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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, 

Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να ετοιμάζεστε για 

τη συμμετοχή σας στο 46ο  ∆ιεθνές Συνέδριο της 

EDTNA/ERCA που θα γίνει 9-12 Σεπτεμβρίου στην 

Κρακοβία. Η online εγγραφή είναι πλέον ανοιχτή, 

όπως και η online εγγραφή για τη διαμονή στα 

ξενοδοχεία – όλα έτοιμα για να γίνουν οι εγγραφές. 

Σχεδιάζουμε με τους συνάδελφους μας και τους 

συνεργάτες μας από τις εταιρείες ένα επιτυχημένο 

Συνέδριο και θα σας κρατάμε ενήμερους μέσω της 

ιστοσελίδας μας και της επικοινωνίας μέσω των 

Social Media. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, 

παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη 

Γραμματεία μας 

στο edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Greek Version's Editor 

Stavroula Vovlianou 

stavroulavov@gmail.com 
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Translator 

Efi Kotzamanidou 

  
   

 

 

Η EDTNA/ERCA  Υποστηρίζει την Αναγνώριση της 

Νεφρολογικής Εκπαίδευσης 
 

 

Η EDTNA/ERCA  συνεχίζει να δημιουργεί ισχυρές εξωτερικές 

συνεργασίες με νοσηλευτικές σχολές και πανεπιστήμια που 

προσφέρουν νεφρολογική εκπαίδευση, καθώς  επίσης και με τις 

εταιρείες του νεφρολογικού κλάδου, οι οποίες ενδιαφέρονται να 

αποκτήσουν την διαπίστευση της EDTNA/ERCA για τα δικά τους 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Με αρκετά προγράμματα να έχουν 

επιτυχώς αποκτήσει διαπίστευση σε όλη την Ευρώπη, την Μέση 

Ανατολή και την Ασία, ένας μεγάλος αριθμός κατόχων βραβείων 

προετοιμάζονται να υποβάλλουν εκ νέου υποψηφιότητα 

επαναξιολόγησης στο νέο κύκλο αξιολόγησης διαπίστευσης του 2017. 

Έντονο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για την απόκτηση σύντομης 

έγκρισης ανάθεσης  ‘Εγκεκριμένου Επιπέδου’ βραβείων για τα 

μικρότερα προγράμματα εκμάθησης όπως εργαστήρια και σεμινάρια/ 

συνέδρια. 

 

Η Επιτροπή ∆ιαπίστευσης συνεχίζει να παρέχει εξατομικευμένη 

υποστήριξη σε υποψηφίους που ζητούν τη ∆ιαπίστευση, με ένα 

αφοσιωμένο οδηγό ώστε να βοηθά στην προετοιμασία της υποβολής 

των εγγράφων. Αυτό περιλαμβάνει επικοινωνία μέσω τηλεφώνου 

καθώς και διαδικτυακή  τηλεδιάσκεψη. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, 

έχουν εκφράσει την ικανοποίηση τους γι’ αυτή την εξατομικευμένη 

υποστήριξη. Η απόκτηση πιστοποίησης είναι απόδειξη της ποιότητας 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται και σημαντικής 

εγγύησης για σπουδαστές και μαθητές που ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης αναγνωρισμένο, όχι 

μόνο μέσα στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. 

Για περεταίρω πληροφορίες επικοινωνήστε με: 

edtnaerca@presentation-branding.com  
 

 
John Sedgewick 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης της 

EDTNA/ERCA 

Πρόεδρος Επιτροπής 

∆ιαπίστευσης 

  

  

   

 

  

  
 

 

 

Τελευταία ενημέρωση του κοινού project μεταξύ της 

EDTNA/ERCA & NxStage - Κατ’ οίκον Αιμοκάθαρση 

– Ένας Νοσηλευτικός οδηγός για την επιλογή των Βέλτιστων Πρακτικών 

στην Κατ’ οίκον Αιμοκάθαρση 
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Η απόφαση σχετικά με την επιλογή της μεθόδου αιμοκάθαρσης  είναι 

ζωτικής σημασίας. Επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής των ασθενών 

και τις ζωές των οικογενειών τους. Οι μελέτες δείχνουν ότι πολλοί 

ασθενείς, όταν τους παρέχεται  η ελευθερία επιλογής, η  μορφή 

θεραπείας που επιλέγουν εξαρτάται  από τον τρόπο ζωής τους. 

