ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Αθήνα, 01/09/2017
Παρόντες: κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη, Σ. Δικαίου, Π. Τρόντζας,
Μέσω Skype: Σπ. Νίκας

1. Ενημέρωση από την Ταμία για τα τραπεζικά υπόλοιπα.
2. Ο κ. Μπερμπερίδης αναφέρει ότι κατετέθη στον ΕΟΦ ο Οικονομικός Απολογισμός
των Εαρινών Ημερών Ρευματολογίας.
3. Η κα. Καταξάκη ενημερώνει τις μέχρι τώρα δράσεις που έχουν γίνει για την
Πανελλήνια Ενημερωτική Εκστρατεία( ημέρα Σκληροδέρματος) καθώς και τις δράσεις
που έχουν σχεδιασθεί έως το τέλος του έτους.
4. Σχετικά με τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (22η σειρά) ολοκληρώνεται
ο προγραμματισμός ομιλητών και γίνεται προετοιμασία για την Τακτική Γεν.
Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην διάρκεια των ΜΜΡ (Θεσσαλονίκη, Macedonia
Palace 7-10/12/2017).
5. Σχετικά με το νέο κώδικα του ΣΦΕΕ περί διεξαγωγής επιστημονικών εκδηλώσεων o κ.
Τρόντζας ενημερώνει τα Μέλη του Δ.Σ. ότι κατ’ αρχήν το αίτημα της ΕΡΕ και άλλων
Ε.Ε. για έγκριση μετάβασης των ιατρών σε 4 συνέδρια ετησίως στην Ελλάδα, έγινε
αποδεκτό από τον ΕΟΦ. Μία από τις πιο σημαντικές δεσμεύσεις που θέτει ο ΣΦΕΕ
είναι ότι κάθε Ε.Εταιρεία μπορεί να διοργανώσει 1 Πανελλήνιο Συνέδριο και 4 ακόμη
περιφερειακά όχι πανελλήνια, που σημαίνει ότι σε κανένα γιατρό δεν θα μπορεί να
«καλυφθεί» η συμμετοχή του από Φ. Εταιρεία, εκτός εάν ανήκει στην περιφέρεια
που γίνεται το Συνέδριο/Ημερίδα. Η δέσμευση αυτή του ΣΦΕΕ δημιουργεί πρόβλημα
για τη συνέχιση διοργάνωσης των Εαρινών Ημερών Ρευματολογίας από το 2018,
καθώς η εφαρμογή του μέτρου θα είναι άμεση τίθεται σε ισχύ από 1/11/2017.
6. Σχετικά με την προετοιμασία της 2ης Εγκυκλίου, η οποία θα σταλεί στα Μέλη, εκτός
των ενημερωτικών θεμάτων (οικονομικών, επιστημονικών εκδηλώσεων), θα
συνταχθεί και σχετική πρόσκληση για την Γ.Σ. του Δεκεμβρίου.
7. Σχετικά με την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Ρευματολογίας, ο κ. Μπερμπερίδης
είναι σε επικοινωνία με τον κ. Π. Σφηκάκη, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής
του ΚΕΣΥ για με την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Ρευματολογίας.
8. Σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ο κ. Μπερμπερίδης θα επιδιώξει συνάντηση με
τον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Γ. Γιαννόπουλο.
9. Εγκρίνεται η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης στον κ. Γ. Πεντάζο για την
υποτροφία που έχει λάβει το 2016, καθώς σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των
υποτροφιών της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, κατέθεσε την έκθεση προόδου.
10. Σχετικά με τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας για τα online περιοδικά μέσω της
οποίας συνδέονται τα Μέλη και τη δυσαρέσκεια που έχει δημιουργηθεί για την
INTEROPTICS (εταιρεία που παρέχει τις συνδρομές), θα ερωτηθούν άλλες
Επιστημονικές Εταιρείες σχετικά με παρόχους παρόμοιων πλατφορμών, ώστε να
συγκεντρωθούν προσφορές και από άλλους.
11. Εγκρίνονται οι αιτήσεις των κ.κ. Ευαγγελίας Μολέ και Ευαγγελίας Ζαμπέλη, ώστε να
ενταχθούν στα Τακτικά Μέλη (πρώην Επικουρικά).

12. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ :
α) Σχετικά με τη διαφήμιση στην τηλεόραση για τη μελισσοθεραπεία που
διαφημίζει ότι «θεραπεύει» πόνους της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ο κ. Νίκας θεωρεί ότι
πρέπει να επέμβει η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με Δελτίο Τύπου· τελικά αποφασίζεται να συνταχθεί ένα
μήνυμα που θα αναφέρει ότι οι διάφορες θεραπείες που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν
είναι αποτελεσματικές και κάποιες φορές δεν είναι ασφαλείς, το μήνυμα αυτό θα
κοινοποιηθεί μέσω facebook.
β) Ο κ. Δ. Βασιλόπουλος ενημερώνει ότι η προώθηση του δικτύου EMEUNET
(σύνδεσμος Ευρωπαίων Ρευματολόγων έως 40 ετών) θα γίνεται από την εκπρόσωπό μας
(Country Liaison 2016-2017), κα Χριστίνα Τσαλαπάκη, η οποία θα δίνει στη γραμματεία της
ΕΡΕ ότι σχετικό υλικό υπάρχει, ώστε να ανεβαίνει στον ιστότοπο της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στο αντίστοιχο
λινκ: http://www.ere.gr/911
γ) Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α: συζητήθηκαν θέματα
συνεργασίας μεταξύ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και ΕΛΕΑΝΑ.

