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Drodzy koledzy i przyjaciele, 

Mam nadzieję, że w pełni korzystacie z letnich wakacji. Mając to na 

uwadze postanowiliśmy ułatwić Wam czytanie „News’a” dzieląc go 

na trzy części, ponieważ tak wiele mamy dla Was informacji. 

Skupiamy się na zbliżającej się naszej Międzynarodowej 

Konferencji w Krakowie, w dniach 9-12 września i wszystkich 

informacjach niezbędnych do tego, abyście byli usatysfakcjonowani 

udziałem w Konferencji. 

Do zobaczenia w Krakowie! 

Z gorącymi pozdrowieniami 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Polish Version's Editor 

Anna Klis 

aneczkakl@interia.pl 



2

 

AKTUALIZACJA INFORMACJI O 46. 

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 

EDTNA/ERCA, KRAKÓW, POLSKA, 9 – 12 

WRZEŚNIA 2017 
 

  

 

Konferencja pełni ważną rolę w edukacji, wymianie informacji i doświadczenia wykorzystując wiedzę 

specjalistów opieki zdrowotnej, liderów usług, naukowców, badaczy, opiekunów, osób z chorobami nerek i 

partnerów z branży przemysłowej z około 70 krajów. Wszyscy uczestnicy wspólnie dzielą się nowościami i 

wiedzą, a my zawsze staramy się uczynić konferencję niezapomnianą, w tym roku w historycznym 

mieście Kraków. 

 

Czy zaplanowałeś już swój udział w Krakowie? Jeśli nie, chcielibyśmy Ci pomóc, dostarczając Ci 

najświeższych informacji, które sprawią, że Twój pobyt będzie udany i przyjemny. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

AGM - Annual General Meeting 2017, September 10 - 

17:45–19:15 
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Wykorzystaj okazję, jako członek możesz wpływać i doskonalić pracę Towarzystwa. Przyjdź na AGM i 

zagłosuj. 

 

 

 

ZAKWATEROWANIE W HOTELU 
 

 

 

Szukasz zakwaterowania w hotelu? Z radością pomożemy. 

 

www.edtna-erca.com/conferences/hotel-accommodation  

 

 

 

THANKS TO INDUSTRY PARTNERS 
 

Konferencja jest okazją do zaprezentowania najnowszych technologii i innowacji w leczeniu przewlekłej 

choroby nerek. Skorzystaj z okazji, aby zapoznać się z nowatorskimi terapiami, produktami i usługami na 

terenie wystawy w połączeniu z doskonałym programem naukowym. Nasi partnerzy branży przemysłowej 

pokażą i będą promować swoje terapie i produkty nie tylko z Europy, ale z całego świata. Chcielibyśmy 

skorzystać z okazji, aby podziękować naszym partnerom branżowym za ich fantastyczne wsparcie i 

współpracę.  
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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 
  

  

 


