
1

Haberler | 1. Baskı | Türkçe | 2017  View this email in your 

browser  

Haberler | 1. Baskı | Türkçe | 2017

Değerli Meslektaşlarım ve Arkadaşlarım, 

Umarım hepiniz iyisinizdir ve 2017 yılına iyi bir 

başlangıç yapmışsınızdır! Bu yılın Derneğimiz ve 

hepimiz için çok heyecan verici olacağını 

düşünüyoruz. 46'inci Uluslararası Krakow 

Konferansı'nda başarılı olmayı planlıyoruz, Online 

stratejiyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz (aşağıda 

konuyla ilgili bilgi verilmektedir), Endüstri 

Ortaklarımız ile olan ilişkimiz ve tüm ortak 

projelerimiz çok iyi gidiyor. Gördüğünüz gibi çok 

heyecan verici ve şimdi EDTNA / ERCA News 

2017'in ilk sayısını sunmamızın zamanı geldi. İki 

ay arayla Derneğimiz hakkında son haberleri 

alacaksınız ve tabii ki bizi de takip edebilirsiniz. 

Www.edtna-erca.com web sitemizi ziyaret ederek 

Facebook, Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin. 

Herhangi bir sorunuz varsa, 

edtna_erca@adexcellentbranding.com adresinden 

Sekreterliğimiz ile iletişime geçmekten 

çekinmeyin. 

Maria Cruz Casal 

EDTNA / ERCA Yayın Koordinatörü 

Turkish Version's Editor 

Mukadder Mollaoğlu 

mukaddermollaoglu@hotmail.com 

Haberleri 19 Dilde Sunmaktan Gurur Duymaktayız! 

Küresel bir  Kurum olmamızın yararlarından ve avantajlarından biri de haberleri yalnızca İngilizce değil, birçok 

dilde daha fazla yayınlama olanağına sahip olmaktır. Kurum Elçilerimiz (Brand Ambassador)  ve Çevirmenleriz 

son derece iyi bir iş çıkartıyor ve böylesine adanmış ve kararlı meslektaşlarımızın olması çok ayrıcalıklıdır. 

Haberin bu sayısı 18 dilde mevcuttur; Hollandaca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, İtalyanca, 

Litvanyaca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Sırpça, Slovence, İspanyolca, İsveçce ve Türkçe. 

Bununla gurur duyuyoruz ve tüm dilleri www.edtna-erca.com adresinde bulabilirsiniz. 

Dilinizin kullanılabilirliği konusunda özel sorularınız varsa, lütfen ülkenizin Marka Büyükelçisine başvurun. Size 

destek olmaktan mutluluk duyacaklardır www.edtna-erca.com/about-us/brand-ambassadors  
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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  
 

 

 

 
Poster görüntüsü ve Krakow'daki görünürlüğün 

geliştirilmesi 
 

Bu yıl Krakow'da Posterinizi bir kutuya koyup Krakow'a taşımanıza gerek kalmayacak. Çünkü tüm posterler 

ekranlarda görüntülenecek. Bu sizin için bir avantaj olacaktır. Poster olarak kabul edilen bildirilerle ilgili bu yıl 

farklı bir süreç uygulanacaktır. Bu yılki süreçle ilgili açık kurallar alacaktır. Bu kurallar açık bir şekilde 

bildirilecektir. 

 

Her zamanki gibi, başarılarınızın önemini en üst düzeye çıkarmak için seçilmiş posterler kısa sürelerde sözlü 

olarak sunulacaktır. Sonunda, tüm posterler kongre öncesinde kendi konu kategorisi içinde uzmanlar tarafından 

değerlendirilerek  poster ödülü verilecektir.  
 

 

Yeni Web Sitemizi Ziyaret Edin - www.edtna-erca.com! 
 

Yeni web sitesinde gezinin tadını çıkarın! Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen 

edtna_erca@adexcellentbranding.com adresinde size rehberlik edecek Sekreterliğimiz ile iletişime geçmekten 

çekinmeyin. 

 

Facebook'taki faaliyetlerimizi takip edin. 
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2017 Makale ve Poster Ödülü 
 

Kabul edilen TÜM  bildiriler için (sözlü ve poster bildiri) yazarlar, makale ödülü için çalışmanın tüm metnini 

göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen makalelerin kendilerine gönderilecek olan makale yazım kurallarına 

uygun yazılması gereklidir.  

 

MAKALE ÖDÜLLERİ  

 Birincilik ödülü - 500 EUR 

 İkincilik ödülü - 250 EUR 

 Üçüncülük ödülü - EDTNA/ERCA üyeliği ve tüm yazarlara sertifika verilecektir. 

All authors will get a certificate. = Ayrıca tüm yazarlar bir sertifika alacaklardır. ? 

