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  עמיתים יקרים,

אני מקווה ששלומכם טוב, חופשת הקיץ מתקרב וכך גם הכנס שלנו בספטמבר 

 אחר ההתקדמות שלנו עם הכנס באתר האינטרנט שלנו   בקרקוב. אפשר לעקוב

www.edtna-erca.com/conferences  

הקוראים שלנו, על ההערות החיוביות שאנו מקבלים מכם!   ברצוני להודות לכם,

אנו מאוד מעריכים זאת ודבר מאוד מעודד אותנו לכתוב חדשות לעתים קרובות 

  ככל האפשר ולעדכן אותכם.

שפות וכל זה הודות למתרגמים המצוינים   19 -כידוע לכם, החדשות קיימות ב 

  בוד עם הצוות הזה.. אנו גאים מאוד לעEDTNA / ERCAשהם גם מתנדבי 

אם ברצונכם לשתף איתנו בכל נושא , להציע הצעות שיפור אל תהססו לשלוח 

  maria.cruz.casal@gmail.com  למייל

  .2017אני מקווה כי תיהנו מהחדשות יוני 

  בברכה,

Maria Cruz Casal  

EDTNA/ERCA Publications Coordinator

Hebrew Version's Editor 

Galia Rusakov Barblat

           galibar76@gmail.com 
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 הצעה 

 EDTNA / ERCA 2017 הצעת

 ההצעות יוצגו באסיפה הכללית

השנה יש לנו שתי הצעות אשר הוגדרו ונתמכו על ידי הוועד כדי לשפר את השירות. לשומת לב החברים.

 הצעה 1

 הסרת עמדתו של חבר מפקח מהחוקה 

 הצעה 2

 .יישום עמדת "מנכ"ל" כחוקה

 Motion2017  אנא קרא את התיעוד המלא 

המינויים

לחברים פעילים בארגון.   אנחנו צריכים לנוע בהתאם להתקדמות המדיה והתקשורת ולעבור להצבעה אלקטרונית שתהיה גם מאוד נוכה

אותם חברים בעלי זכות הצבעה קיבלו מהוועד לינק להצבעה. להלן הוראות הצבעה:

הצעד הראשון הוא להשלים את הנתונים האישיים, מכיוון שרק חברים הם בעלי זכות הצבעה יכולים להצביע. לאחר הקשת קוד • 

  הסודי מערכת תזהה אתכם.

  תה מגיע לחלק האנונימי של הצבעה:המשך. ברגע שאתה לוחץ כאן, א -בסוף הדף הראשון לחץ • 

Edita Nourisiene as EDTNA/ERCA President  

Evgenia Golland as EDTNA/ERCA Treasurer  

Maria Teresa Parisotto as EDTNA/ERCA Secretary  

  תודה על שיתוף הפעולה שלך על ידי הגשת ההצבעה שלך כדי לבחור את הוועד המנהל החדש
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העדכון האחרון של כנס בקראקוב
כמה סדנאות מעניינות יוצעו במגוון נושאים: אמנות התקשורת, טיפול פה ושיניים ברקב מטופלים הנפרולוגיים, המו דיאליזה ביתית, 

  תזונה ועוד.

  שירות חדש:

  תרגום סימולטני לרוסית יינתן באולם הראשי וגם בצ'כית בחלק מהפעילויות.• 

  !אין עוד נייר -פוסטרים יוצגו באופן דיגיטלי • 

כמצגת או מצגת קצרה. שאר הפוסטרים    להצגה SPC -תקצירים הטובים ביותר נבחרו על פי תוצאות תהליך הסימון והוקצו על ידי ה 

  יוצגו ככרזות דיגיטליות.

  programme-erca.com/conferences/scientific-www.edtna   התכנית המדעית תהיה זמינה באתר

EDTNA / ERCAתכנית שיתוף פעולה של 

העיד שלנו הוא "השגת הסטנדרט הטוב ביותר של חינוך ומחקר עבור כל אנשי מקצוע העוסקים בטיפול במטופלים שסובלים מחלות 

וגל לעמוד במשימה זו, להגיע למטרה ולהיות מקצוען האמיתית, צריך מעורבות של הכליה ומשפחותיהם ברחבי העולם. כדי להיות מס

  גורמים רבים. עלינו לבצע משימות רבות על מנת לחזק את הארגון ולהגיע למטרות שלנו.