 

Η εκπαίδευση του ασθενούς και η εξοικείωση στην επιλογή  της κατ 

'οίκον αιμοκάθαρσης είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση  της 

επιλογής αυτού του τρόπου. Είναι επίσης σημαντικό  και οι πάροχοι 

υγείας να είναι εξοικειωμένοι και καλά εκπαιδευμένοι για την επιλογή 

της  Κατ’ οίκον Αιμοκάθαρσης και να αισθάνονται πεπεισμένοι 

υποστηρικτές αυτής  της επιλογής για θεραπεία. 

 

Ένας  από τους κύριους στόχους της EDTNA / ERCA είναι η παροχή 

εκπαιδευτικών πόρων, τόσο σε  έντυπο υλικό και on-line εργαλεία 

εφαρμογής για τους νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας που 

ενδιαφέρονται για  τους νεφροπαθείς. 

 

Αυτό το εργαλείο εστιάζει και κατευθύνει τους επαγγελματίες υγείας και 

τους  ασθενείς σε μονοπάτια, ώστε να  υποστηρίξουν την επιτυχή 

εφαρμογή της κατ’ οίκον Αιμοκάθαρσης. Προσφέρει πρακτική 

καθοδήγηση για τη διαχείριση ενός  προγράμματος με πληροφορίες 

ώστε  να ενισχυθεί η αποτελεσματική εκπαίδευση των ασθενών και  να 

τους δοθεί η δυνατότητα να αισθάνονται ασφαλείς πραγματοποιώντας 

την αιμοκάθαρση  στο σπίτι. 

 

Οι στόχοι αυτού του εργαλείου είναι: η αύξηση της ευαισθητοποίησης 

των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τα οφέλη της  κατ’ οίκον 

Αιμοκάθαρσης και  η παροχή  ενός εκπαιδευτικού  εργαλείου  που 

μπορεί να τους  βοηθήσει να κατανοήσουν τις μοναδικές ανάγκες των 

ασθενών  να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση στην πράξη και να 

ενισχύσουν την  πρόσβαση σε αυτή για όσους ασθενείς μπορούν να 

ωφεληθούν από αυτό. Αυτό το εργαλείο αποτελείται από 

πολλά  κεφάλαια και ολοκληρώθηκε  χάρη στη συμβολή  και τη 

συνεργασία ένθερμων επαγγελματιών από διάφορες χώρες.  
 

      
 

 

 

Νέο κοινό Project ξεκίνησε μεταξύ EDTNA/ERCA & 

B.Braun Avitum – Εξερευνώντας Πρακτικές ∆ιατροφής των 

Νοσηλευτών Νεφρολογίας 
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Κύριος στόχος είναι να 

διερευνηθεί η γνώση, η 

ευαισθητοποίηση και οι 

πρόσφατες πρακτικές της διατροφικής φροντίδας 

νοσηλευτών που ασχολούνται με ασθενείς με Χρόνια 

Νεφρική Νόσο. Τα προκαταρτικά στοιχεία προήλθαν μέσω 

μιας έρευνας που έγινε στο τελευταίο Συνέδριο στη 

Βαλένθια. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν  και 

διαπιστώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον στην απόκτηση 

περεταίρω εκπαίδευσης στη ∆ιατροφή. Αυτό μας οδήγησε 

να επεκτείνουμε το project, συλλέγοντας περισσότερα 

στοιχεία μέσα από μια νέα έρευνα. Η έρευνα αυτή θα 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της άνοιξης και τα 

αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο επόμενο ∆ιεθνές 

Συνέδριο στην Κρακοβία. Ευχαριστούμε την B. Braun για 

την συνεργασία της και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι’ 

αυτό το κοινό Project. 
 