 

POSTER ÖDÜLLERİ  

 Birincilik ödülü; 250 EUR 

 Bir yıllık EDTNA / ERCA üyeliği 

 1st time Poster Presentation Full year of EDTNA/ERCA membership 

Ayrıca tüm yazarlar bir sertifika alacaklardır.  
 

 

EDTNA / ERCA ve Ulusal Dernekler Arasında İşbirliği - 

Elektronik Kütüphane Projesinde Yer Alan Eğitim 

Makalelerini okumak için Diller Artık Bir Engel Teşkil 

Etmeyecek! 
 

Languages will not be a barrier anymore! EDTNA / ERCA Yürütme Komitesi ve Ulusal Dernekler 

Başkanlarının son toplantısında, 10'dan fazla ülke, EDTNA / ERCA Elektronik Kütüphanesi İleri Düzey ve Uzman 

Düzeylerinde yer alan Eğitimsel Makaleleri tercüme ederek ortak bir proje üzerinde anlaşmaya vardılar. Bu Proje, 

yeni Bildirilerin geliştirilmesini de içermektedir. Yunanca, İbranice, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Slovence, 

İspanyolca ve Türkçe konuşuyorsanız, bu önemli Eğitim Kitapları kendi dilinizde hazır olacaktır. Proje Krakow'da 

başlatılacak. 

 

Bu büyük bir işbirliği için Ulusal Dernekler Başkanlarına ve bu projelerin başarısında büyük destekleri için bu 

ülkelerden EDTNA / ERCA Kurum Elçileri'ne teşekkür etmek isteriz. Projeyi www.edtna-erca.com/education-and-

research/electronic-library adresinden takip edin İşbirliği için çok teşekkür ederiz! 
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İşbirliği için çok teşekkür ederiz!  
 

 

 

On Yıllık İşbirliği - DOPPS Araştırması  
 

"On Yıllık İşbirliği: DOPPS Araştırma, Avrupa Diyaliz Transplant Hemşireleri 

Derneği / Avrupa Renal Bakım Derneği (EDTNA / ERCA), Arbor Araştırma 

İşbirliği Sağlayan İşbirliği Yapan EDTNA / ERCA / DOPPS monografı ve Diyaliz 

Sonuçları ve Uygulama Örüntüleri Çalışması (DOPPS)" tamamlanmıştır. 

 

Bu doküman, interaktif bir bileşen olarak hizmetinize sunulmuştur. İçindekiler 

tablosunda yer alan  bir konuyu tıklayarak monografinin farklı bölümlerine 

gidebilmenizi sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Www.edta-erca.com adresinden 

indirebilirsiniz.  

 

 

 

Diaverum İspanya 

tarafından üretilen Renal 

hastalar için seyahat 

rehberi 
 

Hastalarınızla paylaşılması için İngilizce veya 

İspanyolca bir kopyasını alma fırsatını kaçırmayın. 

Diaverum'un sunduğu imkanlar sayesinde 

İspanya'da muhteşem bir tatilin keyfini 

çıkarabilirsiniz. 

 

Www.edtna-erca.com adresinden indirebilirsiniz.  
 

 

 

Marka Elçilerimizin Dünyasına Hoş Geldiniz 

 

 
 

 

EDTNA/ERCA'da gönüllü olmak, mesleki becerilerin geliştirilmesi, yeni arkadaşlar ve meslektaşları ile tanışmak 

ve kendinizin biraz eğlenmesine fırsat sağlar. 

 

Gönüllülük size olduğu kadar, gönüllü olarak faaliyetlerinizde görev alan kişilere veya topluluklara olumlu yararlar 

da sağlamaktadır. 

 

Ülkelerindeki Marka Elçileri yerel faaliyetlerimizi takip etmeyi unutmayın. Sık sık güncelliyoruz ve herhangi bir 

sorunuz varsa doğrudan markamız elçileri ile veya daha fazla bilgi sağlayacak olan sekreteryamızla iletişime 

geçin. 

 

EDTNA / ERCA Marka Elçileri Ülke Faaliyetlerimiz ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için fırsattan 

yararlanın.  

 

EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities  
 

 

 

EDTNA / ERCA Gönüllüleri İçin; 
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Kararlı mı ve heveslisiniz? Yeni bir 

kapışma mı arıyorsun? Dünya 

çapındaki Derneğimizde aktif bir rol 

oynamak için Gönüllüler ekibimize 

katılın. Aşağıdaki boş yerler EDTNA / 

ERCA Üyeleri için açıktır: 

 

Marka Elçileri (Brand Ambassador):  

 Macaristan 

 İrlanda 

 Portekiz 

 Rusya 

 İsveç 

Danışmanlar:  

 Periton diyalizi 

 Transplantasyon 

 

 

Bu pozisyonlardan herhangi biriyle ilgileniyorsanız, edtna_erca@adexcellentbranding.com dan ulaşabilirsiniz.  
 

 

 

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 
  

  

 


