 

  ).SHORT ORALכחלק מתהליך שיפור הצגת הפוסטרים אנו ממליצים לבחור שיטה של מצגת קצרה (

  יוערכו על ידי המומחים בכל נושאים לפני הכנס כדי לבחור את הזוכים בפרס. הפוסטרים כל

השנה בקרקוב, כל הפוסטרים יוצגו על גבי מסך דיגיטלי. הדבר מהווה יתרון עבורכם כי אינכם נדרשים להביא את הפוסטר אתכם. כל 

סטר. כרגיל אנחנו רוצים למקסם את רמת מי שתקצירו יתקבל כמצגת של הפוסטר יקבל הוראות מפורטות לגבי הליך הכנת פו

כל הפוסטרים יוערכו על ידי המומחים ). SHORT ORALההשקעה בעבודה המושגת על ידי כך שפוסטרים הנבחרים יצגו כמצגות (

  בכל נושאים לפני הכנס כדי לבחור את הזוכים בפרס.

!erca.com-www.edtna  מומלץ לבקר -אתר אינטרנט חדש 

  לרשותכם אתר אינטרנט חדש להנאתכם. אם יש לכם שאלות או הערות אל תהססו לפנות את מזכירת הארגון במייל

adexcellentbranding.comedtna_erca@.  

  .בפייסבוק מומלץ לעקוב אחר פעילות שלנו
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 2017 לשנת  פוסטר  או  עבודה  עבור  מלגות 
   

מחברי כל התקצירים שיתקבלו (פוסטר או הצגה פרונטלית) מוזמנים לשלוח את המאמר על מנת לקבל מלגה. הגשת מאמרים צריכה 

ות הראשונים. הפרסים להיות לפי הנחיות שישלחו לכל מחבר תקציר שיתקבל. פרסים (מלגות) ינתנו עבור זוכים בשלושת המקומ

 יוחלקו בכנס השנתי.

  יורו 500 –מקום ראשון  

  יורו 250 –מקום שני  

  שנת חברות בארגון –מקום שלישי EDTNA/ERCA .מקסימום לשלושה מחברים של העבודה  

  פרסים עבור פוסטר מצטיין יחולקו בטקס סגירה של הכנס

  יורו 250 –מקום ראשון  

  שנת חברות בארגון –מקום שני EDTNA/ERCA  

  שנת חברות בארגון –פרס עבור עבור הצגה הראשונה של הפוסטר EDTNA/ERCA  

  כל מחברי התקצירים יקבלו תעודות.

 

 

 בכל  עמותות  לבין  EDTNA/ERCA אירגון  בין  פעולה  שיתוף  

 אלקטרונית  ספריה  פרוייקט  - המדינות 
 

  

הוחלט על פרוייקט ספריה אלקטרונית. הפרוייקט מושק  EDTNA/ERCA בישיבה אחרונה של ארגון שפות לא תהיינה מחסום יותר!

י ובשיתוף פעולה והסכמה של מתורגמנים. כל העבודות שיוצגו יכנסו לספריה אלקטרונית זו. בפרוייקט זה יכללו גם עבודות חדשות. "ע

רטוגזית, סלובקית, ספרדית וטורקית. פרויקט ספריה אלקטרונית זו תהיה נגישה בשפות הבאות: יוונית, עברית, איטלקית, פולנית, פו

  זה יחל כבר בכנס הקרוב בקרקוב.

  

בכל מדינה על התמיכה בתהליך התהוות של  EDTNA/ERCA אנו רוצים להודות לנשיא הארגון על שיתוף פעולה ומייצגים של

  - פרויקט חשוב זה. ניתן לעקוב אחר התקדמות הפרויקט באתר

erca.com/education-www.edtna-research/electronic-and-library  

   

 על שיתוף הפעולה. תודה רבה

 

  DOPPSעשר שנים של שיתוף פעולה עם מחקרי 
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  הוציאו מאמר שכותרתו: DOPPSו EDTNA/ERCA אנו שמחים מאוד להודיע שארגון

  

 “Ten Years of Collaboration: DOPPS Research, The European Dialysis 

Transplant Nurses Association/European Renal Care Association 

(EDTNA/ERCA), Arbor Research Collaborative for Health, and the Dialysis 

Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS)”  

  

השונים של המאמר על ידי   מסמך זה נוצר עם מרכיב אינטראקטיבי שמאפשר לעבור בין החלקים

   erca.com-www.edtaמלחיצה על נושא בתוך תוכן עניינים. ניתן הורד אותו 

 

 

 DIVERIUM של  טיולים  מדריך 

 ספרד 
  

אל תפספסו את ההזדמנות לקבל העתק מדריך טיולים 

  באנגלית וספרדית עבור המטופלים.

הספרדית  DIVERIUM י חברת"מדריך טיולים זה פותח ע

לים להנות מחופשה מקסימה בספרד. ניתן ומאפשר למטופ

WWW.EDTNA- להוריד את התדריך מאתר אינטרנט

ERCAA.COM. 
 

 

 

Welcome to the World of our Brand Ambassadors 

 

 
 

 

To perform volunteering at EDTNA/ERCA is well known for professional skill development, to meet new friends 

and colleagues and also allow yourself to have some fun. 

 

Volunteering has positive benefits for you as a Volunteer as well as for the persons or communities served and 

involved in your activities. 

 

Don’t forget to follow our Brand Ambassadors local activities in their countries. We are updating it frequently and 

if you have any specific questions, either contact our Brand Ambassadors directly or our Secretariat who will 

provide you with more information. 

 

Take the opportunity to learn more about our EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities and their 

achievements.  

 

 

EDTNA/ERCA Volunteers Vacancies 

Are you committed and enthusiastic? 

Are you looking for a new challenge? 

Join our team of Volunteers to play an 

active role in our worldwide 

Association. The following Vacancies 

are open for EDTNA/ERCA Members: 

 

Brand Ambassadors:  

 Hungary 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 
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Consultants for:  

 Peritoneal Dialysis 

 Transplant 

 

 

If you are interested in any of these positions, please contact the Secretariat 

at edtna_erca@adexcellentbranding.com   

 

 

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 
 

  

 


