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עמיתים וחברים יקרים,

מקווה כי שלומכם טוב ואתם מוכנים להשתתף בכנס 

-9בקרקוב,  EDTNA / ERCA של 46-הבינלאומי ה 

בספטמבר. ההרשמה המקוונת לכנס, וללינה  12

  במלון במקום הכנס פתוחים כעת.

ושותפים  אנו מתכננים הצלחה יחד עם כל העמיתים 

באמצעות אתר   בתעשייה. אנו נמשיך לעדכן אותכם 

  האינטרנט שלנו ובאמצעות מדיה חברתית.

אם יש לך שאלות כלשהן, אנא אל תהססו ליצור קשר 

 עם המזכירות שלנו בכתובת

edtna_erca@adexcellentbranding.com  

Hebrew Version's Editor 

Galia Rusakov Barbalat 

galibar76@gmail.com 
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Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

 EDTNA/ERCA נפרולוגי  סיעוד  של  למידה  במסגרות  תומכת 

EDTNA / ERCA  ממשיכה לבנות שותפויות חיצוניות חזקות עם בתי הספר לסיעוד ואוניברסיטאות המציעות קורסים בסיעוד

עם תוכניות בתחום נפרולוגי. תוכניות ברחבי  EDTNA-ERCAנפרולוגי, כמו גם עם תעשייה בתחום הכליה המעוניינים להצטרף ל 

ה בהצלחה רבה עסוקים בהכנת הגשות מחדש של התוכנית עבור הערכה מחדש אירופה, המזרח התיכון ואסיה לאחר לאחר זכי

  של סדנאות למידה וסמינרים / כנסים. עבור תוכניות קטנות " מעמד מאושר" . ההתעניינות באה לידי ביטוי בקבלת של2017לשנת 

ייע בהכנת הגשת מסמכים. זה ועדת ההסמכה המשיכה לספק תמיכה אישית למועמדים המבקשים הסמכה עם מדריך ייעודי המס

כולל קשר באמצעות הטלפון וועידה באינטרנט. המועמדים הנוכחים הביעו את שביעות רצונם עבור התמיכה ההאישית. ההסמכה היא 

עדות לאיכות של תוכניות חינוכיות החינוכיות וסימן חשוב איכות הלמידה לסטודנטים וללומדים אשר רוצים שתוכניות הלימודים שלהם 

  יהו מוכרים לא רק בתוך אירופה, אבל גלובלי!

edtnaerca@presentation-branding.com לקבלת מידע מפורט פנה אל

John Sedgewick 

EDTNA/ERCA Education Consultant 

Chair – Accreditation Committee 

NxStage -ו EDTNA / ERCAעדכון הפרויקט המשותף בין 
מדריך לאחיות אודות יישום שיטות עבודה מומלצות בהמודיאליזה  -המודיאליזה ביתית 

הביתית

היא מכרעת. זה משפיע על כל ההיבטים של חיי המטופלים ומשפחתם. מחקרים מראים כי מטופלים  RRT ההחלטה על בחירת שיטת

  יס אורח החיים שלהם.ניתן החופש לבחור, יבחר את שיטת הטיפול על בס  רבים, אשר להם 

בשיטה זו. חשוב גם כי  חינוך המטופלים וחשיפתם לאפשרות של המודיאליזה הביתית היא חיונית כדי להגדיל את מספר המטופלים 

עבור שיטת טפול  וירגישו מספיק בטוחים להיות מדריכים )  HHD ספקי בריאות מכירים היטב את השיטה של המו דיאליזה ביתית (

  זו.
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היא לספק משאבים חינוכיים לאחיות ואנשי מקצוע אחרים בתחום הבריאות  EDTNA / ERCA המטרות העיקריות שלאחת 

  המטפלים בחולים עם בעיה כלייתית, הן כחומר מודפס והן ככלי יישום מקוונן.

  

יטה של המו דיאליזה ביתית כלי זה נועד לאנשי מקצועות הבריאות המטפלים בחולים עם בעיה כלייתית, כדי לתת תמיכה מוצלחת לש

)(HHD .הוא מציע כלי הדרכה מעשית לניהול תוכנית טיפול ב- HHD  ,עם כל מידע הדרוש כדי לשפר את האימון היעיל של המטופלים

  כדי להעצים אותם, ולתת הרגשה של בטחון בביצוע דיאליזה בבית.

  

לספק להם כלי חינוכי אשר יכול , HHD הבריאות לתועלת של המטרות של כלי זה הן: להגביר את המודעות של אנשי מקצוע בתחום

 HHD -לסייע להם להבין את הצרכים הייחודיים של מטופלי המודיאליזה בבית, ליישם את הידע הזה הלכה למעשה ולשפר גישה ל

הודות לשיתוף פעולה של אנשי מקצוע נלהבים  שיכולים להפיק תועלת ממנה. כלי זה מכיל פרקים רבים והופק  עבור מטופלים 

 ממדינות שונות.

