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50th EDTNA/ERCA International Conference

καινοτόμο και επιπλέον, όλους τους εθελοντές της
EDTNA/ERCA που εργάστηκαν τόσο πολύ στα
παρασκήνια, αλλά και στην πρώτη γραμμή. Τέλος, θα
ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Συνεργάτες των
εταιρειών που συνεχίζουν να στηρίζουν τον οργανισμό.
Ανυπομονώ να σας δω όλους στο 51ο Διεθνές
Συνέδριο EDTN/ERCA το 2023, καθώς υπάρχουν ακόμα
τόσα πολλά να μάθουμε και να μοιραστούμε.
Με τους θερμούς μου χαιρετισμούς,
Ilaria de Barbieri, RN, PhD
Πρόεδρος EDTNA/ERCA
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου EDTNA/ERCA

Αγαπητά Μέλη, Εθελοντές, Συνάδελφοι,
Το 50ο Διεθνές συνέδριο της EDTNA/ERCA που
πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου
στο Ρότερνταμ, ολοκληρώθηκε και ξεπέρασε τις
προσδοκίες μας, λαμβάνοντας υπόψη τα δύο δύσκολα
χρόνια της πανδημίας. Περισσότερα από 450
εγγεγραμμένα μέλη παρακολούθησαν το Συνέδριο. Οι
5 κορυφαίες χώρες που εκπροσωπήθηκαν στο
συνέδριο ήταν η Κροατία, η Τσεχία, η Ελλάδα, η
Πορτογαλία και η Ολλανδία.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα
από τους συνέδρους. Περιελάμβανε 11 διαλέξεις από
προσκεκλημένους ομιλητές, 32 επιστημονικές
συνεδρίες, 4 workshops και 8 ειδικές συνεδρίες.
Τέσσερις Εκπαιδευτικές Συνεδρίες από Εταιρίες
διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τις εταιρείες της
Fresenius Medical Care, Baxter, Diaverum και Hansa
Biopharm.

EDTNA/ERCA Διοικητικό Συμβούλιο και εθελοντές

Έπειτα από την Τελετή Έναρξης, ακολούθησε ο
εορτασμός της 50ής επετείου του Συλλόγου,
κοιτάζοντας το παρελθόν, αλλά και το μέλλον.
Τέσσερις προσκεκλημένοι ομιλητές παρουσίασαν το
μέλλον
της
νεφρολογικής
φροντίδας
από
διαφορετικές οπτικές γωνίες, ως νοσηλευτής/ια
(καθηγήτρια, Ann Bonner), ως νεφρολόγος (καθηγητής
Wim Van Biesen), ως άτομο με νεφρική ανεπάρκεια
(κυρία Fiona Loud) και ως μηχανικός (καθ. Frantisek
Lopot).

Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα
μακροπρόθεσμα Βιώσιμο Οργανισμό!
Πολλές δεκαετίες, η EDTNA/ERCA συνεργάζεται στενά
με εταίρους του κλάδου, πανεπιστήμια και σχολεία
και εθνικούς οργανισμούς.
Η αποστολή ήταν και εξακολουθεί να παραμένει ο
συνδυασμός διαφορετικών κόσμων προς όφελος των
ασθενών. Το Πρόγραμμα Συνεργασίας αφορά το
συνδυασμό γνώσης και εμπειρίας και την από κοινού
συνεργασία.
Πώς λειτουργεί το Πρόγραμμα Συνεργασίας; Είτε η
EDTNA/ERCA εντοπίζει ένα κενό γνώσης σε μια
συγκεκριμένη περιοχή ή σε κάποιο θέμα και
συνειδητοποιεί ότι η Εκπαίδευση είναι απαραίτητη για
την επίτευξη της Αποστολής του οργανισμού, είτε οι
Συνεργάτες μας εντοπίζουν την ανάγκη υποστήριξης
από τους Διεπιστημονικούς εμπειρογνώμονες και
απευθύνονται στην EDTNA/ERCA.

