
1

News | 2nd Edition | Turkish | 2017  View this email in your 

browser  

News | 2nd Edition | Turkish | 2017

Değerli Meslektaşlarım ve Arkadaşlarım, 

Umarım hepiniz iyisinizdir. Sanırım  9-12 Eylül 

Krakow'daki 46. EDTNA / ERCA Uluslararası 

Konferansı'na katılımınız için hazırlanıyorsunuzdur. 

İsteyenler online kayıt yaptırabilirler. Online kayıt 

şimdi açık, Online Otel Konaklama Kaydı da açık – 

Sistem yapılacak kayıtlar için hazır. 

Meslektaşlarımız ve Endüstri Ortaklarımızla birlikte 

planlamalar yapıyoruz ve Web Sitemiz ve Sosyal 

Medya aracılığıyla iletişim yoluyla sizi haberdar 

etmeye devam edeceğiz. 

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen sekreteryamızla 

iletişime geçmekten 

çekinmeyin. edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Turkish Version's Editor 

Mukadder Mollaoğlu 

mukaddermollaoglu@hotmail.com 
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EDTNA/ERCA Böbrek Eğitiminin Tanınmasını 

Destekliyor 
 

 

EDTNA/ ERCA olarak, hemşirelik okulları, böbrek eğitim sunan 

üniversiteler ve böbrek eğitim programlarının EDTNA-ERCA 

akreditasyonuna girmek isteyen böbrek endüstrileri ile güçlü dış ilişkiler 

kurmaya devam ediyoruz. Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da başarılı bir 

şekilde akreditasyon ödülüne sahip olan programlar, 2017 

akreditasyon değerlendirme döngüsünde yeniden değerlendirilmesi 

için yeniden gönderimlerini hazırlamakla meşguldürler. Daha küçük 

eğitim programları, konferanslar ve seminerler için küçük ödül olan 

‘Onaylı Durum’ hediyesinin kabulüne yoğun ilgi gösterilmiştir. 

  

Akreditasyon Komitesi, belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak için 

özel bir rehberle akreditasyona başvuran adaylara bireysel destek 

sağlamaya devam etmektedir. Bu destek telefon ve internet konferansı 

şeklinde sağlanmaktadır. Halihazırda başvuranlar arasında başarılı 

olanlar, bireysel anlamda desteklendikleri için memnun olduklarını 

ifade etmişlerdir. Akreditasyon kazanma, verilen eğitim programlarının 

kalitesinin bir kanıtıdır. Aynı zamanda sadece Avrupa’da değil tüm 

dünyada tananan eğitim programına sahip olmak isteyen öğrenciler ve 

öğrenenler için önemli bir kalite işaretidir.  

 

Detaylı bilgi için iletişim adresi: 

edtnaerca@presentation-branding.com  
 

 
John Sedgewick 

EDTNA / ERCA Eğitim Danışmanı 

Başkan - Akreditasyon Kurulu 

  

  

   

 

  

  
 

 

 

Latest update of the joint project between 

EDTNA/ERCA & NxStage - Home Haemodialysis – A 

Nurses Guide to Implementing Best Practice in Home Haemodialysis 
 

The decision regarding the choice of the RRT modality is crucial. It 

impacts all aspects of patients’ lives and the lives of their families. 

Studies demonstrate that many patients, when given the freedom to 

choose, will select a treatment modality on the basis of their lifestyle.  

 

Education of the patient and exposing them to the option of Home 

Haemodialysis is vital to increase the uptake of this modality. It is also 

crucial that health care providers are familiar and well educated about 

the option of HHD and feel confident being advocates for this treatment 

option.  

 

One of the main goals of the EDTNA/ERCA is to provide educational 

resources for nurses and other healthcare professionals who care for 

renal patients, both as printed material and as on-line application tools. 

 

This tool is focuses on health professional-patient pathways to support 

the successful implementation of HHD. It offers practical guidance for 
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managing a HHD program with information to enhance effective 

training of patients to empower them to feel secure performing dialysis 

at home.  

 

The objectives of this tool are: to increase the health care 

professionals’ awareness of the benefits of HHD, to provide them with 

an educational tool which can help them understand the unique needs 

of home haemodialysis patients, to implement this knowledge into 

practice and to improve access to HHD for patients who can benefit 

from it. This tool with many chapters has been brought together thanks 

to the cooperation and collaboration of enthusiastic professionals from 

various countries.  
 