      

 

 

    -  ב. בראון אביטום   &  EDTNA/ERCAפרויקט חדש בין 
   חקירת שיטות תזונה בקרב אחיות נפרולוגיה
 

המטרה העיקרית היא לחקור את 

רמת המודעות, הידע ומנהגים 

הנוכחיים הקשורים לתזונה של 

מטופלים בקרב אחיות העובדות עם חולי כליה כרוניים. נתונים 

  ראשוניים נאספו באמצעות סקר בכנס האחרון בוולנסיה.

   

יותר על   לפי ניתוח התוצאות הראשונות זוהה צורך ברכישת ידע רב 

תזונה. זה מוביל אותנו להרחיב את הפרויקט על ידי איסוף רחב יותר 

של נתונים באמצעות סקר חדש. הסקר יבוצע במהלך האביב והתוצאה

תוצג בכנס הבינלאומי הבא בקרקוב. אנו מעריכים את שיתוף הפעולה 

 ואנו שביעי רצון מהפרויקט המשותף  בראון . B   שיש לנו עם 
 

 

 באיחוד האירופי לבריאות הכליה EDTNA / ERCA פעילות

(EKHA) 
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) יוצא למסע באיזורים רבים EKHAהאיחוד האירופי לבריאות הכליה (

 על מנת למפות תמונת מצב של בחירת טיפול בחולי כליוה באירופה.

  

, בבריסל. 2017י באפריל תוצאות הסקר יוצגו בפורום הכליה האירופא

שוויון בגישה -בכנס זה תהיה קריאה לפעול ביתר שאת בכל האי

לבחירת סוג הטיפול בחולים באירופה. לאחר הצגת הסקר בכנס , 

www.edtna- התוצאות יהיו זמינות גם באתר האינטרנט שלנו:

erca.com .על  עריכים מאוד את שיתוף הפעולה של מי שענה אנו מ

 השאלון!
 

 

  

 

 עדכון אחרון של ההכנות לכנס קרקוב
מרכזיים כגון: המודיאליזה ביתית, תזונה, תקשורת. אל תפספסו את   תקצירים כבר נבדקים. הוסכם על כמה נושאים מעניינים שיהיו 

בקרקוב. מצא מידע מפורט  EDTNA / ERCA 46בכנס הבינלאומי  ההטבה של ההרשמה המוקדמת ההזדמנות כדי לקבל את

  ".כנסים" על ידי לחיצה על הכרטיסייה erca.com-www.edtna בכתובת

  

  .  erca.com-www.edtna נא להירשם בכתובת -ההרשמה המקוונת פתוחה כעת 

 

  

 ואגודהלאומית העולמית EDTNA / ERCAשיתוף פעולה של 
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EDTNA / ERCA  .שואפת לקדם את החינוך על ידי שיתוף פעולה עם עמותות השואפות לאותה מטרה

, והיתה לה הזדמנות לדון בפרויקטים ANNAלפתרודי, השתתפה בסמינר השנתי של מריאנה א' נשיאתנו, גב

  משותפים.

 

 
 ספרד DIVERIUM מדריך טיולים של

 

אל תפספסו את ההזדמנות לקבל העתק מדריך טיולים 

  באנגלית וספרדית עבור המטופלים.

הספרדית  DIVERIUM י חברת"מדריך טיולים זה פותח ע

ה מקסימה בספרד. ניתן ומאפשר למטופלים להנות מחופש

WWW.EDTNA- להוריד את התדריך מאתר אינטרנט

ERCAA.COM 

 

 

 
 

 

 
 EDTNA / ERCAמשרות מתנדבים של 

האם אתה מחויב ונלהב? האם אתה מחפש 

אתגר חדש? תצטרף לצוות המתנדבים שלנו 

כדי למלא תפקיד פעיל באיגוד העולמי שלנו. 

 EDTNA המשרות הבאות מוצגות עבור חברי

/ ERCA:  

      Brand Ambassadors: 

         הונגריה  

         אירלנד  

         ּפֹורטּוָגל  

         רּוִסיָה  

         שבדיה  

  יועצים עבור:       

        דיאליזה פריטונאלית  
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        השתלות  

 

 
 edtna_erca@adexcellentbranding.com אם אתה מעוניין בכל אחד מהתפקידים האלה, אנא פנה אל המזכירות בכתובת

 

 

 !www.edtna-erca.com - שלנו  החדש  באתר  בקר 
   

 תהנו לנווט באתר החדש! אם יש לך שאלות או הערות, אנא אל תהסס ליצור קשר עם המזכירות שלנו אשר ידריך אותך

edtna_erca@adexcellentbranding.com.  

  

  LinkedIn ו  Twitter  בפייסבוק, עקוב אחר הפעילויות שלנו

 

 

 

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 
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www.edtna-erca.com 

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

  

 