צאים מהכלל. הידע והניסיון שלנו מבטיחים שתוצאות התכניות החינוכיות והפרויקטים שמתקיימים בשיתוף פעולה עם שותפינו יראו יו

את שיתוף ידע וניסיון לא רק בכנסים וסמינרים אלא גם    המחויבות שלנו זה לזה מעודדת לעשיה. הנוכחות הגלובלית שלנו מאפשרת

  באמצעות הפרסומים בתכניות מקוונות.

וניסיון של כל אדם, לייצור כל זה יוצר הזדמנויות פנטסטית לכל המעורבים בתהליך זה. הכוח שלנו הוא להתמקד במיומנויות ייחודיות 

תרבות אכפתיות שמביאה את הטוב ביותר. אנחנו תמיד שואפים למצוינות בכל מה שאנחנו עושים. תכנית שיתוף הפעולה שלנו היא 
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  חלק חשוב מאוד של הצלחותינו.

תוכל לקבל  16.00.בספטמבר בשעה  9אנו רוצים לעודד אתכם להשתתף ְמִליָאה שלנו בכנס בקרקוב. הפגישה תתקיים בשבת, 

  ברוכים הבאים! -תובנות נוספות על תכנית שיתוף פעולה 

פרויקט תזונה: חקירת נוהלי תזונה בקרב אחיות נפרולוגיה

עם ב 'בראון ופיתוח שאלון  EDTNA / ERCAתכנית שיתוף הפעולה של 

לחקור את נושא התזונה בקרב אחיות נפרולוגיות. השאלון תוכנן כחלק   שמטרתו

במטרה העיקרית   .B. Braun Avitum -ו EDTNA / ERCAמפרויקט משותף בין 

בטיפול תזונתי בקרב אחיות העוסקות בטיפול   לזהות את המודעות והידע וניסיון

 בחולי כליה.

תודות רבות למי שהשלים את השאלון. התוצאות הראשונות יפורסמו בכנס השנתי 

  בספטמבר 9שלנו בקרקוב, 

Travel Guide for Renal Patients produced by Diaverum 

Spain 

Don’t miss the opportunity to get a copy of the English 

or Spanish language version to be shared with your patients. With 

the facilities offered by Diaverum the possibility to enjoy a 

wonderful holiday in Spain is there to your patients. Download it 

from www.edtna-erca.com 
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בסימפוזיון של  EDTNA/ERCAהתייחסות ההשתתפות נשיא 

ANNA 2017, אפריל

  בוושינגטון.   2017באפריל    ANNA   בסימפוזיון EDTNA / ERCAבעונג רב אנו מיידעים על השתתפות בסימפוזיון  

 NAsיצגה את הארגון במהלך הפגישה (מפגש עם כל  Marianna Eleftheroudiשהנשיאה שלנו    זו הייתה הכרה גדולה עבור ארגון

ודיונים על שיתוף הפעולה הדוק יותר של שני הארגונים  ANNAמכל מדינה). פגישה פורה מאוד התקיימה עם מועצת המנהלים של 

 .EDTNA / ERCAהיה מרוצה מאוד מהנוכחות של  ANNAמועצת המנהלים של הארגון  התקיים.

EDTNA / ERCA  ושיתוף פעולה עם האגודה האירופאית לחקר

 )ERA-EDTAכליה וארגון השתלות (

-ERA . שיתוף הפעולה שלנו עם2017ביוני  6 - 3במדריד  - ERA-EDTA של 54-הארגון שלנו השתתף באופן פעיל בקונגרס ה 

EDTA . הוא בעל חשיבות עליונה ואחד הדרכים לכך הוא להשתתף בכנס השנתי  

 גב'EDTNA / ERCA  ורכזת פרסום, ומנהלת השיווק של EDTNA / ERCA   מוועד של Maria Cruz Casal הארגון שלנו יצגו גב'

Anki Davidson . ימים מלאים של פעילויות, הפגישות והשותפות בין חברים ועמיתים הוותיקים. זו הייתה הצלחה גדולה  3אלה היה

 .EDTNA / ERCA עבור
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Social Media and New Website - www.edtna-erca.com! 
 

Enjoy navigating through the new website! If you have any questions or comments, please don't hesitate to 

contact our Secretariat who will guide you further at edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Follow our activities on Facebook, Twitter and 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 
  

  

 