Το Συνέδριο έχει πιστοποιηθεί με 19 πιστωτικές
μονάδες από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών. Κατά
τη διάρκεια της Τελετής Λήξης είχαμε την ευκαιρία να
ακούσουμε τη Δρ. Majken Schjerlund, η οποία
παρουσίασε τη μελέτη της με θέμα «Γνωστική
δυσλειτουργία σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο —
Επόμενες εμπειρίες συγγενών» που επιλέχθηκε ως το
καλύτερο άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2021 στο
περιοδικό ¨Journal of Renal Care¨.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που
συνέβαλαν στο να γίνει αυτό το γεγονός ξεχωριστό και
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Δουλεύουμε αμφίδρομα και στο τέλος, εντοπίζουμε
όλοι μαζί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και το
πραγματοποιούμε. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα
διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ενώ στην ίδια χώρα
διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα.
Είναι σημαντικό να μειωθεί η μεταβλητότητα των
διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αντί να
επικεντρωθεί σε ό,τι είναι σημαντικό για την αύξηση
της γνώσης και της ευαισθητοποίησης. Είναι
σημαντικό οι Επαγγελματίες Υγείας να αποκτήσουν
κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την ασφαλή
πραγματοποίηση της θεραπείας, την αναγνώριση
πιθανών επιπλοκών και τη διαχείριση των κινδύνων.
Οι διεπιστημονικές θεωρίες και οι ποιοτικές
μεθοδολογίες έρευνας είναι επωφελείς για την
οικοδόμηση γνώσης στη νεφρολογική φροντίδα. Η
συνεργασία και η κοινή χρήση των βασικών αξιών, του
οράματος και της αποστολής της EDTNA/ERCA
δηλώνει ότι οι συνεργάτες μας αποτελούν πολύ
σημαντικό μέρος της EDTNA/ERCA στην κοινότητα της
νεφρολογικής φροντίδας. Μαζί δημιουργούμε έναν
μακροπρόθεσμα Βιώσιμο Οργανισμό!

Νέα μέλη της EDTNA/ERCA EC
Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
EDTNA/ERCA ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Καλωσορίζουμε τη
Βασιλική Ζώη και την Deepa Kariyawasam.
Βασιλική Ζωή: Πρώτον, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για την υπέροχη ευκαιρία που μου δόθηκε, να γίνω
μέλος ενός τόσο αναγνωρισμένου Οργανισμού, όπως
η EDTNA/ERCA. Καταλαβαίνω ότι είμαι η πιο νέα, αλλά
πάντα ήθελα να είμαι μέλος στο εργατικού δυναμικού
του οργανισμού, καθώς υπόσχεται να είναι μια ομάδα
όπου η καμπύλη μάθησης είναι εξαιρετική και η
σκληρή δουλειά της εκτιμάται.
Η εργασιακή κουλτούρα, το πάθος και η δέσμευση
στην καινοτομία, την εκπαίδευση και την εξέλιξη, που
καθοδηγούν τον οργανισμό μας ανέκαθεν είχαν
ξεχωριστή θέση στο επαγγελματικό μου ταξίδι. Είμαι
βέβαιη ότι με αυτήν την ευκαιρία που μου δίνεται,
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, τους συνάδελφους και τους
πόρους που διαθέτει η EDTNA/ERCA, θα μπορέσω να
συνεισφέρω στη θετική ανάπτυξη. Επιπλέον, σκοπεύω
να γίνω μέλος ομάδας πολλαπλών εργασιών και
καθηκόντων, και σίγουρα θα ανακαλύψω τις
δυνατότητές μου κάτω από αυτό το μεγάλο έμβλημα
στη νεφρολογική φροντίδα. Είμαι σίγουρη ότι θα
μάθω και θα βελτιώσω τις δεξιότητές μου μέσω της
επικοινωνίας και της συνεργασίας με όλα τα μέλη του
οργανισμού.

Τα Έργα ενοποιήθηκαν φέτος και παρουσιάστηκαν στο
50ο Συνέδριο EDTNA/ERCA στο Ρότερνταμ:
o Πρωτοβουλία EDTNA/ERCA ‐ Βία και επιθετικότητα
στη νεφρολογική φροντίδα ‐ Οδηγός για νοσηλευτές.
o Ένα κοινό έργο μεταξύ EDTNA/ERCA και Medtronic –
Πλαστική έναντι μεταλλικής βελόνας παρακέντησης
στην αιμοκάθαρση: Αποτελέσματα διεθνούς έρευνας
από τη σκοπιά του νοσηλευτή.
o Κοινό project μεταξύ EDTNA/ERCA & CSL Vifor ‐
Γνώσεις νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση
αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με κνησμό που
σχετίζεται με τη ΧΝΝ ‐ Αποτελέσματα προκαταρκτικής
έρευνας.
o Κοινό project μεταξύ EDTNA/ERCA & B. Braun Avitum
– Πράσινη Αριστεία στην Αιμοκάθαρση.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Συνεργάτες & τους
Εκθέτες μας που συνέβαλαν στην επιτυχία του
Συνεδρίου.

