ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Αθήνα, 24/04/2018
Παρόντες (φυσική παρουσία): κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη, Σ. Δικαίου
(μέσω SKYPE): κ. Σ. Νίκας

1) Επικυρώνονται τα Πρακτικά της 13ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Ενημέρωση από την Ταμία για τα τραπεζικά υπόλοιπα.
3) Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ για τις Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας (πρόγραμμα,
συμμετοχές). Σχετικά με την Εκδήλωση Κοινού που είχε προγραμματισθεί να γίνει στον
Βόλο στα πλαίσια των εαρινών, δεν υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση από τους
τοπικούς ρευματολόγους με αποτέλεσμα να ακυρωθεί και αποφασίζεται να στείλουμε
Δελτίο Τύπου και πιθανή ενημέρωση σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
4) Η διεξαγωγή του 3ου FORUM θα γίνει στα πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου
Ρευματολογίας. Η κα. Καταξάκη ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και παρουσιάζει
τις εκδηλώσεις στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ενημερωτικής Εκστρατείας για το έτος
2018. Σε κάθε περίπτωση η πραγματοποίηση των δράσεων/εκδηλώσεων αυτών
εξαρτάται από τις χορηγίες. Επίσης συζητείται η διοργάνωση μιας εκδήλωσης Κοινού
στην Άρτα, κατόπιν συνεννόησης με τους ιατρούς του Νομού.
5) Σχετικά με το πρόγραμμα “Congress Highlights ACR 2018”, για το οποίο είχε ήδη
αποσταλεί επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όλα τα Μέλη ώστε να δηλώσουν την
επιθυμία συμμετοχής τους έως τις 20/4 το αργότερο, οι δηλώσεις συμμετοχής που
έχουν αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΡΕ είναι 5. Τα μέλη, των οποίων οι
αιτήσεις έγιναν δεκτές είναι οι κ.κ. Μελισσαρόπουλος Κων/νος, Ντελής Κων/νος,
Παπαλόπουλος Ιωάννης, Σακελλαρίου Γρηγόριος.
6) Ενημέρωση από την κα. Καταξάκη για την συνάντηση των Ε.Ε. που έγινε στις 17 Απριλίου
στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, στην οποία παρευρέθηκε ως
εκπρόσωπος του Δ.Σ.
7) Σχετικά με την Υπ. απόφαση: Γ1α/Γ.Π.οικ.29106 (13/04/2018), η οποία αφορά στην
καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα
Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας, είναι ένα θέμα που θα
απασχολήσει σε μελλοντική συνεδρίαση το Δ.Σ., αφού ούτε οι δημόσιες δομές είναι
ακόμη έτοιμες επ’ αυτού του θέματος.
8) Ο κ. Μπερμπερίδης κατόπιν αρκετών συζητήσεων που είχε με τον κ. Κ. Αθανασάκη
(Οικονομολόγο Υγείας και Σύμβουλο στην ΕΣΔΥ και στο Υπ. Υγείας) για το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης (ΕΣΔ) για τα Ρευματικά νοσήματα, σήμερα κάλεσε να παραστεί ο κ. Οικονόμου,
ο οποίος είναι συνεργάτης του κ. Αθανασάκη και γνωρίζει το θέμα, ώστε να ενημερώσει
το Δ.Σ. για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Μετά την αποχώρηση του κ. Κ. Οικονόμου
αποφασίζεται να προσκαλεστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ο κ. Π. Τρόντζας και ο κ.
Γ. Κήτας για να γίνουν οι κατάλληλες συζητήσεις, ώστε κατόπιν να αποφασιστεί από το
Δ.Σ. ποιός από τους 7 άξονες θα μπορούσε να ξεκινήσει ως πρώτο έργο και κατόπιν τον
Δεκέμβριο του 2018 να ενημερωθεί η Γενική Συνέλευση των Μελών, επ’ αυτού.
9) Ενημέρωση από τον κ. Αρ. Ανδρουτσόπουλο (ορκωτό λογιστή) για την αναγκαστική
προσαρμογή των Εταιρειών στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού (EE) 2016/679 της
27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία

των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων)», ή αλλιώς General Data Protection Regulation (GDPR), ο
οποίος τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και αφορά στην προστασία και στην
ταυτοποίηση των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.
10) Για την επιστολή - αίτημα της ομάδας ασθενών Ελλάδος οικογενή μεσογειακού πυρετού
(η οποία προωθήθηκε μέσω της ΕΛΕΑΝΑ) να συμβάλλει η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στην ένταξη των
παιδιών με οικογενή μεσογειακό πυρετό στην κατηγορία παθήσεων παιδιών που
εισάγονται στα Πανεπιστήμια με το 5%, ομόφωνα αποφασίζεται ότι δεν μπορούμε να
συντάξουμε δημόσια τοποθέτηση προς το Υπουργείο, χωρίς να έχει ζητηθεί η
επιστημονική μας άποψη.
11) Εντάχθηκαν στα Τακτικά Μέλη, ύστερα από τις αιτήσεις που είχαν υποβάλλει οι κ.κ.
Ευάγγελος Θεότικος, Μάρκος Κωστόπουλος και Ιωάννης Παπαλόπουλος ως πρώην Επικ.
Μέλη.

12) ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ :
α) Ενημέρωση για τη νέα επικαιροποιημένη εγκύκλιο του ΕΟΦ σχετικά με την οργάνωση
των συνεδρίων.
β) Ενημέρωση για την επιστολή που εστάλη από τον Πρόεδρο κ. Χ. Μπερμπερίδη στο Υπ.
Υγείας (Υ/Ο Γ. Γραμματέα κ. Γ. Γιαννόπουλου) με κοινοποίηση στους: ΗΔΙΚΑ, ΕΟΦ &
ΕΟΠΥΥ και με θέμα: «Κατάργηση υποχρέωσης νοσοκομειακής γνωμάτευσης για την
έναρξη αγωγής με υποδόριους βιολογικούς παράγοντες». Η επιστολή εστάλη ύστερα
από την πρόταση που έκανε στο Δ.Σ. ο κ. Δ. Καρόκης, Πρόεδρος της Επαγγελματικής
Επιτροπής, εκκρεμεί η απάντηση του Υπουργείου.
γ) Σχετικά με το αίτημα του κ. Κ. Τέμπου να αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ οι
τρείς ρευματολογικές «ιστοπύλες» που έχει δημιουργήσει, αποφασίζεται αφού τον
συγχαρεί ο Πρόεδρος για την πρωτοβουλία του αυτή, να του προταθεί να έρθει ο ίδιος
σε επικοινωνία με τα Μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.
δ) Για το αίτημα της φαρμακευτικής εταιρείας UCB για χορήγηση αιγίδας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
σε μη προϊοντική Καμπάνια Ενημέρωσης Κοινού σχετικά με την υπογονιμότητα και τις
δυσκολίες κατά την κύηση των γυναικών που πάσχουν από ρευματικές παθήσεις,
αποφασίζεται να προταθεί στην UCB να γίνει η ενημέρωση αυτή μέσω του ιστότοπου
tosomasoumilaei.gr, χωρίς όμως την αιγίδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.
ε) Αποφασίζεται να αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ τα Θεραπευτικά
Πρωτόκολλα, όπως εστάλησαν στο Υπουργείο, αν και δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, με την
επισήμανση ότι είναι οι προτάσεις του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της επιτροπής
παρακολούθησης και επικαιροποίησης των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων Ρευματολογίας.

Επόμενη συνεδρίαση την Τρίτη 18/5/2018 ώρα 17:00

