
1

Naujienlaikraštis | 2-as leidinys | 2017m 

| Balandžio mėn  

View this email in your 

browser  

Naujienlaikraštis | 2-as leidinys | 2017m | 

Balandžio mėn

Brangūs draugai ir kolegos, 

Tikiuosi planuojate dalyvauti 46-oje Tarptautinėje 

EDTNA/ERCA Konferencijoje, Krokuvoje, Rugsėjo 

9-12d. „On-line“ registracija į Konferenciją ir

viešbučius pradėta.

Kartu su kolegomis ir pramonės partneriais tikimės, 

kad konferencija bus sėkminga, naujausią 

informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje ir 

socialiniuose tinklapiuose. 

Jeigu turite klausimų nesivaržydami kreipkitės į 

mūsų 

sekretoriatą edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Lithuanian Version's 

Editor 

Irmina Vaicekauskyte 

irmiina@gmail.com 
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EDTNA/ERCA pagalba akredituojant mokymo 

programas 
 

 

EDTNA/ERCA  kuria stiprią  išorinę partnerystę su slaugos mokyklomis 

ir universitetais siūlydama mokymus nefrologine tematika. Glaudžios 

partnerystės  taip pat siekiama su pramonės partneriais, kurie 

pageidauja EDTNA/ERCA akreditacijos jų sukurtoms mokymo 

programoms. Dauguma  Europos, Vidurio Rytų ir Azijos mokymo 

programų  gavo akreditaciją bei ruošiasi pakartotinam mokymų 

programų pateikimui ir akreditacijos procesui 2017 metais. 

Susidomėjimo sulaukė galimybė apdovanoti mažesnes mokymo 

programas, t.y. jas  patvirtinti „Patvirtinimo būklė”. Patvirtinti gali  būti 

tokie mokymai kaip darbas grupėse, seminarai/konferencijos. 

 

Akreditavimo Taryba teikia individualią pagalbą pretendentams 

siekiantiems akreditacijos. Pagalba suteikiama ruošiant dokumentus 

pateikimui Akreditavimo Tarybai. Tai yra bendravimas telefonu ir tele - 

konferencijos. Pretendentai išreiškė pasitenkinimą suteikiama pagalba. 

Akreditacijos siekimas tai yra įrodymas, kad mokymo programa yra 

kokybiška ir aukšto lygio informacija pateikiama studentams ir 

mokiniams, kurie pageidauja tobulėti naudojantis pripažinta programa 

ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje! 

 

Dėl detalesnės informacijos susisiekite su edtnaerca@presentation-

branding.com  
 

 
John Sedgewick 

EDTNA/ERCA Education 

Consultant  

Chair – Accreditation Committee 

  

   

 

  

  
 

 

 

Paskutinės naujienos iš projekto veiklos tarp 

EDTNA/ERCA & NxStage - Namų hemodializės taikymas – geros 

praktikos gairės slaugytojoms 
 

Gydymo, pakaitine inkstų terapija, pasirinkimas yra esminis bei 

įtakoja  pacientų ir jo šeimos narių gyvenimus. Studijos parodė, kad 

dauguma pacientų, kai jiems suteikiama pasirinkimo laisvė, pasirenka 

gydymo būdą pagal savo gyvenimo būdą.  

 

Galimybė pasirinkti namų hemodializę ir tinkamas pacientų mokymas 

yra gyvybiškai svarbu, siekiant įsisavinti šį gydymo būdą. Labai svarbu, 

kad sveikatos priežiūros specialistai būtų kompetentingi, tinkamai 

apmokyti bei žinotų  namų hemodializės atlikimo aspektus ir principus.  

 

Vienas pagrindinių EDTNA/ERCA tikslų teikti mokymo šaltinius 

slaugytojoms ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, kurie prižiūri 

inkstų ligomis sergančius pacientus. Mokymo medžiaga pateikiama 

popierinėje bei elektroninėse versijose. 

                                                                                              

 Mokymo priemonės orientuotos į sveikatos priežiūros 

profesionalus  bei pacientus, siekiant  užtikrinti sėkmingą namų 
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hemodializės atlikimą. Pateikiamos ir praktinės namų hemodializės 

atlikimo gairės. Šiose gairėse pacientai skatinami siekti efektyvaus 

mokymosi  tam, kad jautusi saugūs atlikdami dializę namie.   

 

Mokymo priemonių tikslai: didinti sveikatos priežiūros specialistų 

susidomėjimą namų hemodialize, pristatyti namų hemodializės 

privalumus, teikti priemones efektyviam mokymuisi, kurios padėtų 

pacientams suprasti namų hemodializės atlikimo specifiškumą, 

teorines žinias integruoti į praktiką, gerinti namų hemodializės 

pasirinkimo galimybes.  Mokymo medžiaga, kartu su daugybe skyrių, 

sudėta į vieną bendrą paketą . Ačiū visiems, entuziastingiems 

profesionalams, už bendradarbiavimą.  
   