 

 

EDTNA/ERCA δραστηριοποιείται στην European 

Kidney Health Allianz (EKHA)  
 

 

Η EKHA (European Kidney Health Alliance) διεξάγει μία 

∆ιακρατική Έρευνα για να σκιαγραφήσει ένα στιγμιότυπο 

της επιλογής στη θεραπεία των ασθενών με νεφρική νόσο 

στην Ευρώπη. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεφρού τον Απρίλιο του 2017 στις 

Βρυξέλλες, μαζί με μια πρόσκληση για δράση, ώστε να 

αντιμετωπιστούν τυχόν ανισότητες πρόσβασης στην 

επιλογή της θεραπείας για τους ασθενείς στην Ευρώπη. 

Μετά την παρουσίαση, τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα 

και στην ιστοσελίδα μας: www.edtna-erca.com. Εκτιμούμε 

ιδιαίτερα τη συνεργασία των ατόμων που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο!  
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Τελευταία ενημέρωση για την προετοιμασία του 

Συνεδρίου στην Κρακοβία 
 

Οι περιλήψεις έχουν ήδη αξιολογηθεί. Αρκετά ενδιαφέροντα Workshops θα παρουσιαστούν με βασικά θέματα 

όπως: Κατ’ οίκον αιμοκάθαρση, ∆ιατροφή, Επικοινωνία και Στοματική φροντίδα. Μη χάσετε την ευκαιρία σας να 

αποκτήσετε τα οφέλη από την έγκαιρη Εγγραφή για να παρακολουθήσετε το 46ο EDTNA / ERCA ∆ιεθνές 

Συνέδριο στην Κρακοβία. Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες www.edtna-erca.com/conferences κάνοντας κλικ στην 

καρτέλα «Συνέδρια». 

 

Η online εγγραφή είναι πλέον ανοικτή - παρακαλούμε Εγγραφή στο www.edtna-

erca.com/conferences/registration  
 

 

  

 

EDTNA/ERCA και ∆ιεθνείς Οργανισμοί και συνεργασίες 

σε όλο τον κόσμο 

 
 

Η EDTNA/ERCA αγωνίζεται για την προώθηση της εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας με 

Οργανισμούς που επιδιώκουν τον ίδιο στόχο. Η Πρόεδρός μας, κυρία Μαριάννα Ελευθερούδη 

παρακολούθησε το Ετήσιο Συμπόσιο του ANNA και είχε την ευκαιρία να συζητήσουν για τα 

σχέδια και τη συνεργασία με το ∆ιοικητικό  Συμβούλιο του ΑΝΝΑ. 
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Πλήρης οδηγός για τους Νεφροπαθείς που παράγεται 

από Diaverum στην Ισπανία 
 

 

Μη χάσετε την ευκαιρία να πάρετε ένα αντίγραφο της 

Αγγλικής ή ισπανικής γλώσσας για να το διανείμετε 

στους ασθενείς σας. Με τις δυνατότητες που 

προσφέρονται από την Diaverum οι ασθενείς σας 

έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν υπέροχες 

διακοπές στην Ισπανία. 

 

Κατεβάστε το από www.edtna-erca.com 

 

 
 

 

 

EDTNA / ERCA Εθελοντικές Θέσεις Εργασίας 
 

 

Είσαι αφοσιωμένος και ενθουσιώδης; 

Ψάχνετε για μια νέα πρόκληση; Γίνετε 

μέλος της ομάδας μας από εθελοντές, 

ώστε να διαδραματίσεις ενεργό ρόλο 

στον Οργανισμό παγκόσμια. Οι 

ακόλουθες θέσεις είναι ανοικτές για 

EDTNA / ERCA Μέλη: 

 

Brand Ambassadors:  

 Ουγγαρία 

 Ιρλανδία 

 Πορτογαλία 

 Ρωσία 

 Σουηδία 

Σύμβουλοι για:  

 Περιτοναϊκή Κάθαρση 

 Μεταμόσχευση 
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Αν σας ενδιαφέρει κάποια από αυτές τις θέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία 

στο edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

 

Επισκεφθείτε τη νέα μας ιστοσελίδα - www.edtna-

erca.com! 
 

Απολαύστε την πλοήγηση μέσα από την νέα ιστοσελίδα! Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, 

παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία μας, η οποία θα σας καθοδηγήσει 

περαιτέρω edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Ακολουθήστε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, Twitter & LinkedIn. 

 

 
 

 

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 
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www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


