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1. Ενημέρωση από την Ταμία για τα τραπεζικά υπόλοιπα. 

2. Σχετικά με τα ζητήματα εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Ρευματολογίας, 
αποφασίζεται η επιτροπή που έχει ορισθεί από την ΕΡΕ να προγραμματίσει την 3η 
συνάντηση Διευθυντών Κλινικών (πιθανές ημερομηνίες 7-10 Δεκεμβρίου 2017, 
κατά την διάρκεια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων). 

3. Σχετικά με το action plan της Πανελλήνιας Ενημερωτικής Εκστρατείας που προτείνει 

η ανάδοχος εταιρεία PCO Convin αποφασίζεται 
Να σταλεί εντός του Μαΐου το χορηγικό πακέτο στις Εταιρείες (υπάρχει ήδη 

ενδιαφέρον από τη ΝΟVARTIS, καθώς επίσης και από την ACTELION, η οποία 

ενδιαφέρεται για τις εκδηλώσεις της Ημέρας Σκληροδέρματος) 

-Να γίνουν 2-3 εκδηλώσεις Κοινού στην Περιφέρεια σε συνεργασία με τις τοπικές 

ενώσεις ασθενών 

-Να διοργανωθεί Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου για την Ημέρα Αρθρίτιδας και 

την Ημέρα Οστεοπόρωσης, με συγκεκριμένο media plan. 

-Εκδήλωση για τις Σπονδυλοαρθρίτιδες με έγκριση ΕΟΦ (πρέπει να κατατεθεί εντός 

του Μαΐου) 

-Να γίνει μια πιθανή συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και 

Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (συνεννόηση με τον Πρόεδρο κ. 

Σκληρό για το ερχόμενο Συνέδριο τους τον Νοέμβριο στην Αράχωβα) 

-Δημιουργία animation με θέμα κάποια ρευματολογική πάθηση (πχ 
αγκυλοποιητική και Ρ.Α.) και να αναρτηθεί στα social media (ere-epere, 
tosomasoumilaei). 
Για όλα τα παραπάνω, αλλά και όποια άλλα αποφασιστούν θα ζητηθεί το κόστος 
από την ανάδοχο εταιρεία. Ο Πρόεδρος με την Γεν. Γραμματέα θα ορίσουν άμεση 
συνάντηση μαζί τους.

 
4. Όσον αφορά στη σύνταξη της Προκήρυξης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων και 

Υποτροφιών 2017-2018, ο κ. Βασιλόπουλος μέχρι τις 31/5/2017 θα την έχει 
παραδώσει, ώστε να αναρτηθεί στο site και να σταλεί στα Μέλη με newsletter 

5. Σχετικά με τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (22η Σειρά) έχει γίνει 
ήδη προετοιμασία από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο (draft program), το οποίο 
θα σταλεί στα υπόλοιπα Μέλη. Ο Πρόεδρος περιμένει προτάσεις για ομιλητές και 
από τα άλλα Μέλη του Δ.Σ., μέχρι την επόμενη συνεδρίαση ΔΣ. 

6. Ο κ. Καρόκης ενημερώνει και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για το logbook 
ειδικευομένων Ρευματολογίας που έχει συντάξει, το οποίο έχει ήδη στείλει στον 
Πρόεδρο. Στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, που έχει ορισθεί από το 
ΚΕΣΥ για την ειδικότητα που θα γίνει την Πέμπτη 4/5 θα παρουσιαστεί το logbook. 

7. Σχετικά με το έγγραφο του ΚΕΣΥ με θέμα: «Ειδικότητες ιατρών και τμημάτων 
Πολυϊατρείων που δύνανται να εκτελούν διαγνωστικές εξετάσεις» θα συνταχθεί 
υπό την επιμέλεια του κ. Καρόκη και θα σταλεί στο ΚΕΣΥ 



8. Σχετικά με τη νέα εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, που αφορά στη χορήγηση νοσοκομειακών 
φαρμάκων 1Α από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτικές Κλινικές αποφασίζεται στη 
συνάντηση που θα γίνει με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Π. Γεωργακόπουλο, να 
ζητηθεί από τον Πρόεδρο της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και τους εκπροσώπους της 
Επαγγελματικής Επιτροπής να επιτρέπεται η συνταγογράφηση των ενδοφλέβιων 
φαρμάκων και από ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς. 

9. Με αφορμή το αίτημα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ που αφορά στη 
χρηματοδότηση (ως χορηγία και όχι ως δωρεά) συμμετοχών μελών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
στο ACR (3-8/11/2017, San Diego, USA) αποφασίζεται να σταλεί σε όλες τις 
φαρμακευτικές εταιρείες αίτημα χορηγίας, που θα περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα (για το 18th EULAR Postgraduate Course και το ACR.). Το Δ.Σ. θα 
αποφασίσει ποιοί Ρευματολόγοι τηρούν τις προϋποθέσεις, κατόπιν της σχετικής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αποσταλεί στα Μέλη εντός του 
Μαΐου 2017. 

10. Η Επαγγελματική Επιτροπή παρευρίσκεται στη συνεδρίαση και ενημερώνει σχετικά 
με: 

α) τη νέα εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση των νοσοκομειακών φαρμάκων 1Α 
σε ιδιωτικές κλινικές (η απόφαση του Δ.Σ. και της ΕΠΕΡΕ περιγράφεται στην 
παράγραφο 8) 

β) το θέμα της αναθεώρησης των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων 

γ) τον υγειονομικό χάρτη 

δ) τις Επιτροπές ΚΕΠΑ (θα σταλεί επιστολή σχετικά με την αναγκαιότητα να 
εκτιμάται από Ρευματολόγο, όταν ο εισηγητικός φάκελος του ασθενούς αφορά  
ρευματικά νοσήματα) 

ε) την επικοινωνία της Επαγγελματικής Επιτροπής με τα Μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
(αποφασίζεται να στέλνεται ένα newsletter 3 φορές τον χρόνο από την γραμματεία 
της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, το οποίο θα συντάσσεται από την Επ. Επιτροπή), τα δε ερωτήματα 
των μελών μπορούν να «αναρτώνται» στην ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνονται 
όλοι) 

στ) τη διαχείριση των πόρων της Εταιρείας για τις επαγγελματικές υποθέσεις (το 
Δ.Σ. ενημερώνει πως πρέπει αρχικά να σταλούν οι προτάσεις της Επαγγελματικής 
Επιτροπής και κατόπιν αποφασίζεται από το Δ.Σ. εάν είναι εφικτό να γίνει ή όχι). Η 
Επαγγελματική Επιτροπή υπόσχεται ότι έγκαιρα θα καταθέσει τις προτάσεις της. 

 


