ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Αθήνα, 18/05/2018
Παρόντες (φυσική παρουσία): κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη, Σ. Δικαίου
(μέσω SKYPE): κ. Σ. Νίκας

1) Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε το επιστημονικό πρόγραμμα των Εαρινών
Ημερών Ρευματολογίας με τις 14 παρουσιάσεις περιστατικών από τα Ρευματολογικά
Τμήματα, όπου θα παρουσιαστούν την Κυριακή το πρωί. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.
2) Έγινε συζήτηση σχετικά με το επιστημονικό πρόγραμμα του 26oυ Πανελληνίου Συνεδρίου
Ρευματολογίας και διάφορα θέματα οργανωτικά.
3) Σχετικά με την Πανελλήνια Ενημερωτική Εκστρατεία η κα. Καταξάκη ενημερώνει ότι
μετά το αίτημα της UCB για χορήγηση αιγίδας από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε δική τους
εκδήλωση και την παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. να γίνει η εκδήλωση αυτή μέσα από
την καμπάνια «το σώμα σου μιλάει», αποφασίζεται να μιλήσει μαζί τους ο κ.
Μπερμπερίδης, ώστε να έχουμε άμεσα την απάντηση τους περί αποδοχής ή όχι των
όρων της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Η καμπάνια μέσω των social media που έγινε στις 10 Μαΐου για
την Παγκόσμια Ημέρα του Λύκου είχε μεγάλη απήχηση από το Κοινό και έγιναν
αναφορές από διάφορα έγκριτα sites.
4) Για το Σχέδιο Νόμου του ΚΕΣΥ περί Ειδικοτήτων και Ε.Ε. έχει ήδη αποσταλεί (11/5/2018)
η επιστολή εκ μέρους του Δ.Σ. στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και έχει
κοινοποιηθεί σε όλες τις υπόλοιπες Ε.Ε.
5) Το Δ.Σ. έχει συμμορφωθεί στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού (EE) 2016/679 της
27ης Απριλίου 2016 για 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. Μέχρι να οριστικοποιηθεί το
κείμενο-λογισμικό που θα σταλεί σε όλα τα Μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για την αποδοχή τους ή
όχι στην τήρηση των προσωπικών τους στοιχείων, αποφασίζεται να σταλεί newsletter
εντός των ημερών (και πριν τις 25/5) σε όλα τα Μέλη όπου θα ενημερώνουμε για την
επόμενη κίνηση μας και θα απαιτείται η αποδοχή από τα ίδια τα μέλη για την εφεξής
παραλαβή ενημερώσεων από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.
6) Σχετικά με το αίτημα που εστάλη από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (διαβιβαστικό
έγγραφο του ΕΟΠΥΥ) με θέμα: «Υποβολή προτάσεων για τροποποίηση των ορίων
συνταγογράφησης ιατρικών πράξεων-εξετάσεων», αποφασίζεται, αφού πρώτα
ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων, για την περίπτωση
που επιθυμούν να προστεθεί κάτι άλλο, να αποσταλούν εκ νέου οι προτάσεις αυτές
στον Π.Ι.Σ.
7) Λόγω μη ύπαρξης επαρκούς ύλης, αναβάλλεται για τον Δεκέμβριο (πιθανά πριν το
Πανελλήνιο Συνέδριο) η έκδοση και αποστολή στα Μέλη του 14ου τεύχους του
newsletter (στην απόφαση αυτή μειοψηφεί ο κ. Νίκας).
8) Για το αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα για παραχώρηση
αίθουσας κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Ρευματολογικού Συνεδρίου 2018, στα
πλαίσια του εορτασμού των 40 χρόνων από την ίδρυση της ΕΛΕΑΝΑ, αποφασίζεται να
τους αποσταλεί επιστολή, ώστε να μας γνωρίσουν το ακριβές πρόγραμμα και αφού

μιλήσουμε με την γραμματεία του Συνεδρίου PCO Convin για το διαδικαστικό θέμα της
ύπαρξης ελεύθερης αίθουσας, να αποφασίσουμε σχετικά. Επίσης σχετικά το αίτημα
τους για συστέγαση στα γραφεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ απορρίπτεται, καθώς δεν προβλέπεται
κάτι τέτοιο από το Καταστατικό.

9) ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ :
α) Αίτημα του κ. Γιαννόπουλου (MSD) για παραλαβή λίστας Παιδορευματολόγων με
σκοπό να τους αποστείλει φάκελο με εκπαιδευτικό υλικό Golimumab/Simponi (Φύλλο
οδηγιών χρήσης, Κάρτα Προειδοποίησης ασθενή, SPC Simponi) καθώς και επιστολή που
ενημερώνει για τη νέα έγκριση του Simponi από ΕΕ, αποφασίζεται ότι λόγω των νέων
δεδομένων περί προσωπικών δεδομένων και λόγω της ύπαρξης μικρού αριθμού
Παιδορευματολόγων, μπορούν να απευθυνθούν στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία.
β) Στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίζεται να κληθεί ο κ. Κήτας και ο κ.
Τρόντζας για να συζητηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Επόμενη συνεδρίαση την Παρασκευή 22 Ιουνίου, ώρα 18:30