Ευχαριστώ!
Βασιλική Ζωή, RN, MSc, DipEd, Ph©
Deepa Kariyawasam: Είμαι διαιτολόγος σε
νεφρολογική μονάδα στο King's College Hospital του
Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης κλινικός
επικεφαλής για το London Kidney Network. Αυτήν τη
στιγμή συνεργάζομαι με το London Kidney Network
για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία κατά τη
νεφρολογική περίθαλψη στο Λονδίνο.
Εργάζομαι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
τα τελευταία 22 χρόνια, εκ των οποίων τα 20
ασχολήθηκα με τη νεφρολογική φροντίδα,
καλύπτοντας τα στάδια και τις μεθόδους από πριν την

Edita Noruišienė
edita.noruisiene@edtnaerca.org
Εκλεγμένο μέλος της EDTNA/ERCA EC
2

ΝΕΑ
Τεύχος 6ο , Σεπτέμβριος 2022

Συντάκτης: Maria Tavares

ένταξη στην αιμοκάθαρση έως τη μεταμόσχευση, τόσο
σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς ασθενείς.

Εκδόσεις EDTNA/ERCA

Νέα βιβλία

Έχω πρότερη εμπειρία σε διεπιστημονική επιτροπή,
διότι υπήρξα μέλος της επιτροπής για τη Βρετανική
Νεφρολογική Εταιρεία (2008‐2012), το Εθνικό
Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας (2019‐2021) για την
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και την
επιτροπή Διατροφής της EDTNA/ERCA από το 2006‐
2008.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω τις
ΝΕΕΣ εκδόσεις EDTNA/ERCA που κυκλοφόρησαν κατά
τη διάρκεια του 50ου Διεθνούς Συνεδρίου
EDTNA/ERCA στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας στις 10‐13
Σεπτεμβρίου 2022:

Η ιστορία της EDTNA/ERCA‐50 Χρόνια Φροντίδας
Μαζί

Ελπίζω πραγματικά να φέρω τη διεπιστημονική φωνή
στην EDTNA/ERCA αντλώντας από ένα ευρύ φάσμα
επαγγελμάτων, καθώς και από τη φωνή των ασθενών.

Συντάκτες &
συγγραφείς:

Με τη Deepa μπορείτε να επικοινωνείτε στο Twitter
@DeepaRD ή στο email

Αναστασία
Λιοσάτου & Maria
Arminda Tavares

deepa.kariyawasam@edtnaerca.org

Κριτές: Alois Gorke
Tai Mooi Ho Wong
Προλόγισε:
Καθηγήτρια Nicola
Thomas

Το βιβλίο ¨The History of EDTNA/ERCA ‐ 50 Years of
Caring Together¨ είναι μια πρωτοβουλία της
EDTNA/ERCA και είναι ένα έργο που βασίζεται στα
δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις ετήσιες εκθέσεις
που ανακτήθηκαν από το αρχείο EDTNA/ERCA καθώς
και από το βιβλίο που είχε εκδοθεί προηγουμένως για
τα πρώτα 25 χρόνια του οργανισμού μας. Ήταν ένα
μεγάλο και εμπνευσμένο ταξίδι για να περάσουμε από
όλα τα ιστορικά ορόσημα και τα σημαντικά
επιτεύγματα του οργανισμού, χαρτογραφώντας την
πρόοδο και το αποτύπωμα που άφησε η EDTNA/ERCA
τα τελευταία 50 χρόνια της διαδρομής της.

EDTNA/ERCA Executive Committee
Ilaria de Barbieri; Deepa Kariyawasam; Maria Tavares;
Vasiliki Zoi; Anastasia Liossatou; Sonja Pečolar; Edita
Noruišienė; Evgenia Golland

Αυτό το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf στην
ενότητα των επιτευγμάτων στη διεύθυνση
https://www.edtnaerca.org/about‐us/achievements
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Περιτοναϊκή Κάθαρση ‐ Ένας οδηγός για την
επίτευξη επάρκειας ‐ εξειδίκευσης

Βία και Επιθετικότητα στη νεφρολογική
φροντίδα ‐ Ένας Οδηγός για Νοσηλευτές

Συντάκτης:
Maria Arminda Tavares

Συντάκτες:
Anastasia Liossatou &
Jitka Pancířová

Συγγραφείς: Rui
Nogueira, Cristiana
Sarmento, Patrícia
Branco, Fariba Amiri,
Mieke van Leeuwen,
Roberto Calças
Marques, Anabela
Malho Guedes, Gill
Coulthard, Suzanne
Pearce, Anabela
Rodrigues, Sonja
Pečolar, Vesna Bricman, Patrícia Matias, Sotiroulla C.
Gliki

