ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Αθήνα, 23/03/2018
Παρόντες (φυσική παρουσία): κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη, Σ. Δικαίου
(μέσω SKYPE): κ. Σ. Νίκας

1) Σχετικά με τις Εαρινές Ημέρες αρκετά Μέλη μας έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στην
γραμματεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Ο Πρόεδρος μαζί με την Γ. Γραμματέα προγραμματίζουν μια
Εκδήλωση Κοινού στον Βόλο (μια ημέρα πριν την έναρξη των Εαρινών Ημερών δηλ. την
Πέμπτη 31/5/2018, με την προϋπόθεση για την διοργάνωση και την επιτυχία της
εκδήλωσης αυτής να ασχοληθούν ενεργά οι συνάδελφοι του Βόλου.
2) Σχετικά με το 26o Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κ. Δ.
Μπούμπας, έχει ήδη αποστείλει ένα προκαταρκτικό επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο
θα ολοκληρώσει το Δ.Σ.
3) Αποφασίζεται να διεξαχθεί το 3ο FORUM στα πλαίσια του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ρευματολογίας μετά από πρόταση της κας Καταξάκη.
4) Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ενημερωτικής
Εκστρατείας είναι οι εξής: Έχει ήδη προγραμματιστεί στις 28/3 στο Νοσοκομείο
Λιβαδειάς εκδήλωση στα πλαίσια ενημέρωσης ιατρών άλλων ειδικοτήτων με την
συμμετοχή των ιατρών της περιοχής. Επίσης συζητείται η διοργάνωση μιας εκδήλωσης
Κοινού στην Άρτα σε συνεννόηση με τους ιατρούς του Νομού.
5) Σχετικά με το πρόγραμμα “Congress Highlights ACR 2018”, έχει ήδη αποσταλεί επιστολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις Φαρμακευτικές Εταιρείες. Επίσης αποφασίζεται να
σταλεί άμεσα newsletter σε όλα τα Μέλη, ώστε να δηλώσουν την επιθυμία συμμετοχής
τους έως τις 20/4 το αργότερο, για να ληφθεί η τελική απόφαση στην επόμενη
συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 24 Απριλίου.
6) Ενημέρωση από την κα. Καταξάκη για τα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση των Ε.Ε. στις 27
Φεβρουαρίου 2018 στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, στην οποία
παρευρέθηκε ως εκπρόσωπος του Δ.Σ.
7) Για την επιστολή που απέστειλε το ΔΣ της ΕΛΕΑΝΑ με θέμα: «Σχετικά με ανάρμοστες
συμπεριφορές ιατρών» και η οποία απευθύνεται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και στην
ΕΡΕ-EΠΕΡΕ, το Δ.Σ. εκφράζει την δυσαρέσκεια του καθώς η επιστολή αναφέρεται
γενικόλογα και αόριστα σε ιατρούς. Αποφασίζεται να συνταχθεί μια επιστολή ως
απάντηση προς το Δ.Σ. της ΕΛΕΑΝΑ, όπου μεταξύ άλλων θα διευκρινίζεται ότι η ΕΡΕΕΠΕΡΕ δεν είναι πειθαρχικό όργανο.

8) ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ :
α) Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. όλες οι Εταιρείες οφείλουν να συμμορφωθούν με την
General Data Protection Regulation (GDPR) από τις 25/5/2018. Για τον λόγο αυτό
αποφασίζεται να ερωτηθούν άλλες Εταιρείες, ώστε να πληροφορηθούμε έγκαιρα εάν
υπάρχει κάποιο λογισμικό που πρέπει να έχει η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, σχετικά με τα προσωπικά
δεδομένα των Μελών και την GDPR.
β) Σχετικά με την καταγγελία ασθενούς για ψευδείς αναφορές από «δήθεν»
Ρευματολόγους στις «ευεργετικές» ιδιότητες παραφαρμακευτικής κρέμας που
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αποφασίζεται η επιστολή του Δ.Σ. (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) που
εστάλη προ καιρού στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΡΣ), με αφορμή διαφήμιση

μελισσοθεραπείας, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα tosomasoumilaei.gr και στην
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook για ενημέρωση του Κοινού, καθώς όπως τονίζεται στην
επιστολή της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ οι κρέμες τέτοιου τύπου δεν έχουν ενδείξεις για τα ρευματικά
νοσήματα
γ) Διαβάστηκε το πόρισμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το οποίο εστάλη σήμερα στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας και αποφασίστηκε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και συγκεκριμένα στα πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. 2017-2018.

