ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Αθήνα, 22/6/2018
Παρόντες (φυσική παρουσία): κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη, Σ. Δικαίου
(μέσω SKYPE): κ. Σ. Νίκας

1) Σχετικά με τις Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 2018 που έλαβαν χώρα στον Βόλο από 1
έως 3 Ιουνίου 2018, όλα τα Μέλη του Δ.Σ. εκφράζονται θετικά για τη διοργάνωση και την
«ουσιαστική» συμμετοχή των συνέδρων (ο αριθμός των συμμετοχών ανήλθε στους 125).
Επίσης αποφασίζεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα όλες οι παρουσιάσεις των
ομιλητών.
2) Έγινε συζήτηση σχετικά με τις εκκρεμότητες του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ρευματολογίας και αποφασίζεται να σταλεί άμεσα (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος)
επιστολή στα Μέλη και στις Φαρμακευτικές Εταιρείες για το όριο των πιθανών
συμμετοχών κάθε μέλους της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε δορυφορικά φαρμακευτικών εταιρειών.
Επίσης συζητήθηκαν οι προτάσεις του κ. Σ. Νίκα και του Καθηγητή κ. Δ. Μπούμπα
σχετικά με τους κανόνες που θα διέπουν τα δορυφορικά – δορυφορικές ομιλίες σε
επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.
3) Ολοκληρώνεται επίσης ο προγραμματισμός του 3ου Forum, το οποίο θα διεξαχθεί την
Πέμπτη 6/12/2018. Η κα. Καταξάκη ενημερώνει για την Πανελλήνια Ενημερωτική
Εκστρατεία.
4) Σχετικά με τα υπομνήματα των κ.κ. Γ. Κήτα και Π. Τρόντζα για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης,
τα οποία εστάλησαν στο Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζεται να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι
μεταξύ Ρευματολόγων και Συλλόγων Ασθενών. Επίσης αποφασίζεται να μην γίνουν
μέχρι το τέλος του έτους ενέργειες επ’ αυτού.
5) Σχετικά με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, «General Data Protection
Regulation (GDPR)» αναμένονται οι ενέργειες που αφορούν στον τρόπο φύλαξης των
προσωπικών δεδομένων και άλλα σχετικά.
6) Μετά την ανάγνωση της επιστολής διαμαρτυρίας της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.ΑΠ) για το εξ’ αποστάσεως μάθημα που γίνεται
(μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) από το ΕΚΠΑ, αποφασίζεται να μην παρθεί κάποια
θέση, καθώς δεν αφορά στην ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.

7) ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ :
α) Ενημέρωση από τον κ. Βασιλόπουλο για θέματα που συζητήθηκαν στις Επιτροπές της
EULAR, στις οποίες παρέστη ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. Αυτό που τονίστηκε στις Επιτροπές
αυτές είναι τα εργασιακά θέματα των ρευματοπαθών, δηλαδή, πως θα παραμένουν στις
εργασίες τους, χωρίς να παίρνουν συχνές αναρρωτικές άδειες. Αυτά τα θέματα και άλλα
σχετικά που αφορούν στους ασθενείς θα συζητηθούν στο 3ο Forum τον Δεκέμβριο του
2018.

Επόμενη συνεδρίαση την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