Συγγραφείς:
Jitka Pancířová,
Anastasia Liossatou,
Helen Noble, Claire
Carswell, Hector E.
Tsougarakis, Venetia
Sofia Velonaki
Κριτής:
Victoria Alikari
Γιατί η EDTNA/ERCA αποφάσισε να ασχοληθεί με
αυτό το θέμα;

Κριτής:
Bettie Hoekstra

Αυτό το βιβλίο είναι μια νέα έκδοση του
προηγούμενου δημοσιευμένου φυλλαδίου Violence
and Aggression (V&A), με στόχο την δημιουργία ενός
οδηγού για νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες
υγείας σχετικά με τη βία και την επιθετικότητα κατά
τη νεφρολογική φροντίδα.

Προλογίζει: Aase Riemann
Αυτό το βιβλίο είναι η 3η έκδοση μιας σειράς της
EDTNA/ERCA για την Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΠΚ). Μετά
από δύο διαφορετικές εκδόσεις το 2009 και το 2016
αντίστοιχα, «ΠΚ, Ένας οδηγός Κλινικής Πρακτικής»
(2009) και «500 Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με
την Περιτοναϊκή Κάθαρση», ήρθε η ώρα για ένα νέο
βιβλίο που θα επιτρέψει στους επαγγελματίες της
νεφρολογίας να είναι επαρκείς‐εξειδικευμένοι στη
φροντίδα ασθενών σε περιτοναϊκή κάθαρση. Ο στόχος
του βιβλίου είναι να δημιουργήσει ένα έγγραφο το
οποίο μια διεπιστημονική ομάδα ΠΚ μπορεί να
χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει την πρακτική της: να
παρέχει ενημερωμένες κλινικές κατευθυντήριες
οδηγίες βέλτιστης πρακτικής στην κλινική πράξη που
βασίζεται σε στοιχεία για τη φροντίδα των ατόμων σε
ΠΚ, και να παρέχει ένα ποιοτικό κείμενο αναφοράς για
επαγγελματίες που φροντίζουν ασθενείς που
υποβάλλονται σε ΠΚ. Τα κεφάλαια έχουν συνταχθεί
από ειδικούς στην ΠΚ που εργάζονται και ζουν σε
διαφορετικές χώρες.

o Η Βία και η Επιθετικότητα (V&A) στους χώρους
νεφρολογικής φροντίδας είναι ένα διεθνές ζήτημα
που παρουσιάζει αυξητική τάση.
o Γενικά η βίαιη συμπεριφορά στην υγειονομική
περίθαλψη, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας
του COVID‐19 έχει αναγνωριστεί ως μια επίπτωση
που ολοένα και αυξάνεται.
Τα μέλη μας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν
την έκδοση PDF στην αγγλική γλώσσα στη σελίδα μας
στο διαδίκτυο, στην ενότητα "Μόνο για μέλη"
https://www.edtnaerca.org/education/publications
Η έκδοση αυτή είναι τώρα διαθέσιμη για μετάφραση.

Τα μέλη μας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν
την έκδοση PDF στην αγγλική γλώσσα στη σελίδα μας
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στο διαδίκτυο, στην ενότητα "Members Οnly"
https://www.edtnaerca.org/education/publications

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι
προσφάτως η έκδοση της EDTNA/ERCA «Τρέχουσες
στρατηγικές για τη μεταμόσχευση νεφρού από
ζώντα δότη» συμπεριλήφθηκε στην National Library
of Medicine και στο Pubmed.

Η έκδοση αυτή είναι διαθέσιμη για μετάφραση.

