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1. ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Μετά τις εκλογές της 8/12/2018 και τη συγκρότηση σε
Σώμα, η σύνθεση των νέων οργάνων της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για τη
διετία 2019-20 έχει ως εξής :
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ειδικός Γραμματέας
Ταμίας
Σύμβουλος

Δημήτριος Βασιλόπουλος
Ευαγγελία Καταξάκη
Κω/νος Γεωργανάς
Χαράλαμπος Παπαγόρας
Αικατερίνη Ματσούκα
Χαράλαμπος Μπερμπερίδης

Προεδρείο Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων
Πρόεδρος
Αικατερίνη Σφυρόερα
Γραμματέας
Ευαγγελία Κασκάνη
Σύμβουλος
Γκίκας Κατσιφής
Αναπληρωματικά Μέλη
Άννα Κανδύλη
Δημήτριος Γουλές
Νικόλαος Φραγκάκης
Προεδρείο Επιτροπής Βορείου Ελλάδος
Πρόεδρος
Γεώργιος Δημητριάδης
Γραμματέας
Θεμιστοκλής Τεμεκονίδης
Σύμβουλος
Γεώργιος Παπαδημητρίου
Εξελεγκτική Επιτροπή
Γεώργιος Καρανικόλας
Δημήτριος Καρόκης
Δημήτριος Κασίμος