 

 

EDTNA/ERCA ve B. Braun Avitum arasında başlatılan 

yeni bir katılım projesi – Renal alanla ilgilenen  Hemşireler Arasında 

Beslenme Uygulamalarının Keşfedilmesi 
 

 

Temel amaç Kronik Böbrek 

Hastalığı hastaları ile 

ilgilenen hemşireler arasında 

hastalara yönelik beslenme bakımında farkındalık, bilgi ve 

güncel uygulamalarını incelemektir. Ön veriler, 

Valencia'daki son Konferansta yapılan bir anket aracılığıyla 

toplanmıştır. Sonuçlar değerlendirildi ve beslenme üzerine 

daha fazla eğitim almak için yüksek bir ilgi tespit edildi. Bu 

sonuç, projeyi yeni bir anket yoluyla daha geniş bir veri 

toplama yöntemi ile genişletmeye yönlendirildi. Anketler 

ilkbahar boyunca devam edecek ve sonuçlar Krakow’daki 

Konferans’ta sunulacaktır. B. Braun ile yaptığımız 

işbirliğinden minnettarız ve bu ortak projeyle ilgili çok istekli 

olduğumuzu bilmenizi isteriz. 
 

 

 

EDTNA/ERCA Avrupa Böbrek Sağlık Allianzı’nda 

(EKHA) aktiftir 
 

 

Avrupa Böbrek Sağlığı Alianzı (EKHA), Avrupa'da böbrek 

hasta seçimi anlık görüntüsü oluşturmak için çok ülkeli bir 

araştırma yapmaya başlıyor. 

 

Bu anketin ön sonuçları Brüksel’de Nisan 2017'de yapılan 

Avrupa Böbrek Forumu'nda, Avrupa'daki hastalara yönelik 

tedavi seçiminde eşitsizlikleri gidermek için bir Eylem 

Çağrısı'nda sunuldu. Sunumun ardından sonuçlar Web 

sitemize de yüklendi: www.edtna-erca.com. Anketi 

tamamlayarak işbirliği yapanlara minnet duyuyoruz!  
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Latest update of the Krakow Conference preparations 
 

Krakow konferansı hazırlıkları kapsamında son güncellemeler ve özetler belirlendi. Evde hemodiyaliz, beslenme, 

iletişim ve ağız bakımı gibi önemli konularda birkaç ilginç workshop planlaması yapıldı. Krakow'daki 46. EDTNA / 

ERCA Uluslararası Konferansı'na katılmak için erken kayıt fırsatını kaçırmayın! Ayrıntılı bilgileri www.edtna-

erca.com/conferences adresinden "Konferanslar" sekmesine tıklayarak bulabilirsiniz. 

 

Online kayıt şimdi açık durumda lütfen www.edtna-erca.com/conferences/registration adresinden kayıt olun.  
 

 

  

 

EDTNA/ERCA ve dünya çapındaki Ulusal Dernekler ile 

işbirliği  
 

EDTNA/ERCA, aynı amacı takip eden derneklerle işbirliğine dayalı eğitimi sağlamaya gayret 

etmektedir. Başkanımız Bayan Marianna Eleftheroudi, ANNA Yıllık Sempozyum’una katıldı ve 

projeleri hakkında  ANNA Yönetim Kurulu ile görüşme fırsatı buldu. 
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Diaverum İspanya tarafından üretilen böbrek hastaları 

için seyahat rehberi 
 

 

Hastalarınızla paylaşabileceğiniz  İngilizce, 

İspanyolca veya Almanca dil sürümlerinin bir 

kopyasını alma fırsatını kaçırmayın. Diaverum'un 

sunduğu imkanlar sayesinde, İspanya'da muhteşem 

bir tatilin tadını çıkarma fırsatı hastalarınıza kalmış. 

Rehberi bu adresten indirebilirsiniz www.edtna-

erca.com 

 

 
 

 

 

EDTNA/ERCA Gönüllüleri İçin Boş Kadrolar 
 

 

Kararlı ve istekli misiniz? Yeni bir 

uğraşı, heyecan mı arıyor sunuz? 

Dünya çapındaki Derneği’mizde aktif 

bir rol almak için gönüllüler takımına 

katılın. Aşağıda belirtilen 

EDTNA/ERCA kadroları boş 

bulunmaktadır. 

 

Marka Elçileri:  

 Macaristan 

 İrlanda 

 Portekiz 

 Rusya 

 İsveç 

Danışmanlar:  

 Periton diyalizi 

 Nakil 

 

 

Bu pozisyonlardan herhangi biriyle ilgileniyorsanız, lütfen edtna_erca@adexcellentbranding.com adresinden 

sekreteryaya başvurun.  
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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 iletişim 

kurmaktan çekinmeyin. 

 

Aktivitelerimizi Facebook, Twitter & LinkedIn tan takip edin. 

 

 
 

 

 

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 
  

  

 


