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Caros Colegas e Amigos 

Espero que se encontrem bem, e que se estejam 

a preparar para a participação na nossa 46ª 

Conferência Internacional EDTNA/ERCA em 

Cracóvia, de 9 a 12 de Setembro. 

A inscrição On-line já está aberta e o registo para 

alojamento também. 

Estamos a planear um evento cheio de sucessos, 

com todos os nossos colegas e parceiros da 

indústria. Mantenham-se informados através de 

nosso Web site e redes sociais. 

Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em 

contactar o nosso secretariado 

em edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Portuguese Version's 

Editor 

Raquel Ribeiro 

rraquelribeiro@gmail.com 
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A EDTNA/ERCA a apoiar o reconhecimento da 

educação em Nefrologia 
 

 

A EDTNA/ERCA continua a construir fortes parcerias com escolas de 

enfermagem, universidades, e empresas que oferecem educação em 

nefrologia e conta já com programas acreditados na Europa, Médio 

Oriente e Asia. Neste momento, alguns dos programas estão já em 

processo de reavaliação no ciclo de acreditação 2017. O programa de 

acreditação tem crescido e tem sido cada vez mais expresso o 

interesse em adquirir aprovação, ‘Approved Status’, para programas 

mais pequenos como workshops e seminários/conferências.  

O comité de acreditação continua a fornecer suporte individualizado 

aos candidatos, disponibilizando um guia dedicado que auxilia as 

organizações na preparação dos documentos a serem submetidos. 

Este suporte inclui contacto via telefónico e conferencias via Web. Os 

atuais candidatos, têm expresso a sua satisfação com esta estratégia 

de suporte. 

 

Obter acreditação é um testemunho da qualidade dos programas 

educacionais fornecidos e uma marca de qualidade importante para 

estudantes e alunos que estão interessados em ter seu percurso de 

aprendizagem reconhecido não só na Europa, mas globalmente! 

 

Para informação mais detalhada contacte 

edtnaerca@presentation-branding.com  
 

 
John Sedgewick 

Consultor para a educação 

EDTNA/ERCA 

Presidente do comité de 

Acreditação 

  

  

   

 

  

  
 

 

 

Notícias sobre o projeto conjunto entre a EDTNA/ERCA 

& NxStage - Hemodiálise Domiciliária – Guia para 

Enfermeiros para implementar Boas Práticas em Hemodiálise Domiciliária 
 

A decisão relativa à modalidade de tratamento de substituição da 

função renal é crucial e tem impacto em todos os aspectos da vida 

dos doentes e das suas famílias. Os estudos demonstram que muitos 

doentes, quando lhes é dada a liberdade de escolha, selecionam a 

modalidade terapêutica de acordo com os seus estilos de vida. 

 

Informar o doente sobre esta modalidade de tratamento é vital para o 

seu desenvolvimento, mas é também fundamental que os 

profissionais de saúde estejam familiarizados e tenham 

conhecimentos sobre esta opção terapêutica e sintam confiança na 

mesma quando informam o doente sobre esta opção.  

 

Um dos principais objectivos da EDTNA/ERCA é fornecer recursos 

educativos aos enfermeiros e outros profissionais que cuidam dos 

doentes renais, tanto com materiais em suporte papel como com 

ferramentas/aplicações on-line. 
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Esta ferramenta foca-se na relação profissional-doente, servindo de 

suporte para a implementação com sucesso da Hemodiálise 

Domiciliária. Este é um guia prático para gerir um programa de 

Hemodiálise Domiciliária, com informação útil para melhorar a 

efetividade dos programas de treino e reforçar a capacitação do 

doente, de forma a que estes se sintam seguros a realizar o 

tratamento em casa. 

 

Os objectivos desta ferramenta são: aumentar a sensibilização dos 

profissionais para os benefícios da Hemodiálise Domiciliária. Fornecer 

ferramentas educacionais que ajudem a compreender as 

necessidades dos doentes em programa de hemodiálise domiciliária. 

Traduzir este conhecimento na prática melhorando o acesso dos 

doentes que podem beneficiar do programa de Hemodiálise 

Domiciliária.  

