ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Αθήνα, 31/08/2018
Παρόντες (φυσική παρουσία): κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη, Σ. Δικαίου
Απών: κ. Σ. Νίκας

1) Επικυρώνονται τα Πρακτικά της 16ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (22/06/2018).
2) Ενημέρωση από την Ταμία για τα Τραπεζικά υπόλοιπα.
3) Γίνεται ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό από την Global
Events για τις Εαρινές Ημέρες 2018.
4) Συζητήθηκαν οι εκκρεμότητες που αφορούν το επιστημονικό πρόγραμμα του 26ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ρευματολογίας. Επίσης αποφασίζεται να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής
εργασιών και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15/10/2018, θα γίνει σχετική ανάρτηση και
στην ιστοσελίδα της ΕΡΕ και του Συνεδρίου.
5) Η κα Καταξάκη παρουσιάζει ένα draft πρόγραμμα με διάφορα θέματα που θα αναπτυχθούν με
εισηγήσεις ιατρών και ασθενών στο 3o FORUM.
6) Για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας και της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται να
σταλεί Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Εκλογικο-απολογιστική Συνέλευση και να ταχυδρομηθεί
την Τρίτη 4/9, καθώς σύμφωνα με το Καταστατικό ορίζεται ότι πρέπει να αποστέλλεται 3 μήνες
πριν την Γ.Σ. Στην πρόσκληση ορίζεται ως ημερομηνία Γ.Σ. η 4η Δεκεμβρίου και σε περίπτωση
μη απαρτίας η 8η Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00. Τονίζεται δε στην πρόσκληση
προς τα Μέλη ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να αποσταλούν στο Δ.Σ. έως και την Πέμπτη 4
Οκτωβρίου 2018.
7) Ομόφωνα γίνεται δεκτό το αίτημα του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης να παρουσιάσουν
κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου φωτογραφίες του Λευκώματος με τίτλο
«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι..».
8) Σχετικά με την προετοιμασία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την τροποποίηση του
Καταστατικού ο Πρόεδρος έχει στείλει ήδη στα Μέλη του Δ.Σ. τις προτάσεις του. Αποφασίζεται
να αποσταλεί όταν ορίζεται από το Καταστατικό στα Μέλη η πρόσκληση για την έκτακτηκαταστατική Γ.Σ η οποία θα γίνει το Σάββατο στις 8 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00.
9) Η κα Καταξάκη ενημερώνει σχετικά με την Πανελλήνια Ενημερωτική Εκστρατεία και τις δράσεις
που θα γίνουν στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας στις 12 Οκτωβρίου 2018.
10) Σχετικά με το έγγραφο και τη διευκρινιστική εγκύκλιο που λάβαμε ηλεκτρονικά από το Γραφείο
του Γεν. Γραμματέα του Υπ. Υγείας, με θέμα: «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ
(Σ.Η.Π.) ΦΑΡΜΑΚΩΝ» για τις προτάσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για 5 Ρευματολόγους (βαθμίδων:
Καθηγητή, Αν. Καθηγητή, Επικ. Καθηγητή, Δ/ντή ΕΣΥ, Επιμελητή Α’ ΕΣΥ) οι οποίοι θα
πιστοποιηθούν στο Σ.Η.Π., εστάλησαν τα ονόματα των κ.κ. Π. Γεωργίου, Δ. Δαούση, Γ. Κατσίκα,
της κας Κ. Μαυραγάνη και του κ. Χ. Παπαγόρα, με την σύμφωνη γνώμη όλων των παραπάνω.
11) Παραμένει σε εκκρεμότητα το λογισμικό που θα αποσταλεί στα Μέλη σχετικά με την αποδοχή ή
όχι της κατοχής-δημοσιοποίησης των στοιχείων τους στις ιστοσελίδες της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, σύμφωνα
με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, «General Data Protection Regulation
(GDPR).
12) Εγκρίνεται το αίτημα του κ. Αθανασίου ώστε να χορηγηθεί η αιγίδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, για το
ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2018: «ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ, ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ» (Ιωάννινα, 5-7/10/2018,
ξενοδοχείο Grand Serai).
13) Ο Πρόεδρος ενημερώνει για συζητήσεις - επαφές που έχει ήδη κάνει με το Σύνδεσμο
Λουτροπόλεων Ελλάδος για ενδεχόμενη συνεργασία.

14) ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:

α) Έγινε δεκτό το αίτημα του κ. Βασιλόπουλου ώστε να σταλεί newsletter στα Μέλη σχετικά με
τα επικαιροποιημένα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα (Θ.Π) για την ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ),
ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑξΣπΑ), συνοδευόμενα από
επιστολή της Επιτροπής παρακολούθησης και επικαιροποίησης των Διαγνωστικών και
Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων.
β) Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
αναφορικά με την ανακήρυξη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ως Εφόρου και Προστάτη της
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, αποφασίζεται να ενημερωθούν με newsletter όλα τα Μέλη.
γ) Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ σχετικά με το κείμενο κ. Α. Κοτρώτσιου με θέμα «Οστική
πυκνομετρία».
δ) Σχετικά με το mail του κ. Γκ. Κατσιφή για την αναζήτηση από το European Network of
Pregnancy Registers in Rheumatology (μέσω των μελών του EULAR Standing Committee on
Clinical Affairs) Ρευματολόγων με ενδιαφέρον στη μελέτη της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με
φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα, ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρει ότι τέτοιου είδους καταγραφή
(registry) γίνεται κυρίως από τη ρευματολόγο κα. Στ. Ντάλη, και προτείνεται να ενημερωθεί
σχετικά ο κ. Κατσιφής, ώστε να έρθει σε επικοινωνία μαζί της.
ε) Σχετικά με το αίτημα του κ. Δ. Καρόκη, λόγω της επικείμενης έναρξης του logbook, να
δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα/εφαρμογή από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ώστε με ειδικό κωδικό
(password) να συμπληρώνει στοιχεία τόσο ο εκπαιδευτής όσο κι ο εκπαιδευόμενος
(ειδικευόμενος στη Ρευματολογία), αποφασίζεται ότι λόγω του GDPR δεν υπάρχει νομική
υπόσταση ώστε να μπορέσει να «δημιουργηθεί» και να λειτουργήσει κάτι τέτοιο μέσω της ΕΡΕΕΠΕΡΕ. Θα ενημερωθεί άμεσα (τηλεφωνικά) ο κ. Καρόκης.

Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ: 21/09/2018, ώρα 15.30

