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Dragi kolegi in prijatelji, 

Upam, da ste dobro in se pripravljate na  46. 

EDTNA/ERCA mednarodno konferenco v Krakowu 

od  9. -12.septembra.  Online registracija je že 

odprta, prav tako  online registracija za hotelsko 

namestitev – vse je pripravljeno , da se prijavite.  

Načrtujemo uspešno konferenco skupaj s kolegi in 

industrijskimi partnerji in sproti vas bomo 

obveščali  preko spletne strani in preko družbenih 

omrežij.  

Če imate kakršnokoli vprašanje ga naslovite na  naš 

sekretariat edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Slovenian Version's 

Editor 

Sonja Pecolar 

sonja.pecolar@sb-

sg.si 

EDTNA/ERCA podpira prepoznavanje edukacije na 

nefrološkem področju 
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EDTNA/ERCA še naprej gradi močno partnertvo s šolami in univerzami za 

zdravstveno nego, ki nudijo izobraževanje s področja nefrologije , kot tudi z 

industrijskimi partnerji, ki so zainteresirani, da bi pridobili  EDTNA-ERCA 

akreditacijo za njihove nefrološke izobraževalne programme. Med programi 

širom Evrope, Bližnjega vzhoda in Azije, ki so že uspešno pridobili 

akreditacijo  in so bili nagrajeni , se številni že  pripravljajo na ponovno 

oceno in re-akreditacijo za leto 2017. Izkazali so interes za pridobitev krajše 

odobritve za status “ Odobren program” za manjše programe delavnic  & 

seminarjev/konferenc. 

 

Komite za akreditacijo še vedno nudi individualno podporo vsem, ki se 

prijavijo za pridobitev akreditacije z vodnikom, ki je v pomoč pri pripravi 

prijave in dokumentacije. To vključuje kontakte po telefonu in 

telekonference. Vsi nazadnje uspešno prijavljeni so izrazili zadovoljstvo 

zaradi individualne podpore pri oddaji vloge. Pridobitev akreditacije pomeni 

potrditev kvalitete izobraževalnega programa in je tudi pomemben kazalnik 

kvalitete za študente in vse, ki se želijo izobraževati v programu, ki je 

priznan ne le v Evropi, pač pa tudi globalno! 

 

Za podrobnejše informacije kontaktirajte 

edtnaerca@presentation-branding.com  
 

 
John Sedgewick 

EDTNA/ERCA Education Consultant  

predsednik – Akreditacijske komisije 

  

   

 

  

  
 

 

 

Najnovejše informacije o skupnem projektu med 

EDTNA/ERCA & NxStage - Dializa na domu – Vodič za 

medicinske sestre o najboljši praksi pri dializi na domu 
 

Odločitev o izbiri nadomestnega zdravljenja je zelo pomembna. Vpliva na vse 

vidike pacientovega življenja in življenja njegove družine. Raziskave kažejo da 

veliko pacientov, če jim damo svobodo izbire, izbere vrsto zdravljenja glede na 

njihov življenjski stil.   

 

Izobraževanje pacientov in predstavitev možnosti zdravljenja na domu je zelo 

pomembno, če želimo povečati tovrstno zdravljenje. Prav tako je zelo pomembno, 

da so zdravstveni delavci seznanjeni in dobro izobraženi o možnostih HHD in se 

počutijo suverene pri zagovarjanju tega načina zdravljenja. 

 

Eden izmed glavnih ciljev EDTNA/ERCA je nuditi izobraževalne vire medicinskim 

sestram in drugim zdravstvenim strokovnjakom, ki skrbijo za ledvične bolnike, tako 

tiskane materiale kot tudi spletne 

pripomočke.                                                                                                                  

Ta pripomoček se osredotoča na sodelovanje zdravstvenih strokovnjakov in 

pacientov za podporo uspešne vpeljave dialize na domu. Nudi praktične nasvete 

za obvladovanje HHD programa z informacijami za povečanje učinkovitosti učenja 

pacientov, da se čutijo sposobne in varne pri izvajanju dialize na domu.  

 

Cilji tega pripomočka so: povečati zavedanje o prednostih dialize na domu pri 

zdravstvenih strokovnjakih, nuditi izobraževalni pripomoček, ki jim bo pomagal 

razumeti posebne potrebe pacientov pri dializi na domu, vključiti to znanje v prakso 

in izboljšati dostopnost HHD za paciente, ki s tem pridobijo. Ta pripomoček z 
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mnogo poglavji smo lahko sestavili zaradi sodelovanja entuziastičnih strokovnjakov 

iz različnih držav.  
 