 

Esta ferramenta que conta com vários capítulos só foi possível graças 

ao empenho e cooperação de profissionais entusiastas de vários 

países.   
 

 

 

Novo projeto iniciado entre EDTNA/ERCA & B. Braun 

Avitum – Exploração das praticas de Nutrição entre Enfermeiros de 

Nefrologia 
 

 

O principal objetivo é explorar 

o nível de consciencialização, 

conhecimento e práticas 

correntes dos cuidados relativos à nutrição, entre 

enfermeiros que cuidam de doentes renais crónicos. 

Foram recolhidos através de questionários distribuídos na 

última conferência em Valência alguns dados preliminares. 

Os resultados demonstram um grande interesse em obter 

mais educação sobre nutrição. 

Estes resultados levaram-nos a estender o projeto, com 

uma colheita de dados alargada através de um novo 

questionário, que será aplicado na primavera. Os 

resultados serão apresentados na próxima Conferencia 

Internacional em Cracóvia. 

 

  
 

 

 

A EDTNA/ERCA fortalece a parceria com a European 

Kidney Health Allianz (EKHA)  
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A European Kidney Health Alliance (EKHA) está a iniciar 

um questionário com vários países de forma a criar uma 

imagem global sobre escolha de tratamento do DRC na 

Europa. 

 

Os resultados serão apresentados no European Kidney 

Forum em Abril 2017, em Bruxelas com um “Call to Action” 

que aborde as questões de iniquidade no acesso à escolha 

do tratamento dos doentes na Europa. Após a 

apresentação, os resultados estarão disponíveis no nosso 

site: www.edtna-erca.com. 

 

Gostaríamos de agradecer a cooperação daqueles que 

completaram o questionário!   
 

 

  

 

Noticias sobre os preparativos da 46 Conferencia 

Internacional EDTNA/ERCA em Cracóvia 
 

Os resumos já foram classificados. Estão já confirmados vários Workshops muito interessantes em tópicos 

chave como: Hemodiálise domiciliária, Nutrição, Comunicação e Cuidados em Saúde Oral.  

Não perca a oportunidade de se registar já e beneficie dos descontos do registo antecipado. Encontre mais 

informação em www.edtna-erca.com/conferences clicando no separador “Conferencies”.  

 

O registo online já está aberto – registe-se em www.edtna-erca.com/conferences/registration  
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Cooperação entre as Associações Nacionais e a 

EDTNA/ERCA no globo 
 

A EDTNA/ERCA procura promover a educação em Nefrologia, cooperando com as 

associações que partilhem deste objetivo. A nossa presidente Marianna Eleftheroudi esteve 

presente no simpósio anual da Associação Americana ANNA e teve a oportunidade de 

discutir projetos a desenvolver em parceria com esta associação.  

 

 

 

Guia de viagem para Doentes Renais Produzido pela 

Diaverum Espanha 
 

 

Não perca a oportunidade de adquirir a cópia em 

Inglês ou Espanhol  para partilhar com os seus 

doentes. Com a rede de clinicas oferecida pela 

Diaverum é possível os nossos doentes, 

desfrutarem de umas férias fantásticas em Espanha. 

Faça o Download em www.edtna-erca.com 

 

 
 

 

 

EDTNA/ERCA vagas para voluntários 
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É dedicado e entusiasta? Está à 

procura de novos desafios? Junte-se à 

nossa equipa de voluntários e tenha 

um papel ativo na nossa Associação. 

Estão abertas as seguintes vagas para 

os membros EDTNA/ERCA: 

 

Brand Ambassadors:  

 Hungria 

 Irlanda 

 Portugal 

 Russia 

 Suécia 

Consultores para:  

 Diálise Peritoneal 

 Transplante 

 

 

Se está interessado em alguma destas funções, por favor contacte o nosso secretariado 

em edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

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

Descubra o novo website! Se tiver alguma questão ou comentário por favor contacte o nosso secretariado 

em edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Siga as nossas actividades no Facebook, Twitter & LinkedIn. 
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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 
  

  

 