Γραμματεία
Νίκη Βελιαρούτη
Ευαγγελία Ορφανίδη
Άννα Δούκα

Στη Γεν. Συνέλευση εγκρίθηκαν:
1) Η ανακήρυξη σε επικουρικά μέλη των ειδικευομένων
Ρευματολόγων: Μαρία Καραμπέτσου, Καλλιόπη Κλαυδιανού,
Ελένη Κούκουρα, Αργυρώ Λαζαρίνη, Ιωάννα Μαρκολέφα,
Μαρία Μαυρουδή, Γεωργία Μπαϊλη, Μπαρτσέα Αικατερίνη,
Μαρία Μυτιληναίου, Ελένη Παγκοπούλου, ‘Αννα Τσάμη,
Γεώργιος Φραγκούλης.
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2) Η ανακήρυξη (επανεγγραφή) σε τακτικά μέλη των
Ρευματολόγων κ.κ. Χαράλαμπου Γεροδήμου, Νικόλαου
Λοϊζίδη (πρώην διαγραμμένα μέλη).
Μετά τις νέες ανακηρύξεις, η δύναμη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
ανέρχεται πλέον σε:
Τακτικά μέλη: 355
Επικουρικά μέλη: 74
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Στις 8 Δεκεμβρίου 2018 διενεργήθηκε Ειδική (Έκτακτη)
Γενική Συνέλευση (ΓΣ) με μοναδικό θέμα Ημερησίας Διάταξης
την Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού. Στην ΓΣ υπήρξε
απαρτία μια και ήταν παρόντα 205 μέλη από τα 310
ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και σε αυτή
τροποποιήθηκαν μια σειρά από άρθρα του Καταστατικού
που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ και να κοινοποιηθούν
μετά την επικύρωση του Τροποιημένου Καταστατικού από τις
Αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.
3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019
Οι Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 2019 θα διεξαχθούν
στην Καλαμάτα (ξενοδοχείο Elite) από τις 31 Μαΐου έως τις 2
Ιουνίου 2019.
Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας 2019
(23η Σειρά) θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη από 6 έως 8
Δεκεμβρίου 2019.
4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 2019-20
Στην 1η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, μετά από
εισήγηση του Προέδρου, αποφασίσθηκαν ομόφωνα οι
βασικοί στόχοι και άξονες δράσης για την διετία 2019-20.
Οι κύριοι σκοποί της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (όπως αυτοί
καθορίζονται από το Καταστατικό της) είναι η εκπαίδευση, η
έρευνα, η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων
των μελών της και η ενημέρωση της κοινής γνώμης και των
ασθενών για τις ρευματικές παθήσεις.
Αναφορικά με την εκπαίδευση ο κύριος στόχος
παραμένει η παροχή του υψηλοτέρου επιπέδου εκπαίδευσης
και συνεχιζόμενης επιμόρφωσης στα μέλη μας
(ειδικευομένους και ειδικευμένους ρευματολόγους) καθώς
και σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων στα θέματα της
Ρευματολογίας. Σε μια εποχή όπου η γνώση και πληροφορία
για τις ρευματικές-μυοσκελετικές παθήσεις παρέχεται
καθημερινά από διαφορετικές πηγές (δεκάδες επιστημονικά
συνέδρια - εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, διαδικτυακές πηγές,
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ΜΜΕ κλπ.), φιλοδοξούμε οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες
και εκδόσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (Συνέδριο, Μετεκπαιδευτικά
Μαθήματα, Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας, Mediterranean
Journal of Rheumatology κλπ.) με ανανεωμένη δομή και
περιεχόμενο να συνεχίσουν να αποτελούν τις Εκδηλώσεις και
Εκδόσεις Αναφοράς για τα ρευματικά νοσήματα στον
Ελληνικό χώρο. Η κλινική, ερευνητική και διδακτική εμπειρία
των μελών μας αποτελούν την εγγύηση για την παροχή της
εγκυρότερης, αμερόληπτης και βασισμένης σε επιστημονικά
δεδομένα γνώσης και νέας πληροφορίας για τα ρευματικά
νοσήματα την επόμενη διετία.
Συμπληρωματικούς στόχους αποτελούν η επιμόρφωση
επαγγελματιών υγείας συναφούς αντικειμένου (νοσηλευτές,
φυσικοθεραπευτές,
εργοθεραπευτές
κλπ)
με
την
Ρευματολογία (μέσω ειδικών συνεδρίων στα Ρευματολογικά
συνέδρια και παρουσιάσεων στα αντίστοιχα συνέδρια αυτών
των ειδικοτήτων), η προσέλκυση των καλύτερων αποφοίτων
των Ιατρικών Σχολών στην ειδικότητα της Ρευματολογίας (σε
συνεργασία με τις Ιατρικές Σχολές) και η συμβολή μας στην
παροχή της καλύτερη εκπαίδευσης στους ειδικευομένους
στη Ρευματολογία εναρμονισμένη με τις σύγχρονες
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές (σε συνεργασία με τους Δ/ντές
των Εκπαιδευτικών Κέντρων και της αρμόδιας Ομάδας
Εργασίας Ειδικότητας του Υ. Υγείας).
Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ είναι υπερήφανη για το υψηλό επίπεδο