 

 

 

Naujas projektas pradedamas tarp EDTNA/ERCA & B. 

Braun Avitum – mitybos įpročių tyrimas tarp nefrologijos slaugytojų 
 

 

Pagrindinis projekto tikslas 

ištirti supratimą/ žinias apie 

mitybos įpročius slaugytojų 

tarpe, dirbančių su lėtine inkstų liga sergančiais pacientais. 

Preliminarūs duomenys buvo gauti, apklausos metu, 

paskutinės konferencijos Valencijoje metu. Rezultatai buvo 

įvertinti ir buvo identifikuotas mokymų apie mitybą poreikis. 

Tai leido mums plėtoti projektą kaupiant vis daugiau 

duomenų naujai apklausai. Apklausa vyks pavasarį ir 

rezultatai bus pristatomi Konferencijos Krokuvoje metu. 
 

 

 

EDTNA/ERCA veikla Europos Inkstų Aljanse (European 

Kidney Health Allianz (EKHA)) 
 

 

Europos Inkstų Aljansas (EKHA)  pradeda 

Daugianacionalinę – Šalių Apklausą siekiant nustatyti 

inkstų ligomis sergančių pacientų pasirinkimo galimybės 

Europoje. 

 

Apklausos rezultatai buvo pristatyti Europos Inkstų Forume, 

2017m. balandžio mėn., Briuselyje, kartu buvo raginama 

imtis veiksmų siekiant panaikinti bet kokius gydymo 

pasirinkimo skirtumus/apribojimus Europoje. Po apklausos 

rezultatų pristatymo, visi apklausos duomenys bus 

prieinami mūsų internetinėje svetainėje: www.edtna-

erca.com. Nuoširdžiai dėkojame visiems užpildžiusiems 

apklausą.  
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Paskutinės naujienos iš pasiruošimo Konferencijai 

Krokuvoje 
 

Abstraktai įvertinti. Pasirinkta keletas įdomių darbo grupėse temų: namų hemodializė, mityba, bendravimas ir 

burnos priežiūra. Nepraleiskite galimybės pasinaudoti ankstyvos registracijos privalumais į 46-ają Tarptautinę 

EDTNA/ERCA Konferenciją, Krokuvoje. Detalesnę informaciją rasite www.edtna-

erca.com/conferences spausdami ant lentelės “Konferencijos”. 

 

„On-line” registracija pradėta – prašome registruotis www.edtna-erca.com/conferences/registration  
 

 

  

 

EDTNA/ERCA ir Nacionalinių Asociacijų 

bendradarbiavimas visame pasaulyje  
 

EDTNA/ERCA siekiamybė – mokymas bendradarbiaujant su Asociacijomis, turinčiomis tą patį 

tikslą. Mūsų Prezidentė, p. Marianna Eleftheroudi,  lankėsi ANNA Metiniame Simpoziume ir 

turėjo galimybę aptarti bendrus projektas ir partnerystę su ANNA.  
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Kelionės gidas, inkstų ligomis sergantiems pacientams, 

išleistas Diaverum Ispanija 
 

 

Nepraleiskite progos įsigyti šį leidinį anglų ar ispanų 

kalbomis bei pasidalinti juo su pacientais. Leidinyje, 

dializuojamiems pacientams, siūloma daugelis 

galimybių mėgautis nuostabiomis atostogomis 

Ispanijoje. Atostogų gidą galite rasti www.edtna-

erca.com 

 

 
 

 

 

EDTNA/ERCA savanoriai – laisvos vietos 
 

 

Ar ieškote  naujų pokyčių? Prisijunkite 

prie mūsų savanorių komandos ir 

dalyvaukite mūsų Asociacijos veikloje 

visame pasaulyje. Laisvos šios vietos: 

 

Brand Ambasadoriai:  

 Vengrija 

 Airija 

 Portugalija 

 Rusija 

 Švedija 

Konsultantai:  

 Peritoninei dializei 

 Transplantacijai 

 

 

Jeigu jus domina šios pozicijos susisiekite su sekretoriatu edtna_erca@adexcellentbranding.com   
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Apsilankykite naujoje internetinėje svetainėje - 

www.edtna-erca.com! 
 

Mėgaukitės naršydami naują internetinę svetainę! Jeigu turite klausimų ar komentarų, nesivaržydami susisiekite 

su sekretoriatu edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Veiklas sekite 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 

www.edtna-erca.com 

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

  

 