 

 

Nov skupni projekt, ki sta ga začela EDTNA/ERCA & B. 

Braun Avitum – Raziskovanje prakse prehranskega svetovanja med 

nefrološkimi medicinskimi sestrami 
 

 

Glavni namen je raziskati 

nivo zavedanja, znanja in 

trenutnih praks med sestrami, 

ki delajo z bolniki s kronično ledvično boleznijo. Osnovne 

podatke smo zbrali s vprašalnikom na zadnji konferenci v 

Valenciji. Rezultate smo ovrednotili in izkazal se je zelo 

velik interes za dodatno izobraževanje s področja 

prehrane. To nas je vodilo k razširitvi projekta z mnogo 

širšim naborom podatkov z novo raziskavo. Raziskavo 

bomo izvedli spomladi in rezultate pokazali na naslednji 

konferenci v Krakowu. Zelo cenimo sodelovanje z B. Braun 

in smo zelo optimistični glede poteka tega projekta. 
 

 

 

EDTNA/ERCA aktivna z European Kidney Health Allianz 

(EKHA)  
 

 

European Kidney Health Alliance (EKHA) začenja 

raziskavo v večih državah za pridobitev informacij o tem 

kakšne možnosti zdravljenja imajo pacienti širom Evrope. 

 

Rezultati te raziskave so bili predstavljeni na  European 

Kidney Forumu Aprila 2017 v  Bruslju skupaj s pozivom k 

akciji za odpravo neenakosti glede različnih možnosti 

zdravljenja pacientov v Evropi. Po predstavitvi bodo 

rezultati na voljo tudi na naši spletni strani: www.edtna-

erca.com. Zahvaljujemo se za sodelovanje vsem, ki so 

izpolnili vprašalnik!  
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Najnovejši podatki o pripravah na konferenco v Krakowu 
 

Povzetki so že ocenjeni. Dogovorjenih imamo veliko zanimivih delavnic na teme kot so: dializa na domu, prehrana, 

komunikacija in ustna higiena. Ne zamudite priložnosti za ugodnosti zgodnje registracije za prisotnost na 46. 

EDTNA/ERCA mednarodni konferenci v Krakowu. Podrobnejše informacije najdete na: www.edtna-

erca.com/conferences.  

 

Online registracija je že odprta-prosim registrirajte se na www.edtna-erca.com/conferences/registration  
 

 

  

 

Sodelovanje EDTNA/ERCA in  Nacionalnih združenj širom 

sveta 
 

EDTNA/ERCA se trudi promovirati izobraževanja s sodelovanjem z nacionalnimi združenji, ki imajo 

enake cilje. Naša predsednica ga. Marianna Eleftheroudi je prisostvovala simpoziju združenja ANNA 

in tako imela priložnost diskusije o skupnih projektih z odborom ANNA. 
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Počitniški vodič za ledvične bolnike, ki ga je izdal Diaverum 

Španija 
 

 

Ne zamudite priložnosti, da dobite  izvod v 

angleškem, španskem ali nemškem jeziku in ga 

delite z vašimi pacienti. Z dializnimi centri, ki jih nudi 

Diaverum ,je tukaj priložnost za vaše paciente da 

uživajo čudovite počitnice v Španiji. Vodič si lahko 

naložite iz spletne strani: www.edtna-erca.com 

 

 
 

 

 

Prosta mesta za EDTNA/ERCA prostovoljce 
 

 

Ali ste predani in navdušeni? Ali iščete 

nove izzive? Prodružite se skupini 

prostovoljcev in prevzemite aktivno 

vlogo v svetovni organizaciji. Prosta so 

naslednja mesta za EDTNA/ERCA 

člane: 

 

Brand Ambassadorji:   

 Madžarska 

 Irska 

 Portugalska 

 Rusija 

 Švedska 

Svetovalci za:  

 Peritonealno dializo 

 Transplantacijo  

 

 

Če se zanimate za katero izmed teh mest, prosim kontaktirajte sekretariat na edtna_erca@adexcellentbranding.com   
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Obiščite našo novo spletno stran - www.edtna-erca.com! 
 

Uživajte v raziskovanju nove spletne strani! Če imate kakršnakoli vprašanja ali  komentarje jih kar naslovite na naš 

sekretariat, ki vas bo usmerjal naprej na edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Sledite našim aktivnostim na 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 
  

  

 