Bookshelf: https://lnkd.in/ew_UjQGb

Έκδοση σε νέα γλώσσα

Pubmed: https://lnkd.in/ebYfAfZe

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε
ότι 3 νέα άρθρα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της
EDTNA/ERCA που αφορούν στην ευαισθητοποίηση
ιατρικών και νοσηλευτικών απόψεων με τον
σχετιζόμενο με τη ΧΝΝ κνησμό (CKD‐aP) είναι τώρα
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της EDTNA/ERCA στην
ενότητα του Academy/E‐Library στο:
https://www.edtnaerca.org/education/electronic‐
library

Το 3ο βιβλίο από την τριλογία για την Αγγειακή
Προσπέλαση
της
EDTNA/ERCA
‘Αγγειακή
Προσπέλαση, Παρακέντηση και Φροντίδα: Ένας
Οδηγός Καλύτερης Νοσηλευτικής Πρακτικής για το
Αρτηριοφλεβικό Μόσχευμα’ είναι τώρα διαθέσιμο
για τα μέλη μας στα Ολλανδικά στη διεύθυνση
https://www.edtnaerca.org/education/publications‐
du

Βιβλίο που καταχωρήθηκε στο
Pubmed

Θα ήθελα να καλωσορίσω οποιοδήποτε από τα μέλη
μας ή οποιονδήποτε συνάδελφο γενικότερα επιθυμεί
και έχει την εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, να
υποβάλει πρόταση είτε για άρθρο στην ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη, είτε για έκδοση βιβλίου στο
anastasia.liossatou@edtnaerca.org.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ενότητα
Education
https://www.edtnaerca.org/education/publications
και πληροφορηθείτε για όλες μας τις εκδόσεις, όπως
επίσης και για το εκπαιδευτικό μας υλικό.
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Anastasia Liossatou RN,
Dip(Edu), MSc (Nurs), Phd(c)

Νέο άρθρο – Νοσηλευτική Επιστήμη

EDTNA/ERCA Executive
Committee Member
Publications Coordinator
RenalPro & ESNO EC Link

Αυτό το μήνα προωθούμε αυτό το σημαντικό άρθρο
σχετικά με την ‘Αξιοπιστία της παρακολούθησης
παραμέτρων όπως των οξέων ‐ βάσεων και
ηλεκτρολυτών μέσω των γραμμών κυκλώματος κατά
τη διάρκεια θεραπείας συνεχούς νεφρικής
υποκατάστασης με περιφερική χορήγηση κιτρικού
ως αντιπηκτικό’. Η πρόσβαση σε αυτό το σύνδεσμο
είναι ελεύθερη

Η EDTNA/ERCA στη συνεδρίαση των
ESNO και EESC στις 14 Σεπτεμβρίου 2022,
στις Βρυξέλλες

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nicc.126
96

Η EDTNA/ERCA εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση των
Βρυξελλών στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, που
διοργάνωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ESNO, Ber
Oomen, με τα μέλη της Ευρωπαϊκής επιτροπής, EESC
(Economy and Social Committee).
Τα κύρια σημεία που θέσαμε όλοι ήταν η έλλειψη
νοσηλευτών ως επείγον ζήτημα και ορισμένες
στρατηγικές πρόσληψης και διατήρησης νοσηλευτών,
όπως η βελτίωση της αναγνώρισης τους μέσω της
εξειδίκευσης των νοσηλευτών και η αύξηση των
μισθών.
Τόνισα τον καθοριστικό ρόλο των νοσηλευτών
νεφρολογίας σε πολλούς τομείς (πρόληψη,
υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας και μέθοδοι
υποκατάστασης, τόσο ενηλίκων όσο και παιδιών, πριν
και μετά τη μεταμόσχευση, στη ΜΕΘ) και ότι είμαστε
έτοιμοι ως Ευρωπαίοι νοσηλευτές νεφρολογίας να
αναγνωρισθούμε σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Ως μέλος της EDTNA/ERCA μπορείτε να επωφεληθείτε
και να:
• Υποβάλετε αίτηση για θέση εθελοντή και
υποψηφιότητα για εκλογή
• Λάβετε μέρος στη λήψη αποφάσεων στην
EDTNA/ERCA: υποβάλετε προτάσεις και ψηφίστε

Ilaria de Barbieri, RN, PhD
Πρόεδρος της EDTNA/ERCA
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της
EDTNA/ERCA

• Αποκτήστε πρόσβαση στο Journal of Renal Care σε
Ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη έκδοση, όταν το
ζητήσετε
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Συντάκτης: Maria Tavares

• Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες
εκδόσεις σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη έκδοση
• Λάβετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα
μέλη
• Εγγραφείτε με μειωμένη χρέωση μέλους σε όλες
τις διαθέσιμες εκδηλώσεις
https://www.edtnaerca.org/membership/how‐to‐join

Ακολουθήστε μας στα Social media
https://www.facebook.com/EDTNAERCA‐100284888279250

https://twitter.com/home?lang=en

https://www.instagram.com/edtnaerca/

https://www.linkedin.com/company/5201961/
Webpage: https://www.edtnaerca.org/
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