ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Αθήνα, 16/02/2018
Παρόντες (φυσική παρουσία): κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη, Σ. Δικαίου
(μέσω SKYPE): κ. Σ. Νίκας

1) Επίσκεψη του κ. Γ. Καρανικόλα (μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) μετά
από σχετικό αίτημά του προς το ΔΣ, το οποίο έγινε ομοφώνως αποδεκτό, για τον
Kαταστατικά προβλεπόμενο ετήσιο έλεγχο Πεπραγμένων. Στη συνάντηση
παρευρίσκονται επίσης ο κ. Δ. Κασίμος ως μέλος της Ε.Ε. και ο κ. Γκ. Κατσιφής ως μέλος
της Επαγγελματικής Επιτροπής. Ο κ. Καρανικόλας αφού έλαβε όλα τα σχετικά στοιχεία
από την Ταμία, δεσμεύεται να καταθέσει εντός μερικών ημερών το τελικό πόρισμα της
Ε.Ε. Η απάντηση σε σχετικό ερώτημα που έθεσε ο κ. Κατσιφής προς το Δ.Σ. και αφορά τα
οικονομικά ζητήματα και τις υποθέσεις αστικής ή διοικητικής φύσεως της Επιτροπή
Επαγγελματικών Υποθέσεων,είναι οτι απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου,
κατόπιν σχετικής εισήγησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αν σε δύο διαδοχικές συνεδρίες
του δεν εγκρίνει την εισήγηση της Επαγγελματικής Επιτροπής, υποχρεούται να φέρει
προς συζήτηση το θέμα στην επόμενη Γενική τακτική ή έκτακτη Συνέλευση (σύμφωνα με
το άρθρο 13 παρ. 3α).
2) Έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο για τις Εαρινές Ημέρες και το 26o Πανελλήνιο
Συνέδριο Ρευματολογίας.
3) Σχετικά με την πρόταση της εταιρείας Φαρμασέρβ-Lilly αναφορικά με το πρόγραμμα
Congress Highlights ACR 2018 και το πλαίσιο διεξαγωγής του, αποφασίζεται να γίνει
ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στα Μέλη της Εταιρείας.
4) Έγινε επικαιροποίηση των Θεραπευτικών Πρωτόκολλων για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα
(ΡΑ), Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα (ΑξΣπΑ) και Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ) και εγκρίνονται
ομόφωνα.
5) Σχετικά με το έγγραφο του Προέδρου του ΚεΣΥ, Καθ. κ. Κ. Μάρκου και το
τροποποιημένο κείμενο-εισήγηση προς τις «Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες
ειδικοτήτων/εξειδικεύσεων», τα Μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους για τις
προτάσεις του ΚεΣΥ, καθώς παρά τις προτάσεις των Επ. Εταιρειών προς το ΚεΣΥ, το νέο
κείμενο δεν τις έχει συμπεριλάβει.
6) Για την ενημερωτική εκστρατεία η κα. Καταξάκη ενημερώνει ότι σε συνάντηση που είχε
με Εταιρεία Συμβούλων Επικοινωνίας, σήμερα πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ.,
συζητήθηκαν κάποιες προτάσεις αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη. Όταν
συγκεντρωθούν όλες οι προτάσεις η κ. Καταξάκη θα ενημερώσει το Δ.Σ.
7) Γίνεται δεκτό το αίτημα του κ. Π. Αθανασίου, για χορήγηση αιγίδας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στην
Εαρινή Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Αυτοάνοσα, Ρευματικά και Μεταβολικά
Νοσήματα - Ι. Αναγκαιότητα της Συνεργασίας των Ιατρικών Ειδικοτήτων ΙΙ. Η Ποιότητα
Ζωής Θεραπευτικός Στόχος» (Θεσσαλονίκη, 16-18/03/2018).
8) Γίνεται δεκτό, επίσης, το αίτημα της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδος (ΕΕΦΙΕ) για χορήγηση αιγίδας στο 24ο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΣΦΙΕ, το οποίο
θα γίνει στην Αθήνα, 27-29/04/2018.
9) Σχετικά με την πρόσκληση για Γ.Σ. της ΕULAR στις 13/6 αποφασίζεται να παρευρεθεί ο κ.
Βασιλόπουλος, ο οποίος θα παρακολουθήσει τις εργασίες του EULAR στο Αμστερντάμ.
Καθώς, επίσης, θα εκπροσωπήσει την ΕΡΕ και στη συνάντηση των Προέδρων των
επιστημονικών οργανώσεων - μελών της EULAR και των μελών της Εκτελεστικής
Επιτροπής της EULAR, η οποία θα γίνει μια ημέρα πριν, στις 12/06/2018.

10) ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:
α) αποφασίζεται το επόμενο newsletter να αφιερωθεί στα επαγγελματικά θέματα.
β) αποφασίζεται να σταλεί mail στα Μέλη με τον φάκελλο ΚΕΠΑ, ώστε να έχουν άμεση
πρόσβαση σε αυτόν κάθε φορά που το χρειάζονται.
γ) ο Πρόεδρος προτείνει να έχει η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ως προστάτη άγιο τον ΄Αγιο Γρηγόριο τον
Θεολόγο (εις εκ των Τριών Ιεραρχών), καθώς ήταν και ο ίδιος πάσχων από ρευματικό
νόσημα.