της επιστημονικής έρευνας τόσο σε βασικό όσο και σε
κλινικό επίπεδο που διεξάγεται στη χώρα μας από τα μέλη
μας με αντίκτυπο όχι μόνο στον Ελληνικό αλλά και στον
Διεθνή χώρο. Κύριος στόχος μας είναι η συνέχιση και αύξηση
της
χρηματοδότησης
ανταγωνιστικών
ερευνητικών
πρωτοκόλλων που παρέχονται ανα διετία από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
μέσω αναζήτησης και επιπλέον πηγών χρηματοδότησης, η
αύξηση του αριθμού των μελών μας που συμμετέχουν σε
συνεργατικές πολυκεντρικές μελέτες και η προσέλκυση νέων
ερευνητών στη Ρευματολογία μέσω των αντίστοιχων
ερευνητικών υποτροφιών.
Η προάσπιση και προώθηση των επαγγελματικών
συμφερόντων των Ελλήνων Ρευματολόγων σε συνεργασία
με την Επιτροπή Επαγγελματικών Υποθέσεων, παραμένει
υψηλή προτεραιότητα για την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Στόχος είναι η
ανάδειξη του κομβικού ρόλου του Ρευματολόγου (είτε στον
δημόσιο είτε στον ιδιωτικό χώρο), στην πρόληψη, έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενημέρωσης των αρμόδιων
φορέων ιδιαίτερα αναφορικά με τον σημαντικό ρόλο του
Ρευματολόγου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Υπ.
Υγείας κλπ.), της συνέχισης της ενημερωτικής καμπάνιας του
κοινού (σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ασθενών) καθώς και
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της ενεργού συμμετοχής σε συνέδρια άλλων ιατρικών
ειδικοτήτων.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν την διαρκώς
αυξανόμενη επίπτωση των μυοσκελετικών παθήσεων
διεθνώς, στόχος μας είναι η πρόβλεψη του απαιτούμενου
αριθμού των Ρευματολόγων στη χώρα μας που θα καλύψει
αυτές τις ανάγκες. Αυτό θα επιτευχθεί με την χρηματοδότηση
από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ μιας ανεξάρτητης επιστημονικής μελέτης,
τα αποτελέσματα της οποίας θα αποτελέσουν τη βάση μιας
σχετικής εισήγησης στους αρμόδιους υπεύθυνους φορείς
(Ομάδα Εργασίας Ειδικότητας Υ. Υγείας, ΚΕΣΥ, Δ/νση Υ.
Υγείας).
Τέλος, η έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής
γνώμης και των ασθενών για τις ρευματικές – μυοσκελετικές
παθήσεις ήταν και παραμένει ένας από τους βασικούς
στόχους της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ διαχρονικά. Οι δράσεις για την
επόμενη διετία περιλαμβάνουν την περαιτέρω βελτίωση της
ειδικής ιστοσελίδας για την ενημέρωση του κοινού και των
ασθενών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (https://www.tosomasoumilaei.gr/),
την έκδοση απλοποιημένων ενημερωτικών φυλλαδίων για τις
συχνότερες ρευματικές παθήσεις (υπό την αιγίδα της ΕΡΕΕΠΕΡΕ), την συνέχιση της ενημερωτικής καμπάνιας και των
τοπικών εκδηλώσεων κοινού για τις ρευματικές παθήσεις,
την συμμετοχή σε διεθνείς καμπάνιες ενημέρωσης (π.χ. η
πρόσφατη καμπάνια της EULAR: Don’t Delay –Connect Today)
και την υλοποίηση των δράσεων που αποφασίσθηκαν
πρόσφατα στην 3η Συνάντηση όλων των εμπλεκομένων
φορέων (3ο Forum Stakeholders, Δεκέμβριος 2018). Όλες οι
παραπάνω δράσεις θα συνεχίσουν να γίνονται σε
συνεργασία με τις Ενώσεις και Συλλόγους Ρευματοπαθών στη
χώρα μας.
Το ΔΣ είναι αποφασισμένο να εργασθεί σε συνεργασία
με το Προεδρείο της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων
για την επίτευξη των παραπάνω στόχων την επόμενη διετία.
Σε αυτή την προσπάθεια η ενεργός συμμετοχή των μελών
μας στις διαφορετικές δράσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (εκπαιδευτικές
εκδηλώσεις, ερευνητικά συνεργατικά πρωτόκολλα Ομάδων
Εργασίας, εκδηλώσεις κοινού, ενημέρωση για επαγγελματικά
θέματα που ανακύπτουν κλπ.) είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιτυχή έκβαση αυτών των στόχων.

5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ΣΕ EULAR - UEMS
Την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση
της EULAR (General Assembly of Delegates) τον Ιούνιο του
2019 στη Μαδρίτη, ο Πρόεδρος της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ κ. Δ.
Βασιλόπουλος.
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Αποφασίστηκε η εκπροσώπηση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στη
UEMS από τον κ. Γκίκα Κατσιφή με αναπληρωματικό μέλος
τον κ. Αντώνιο Φανουριάκη για τη διετία 2019-20.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δ. Βασιλόπουλος

Κ. Γεωργανάς
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