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Caros Colegas e Amigos, 

Espero que se encontrem bem e que tenham tido 

umas boas entradas em 2017! Este ano será um 

ano muito entusiasmante para a Associação e para 

todos nós. Estamos a planear uma 46ª Conferencia 

Internacional em Cracóvia cheia de sucessos. 

Estamos a trabalhar intensamente na estratégia 

online (leia sobre isto abaixo), estamos a fortalecer 

as nossas relações com os parceiros da industria e 

os projectos conjuntos estão a progredir bastante 

bem. Este é o primeiro numero da newsletter 

EDTNA/ERCA 2017, de dois em dois meses vai 

receber as ultimas noticias da nossa associação e 

claro pode sempre seguir-nos visitando o nosso site 

www.edtna-erca.com, Facebook, Twitter e LinkedIn. 

Se tiver alguma questão, não hesite em contactar-

nos através do 

secretariado: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Portuguese Version's 

Editor 

Raquel Ribeiro 

rraquelribeiro@gmail.com 

Apresentamos orgulhosamente a Newsletter em 19 

Línguas! 

Uma das vantagens e benefícios, entre muitos, de sermos uma Associação Global é a possibilidade de publicar 

as noticias em várias línguas, e não apenas em Inglês. Os nossos Brand Ambassadors e tradutores estão a 

fazer um excelente trabalho, é um privilégio contar com colegas tão dedicados e comprometidos. Este número 

da Newsletter está disponível em 19 línguas; Croata, Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Francês, Alemão, 

Grego, Hebreu, Italiano, Lituano, Polaco, Português, Russo, Sérvio, Esloveno, Espanhol, Sueco e Turco. 

É com muito orgulho que disponibilizamos as noticias em todas as línguas em www.edtna-erca.com  

Se tiver alguma questão especifica sobre a disponibilidade da sua língua, por favor contacte o Brand 
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Ambassador do seu país, que ficará certamente muito satisfeito por lhe dar todo o suporte que 

necessitar www.edtna-erca.com/about-us/brand-ambassadors  

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  

Melhorias na visibilidade e exposição dos Posters em 

Cracóvia 

Este ano, todos os posters vão ser expostos em ecrãs. Esta será uma vantagem para si que vai viajar para 

Cracóvia, agora já não precisa de trazer um tubo com o poster para o afixar. Todos os autores com posters 

aceites receberão indicações claras sobre este novo processo. 

Como habitual e de forma a que o seu esforço e trabalho seja maximizado, serão selecionados os pósteres para 

apresentações orais curtas. Todos os posters serão avaliados por peritos nos tópicos e antes da conferência 

será decidido o artigo premiado.  

Visite o novo Website - www.edtna-erca.com! 

Disfrute e navegue no novo website! Se tem alguma questão ou comentário, não hesite em contactar o nosso 

secretariado através de e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

Siga ainda as nossas actividades no Facebook. 
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Prémio  Artigo para 2017 – Poster e comunicação  
 

Encorajamos TODOS os autores com resumos aceites (comunicação oral e posters) a submeter o artigo 

completo para serem considerados para o prémio “Manuscript Scholarship Award”. Os artigos submetidos 

devem seguir as normas que serão enviadas a todos os autores conformados.  

 

O PRÉMIO PARA O MELHOR ARTIGO será anunciado na ASSEMBLEIA GERAL.   

 1º Prémio 500,- EUR 

 2º Prémio 250,- EUR 

 3º Prémio – 1 ano de cotas para membro EDTNA/ERCA até ao máximo de 3 coautores (o autor 

principal decide quem ganha o pagamento das cotas de membro) 

Todos os autores recebem o certificado. 

 

O PRÉMIO PARA MELHOR POSTER será anunciado na CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO  

 1º Prémio 250,- EUR 

 Certificado de mérito – 1 ano de cotas de membro EDTNA/ERCA 

 1ª vez Apresentação de Poster - 1 ano de cotas de membro EDTNA/ERCA 

Todos os autores recebem o certificado.   
 

 

 

Colaboração entre a EDTNA/ERCA e as Associações 

Nacionais – Projecto dos Artigos educativos da 

biblioteca eletrónica. 
 

A Língua vai deixar de ser um Problema! Na última reunião do comité executivo da EDTNA/ERCA com os 

Presidentes das Associações Nacionais, mais de 10 países acordaram em traduzir e produzir em parceria os 

artigos educacionais da nossa biblioteca eletrónica, tanto no nível avançado como perito. Se fala Grego, 

Hebreu, Italiano, Polaco, Português, Esloveno, Espanhol ou Turco, estes artigos tão importantes vão estar 

disponíveis na sua língua. Este projecto será lançado em Cracóvia. 

 

Gostaríamos de agradecer às Associações Nacionais por esta óptima cooperação, bem como aos Brand 

Ambassadors pelo apoio demonstrado e que garantem o sucesso deste projecto. Vá seguindo o projecto 

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

  

MUITO OBRIGADA pela vossa colaboração!  
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10 anos de colaboração – Projecto de investigação 

DOPPS  
 

Estamos muito satisfeitos em anunciar que o caderno EDTNA/ERCA/DOPPS com o 

título, “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)” está completo. 

 

Este documento que contém um componente interactivo que lhe permite navegar 

entre as diferentes partes do caderno clicando no tópico que pretende no índice. 

Faça o download em www.edta-erca.com  

 

 

 

Guia de viagem para 

Doentes Renais 

produzido pela Diaverum 

Espanha 
 

Não perca a oportunidade de obter uma cópia em 

Inglês ou Espanhol para partilhar com os seus 

doentes. Com a oferta de clinicas disponibilizada 

pela Diaverum a possibilidade de gozar umas 

excelentes férias em Espanha está aí. Faça o 

download em www.edtna-erca.com   
 

 

 

Bem-Vindo ao mundo dos nossos Brand Ambassadors 
 

 
 

 

Ser voluntário na EDTNA/ERCA significa o desenvolvimento de competências profissionais, conhecer novos 

amigos e colegas e também alguma diversão. 

 

O voluntariado tem efeitos positivos não só em si como para as pessoas e comunidades envolvidas nas nossas 

actividades. 

 

Não se esqueça de seguir as actividades locais dos nossos Brand Ambassadors nos seus países. Temos 

atualizado frequentemente a página dos Brand Ambassadors no novo site. Se tiver alguma questão especifica, 

pode contactar diretamente o seu Brand Ambassador ou o Secretariado. 

 

Aproveite para saber mais sobre as actividades desenvolvidas pelos Brand Ambassadors EDTNA/ERCA cada 

país e sobre as suas conquistas.   
 

 

 

É dedicado e entusiasta? Está à procura de novos 

desafios? 
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Junte-se à nossa equipa de voluntários 

e tenha um papel ativo nesta 

associação internacional. Faça parte 

desta equipa fantástica! Estão abertas 

as seguintes vagas para membros 

EDTNA/ERCA:  

 

Brand Ambassadors:  

 Hungary 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 

Consultants for:  

 Peritoneal Dialysis 

 Transplant 

 

 

Se está interessado em alguma destas vagas, e se quer receber com detalhe uma descrição do trabalho, 

por favor contacte o secretariado em 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 
  

  

 


