ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Αθήνα, 9/10/2017
Παρόντες: κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη, Π. Τρόντζας και Σ. Νίκας (μέσω Skype)
Απούσα η κα. Σ. Δικαίου

1.

Ενημέρωση από τον κ. Πρόεδρο για τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας -22η
Σειρά. (εντός των ημερών θα αποσταλεί η σχετική αλληλογραφία - προσκλήσεις σε
Ομιλητές – Συντονιστές).

2. Η κα. Ορφανίδη (Γραμματεία ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) η οποία παρέστη στη σχετική συνάντηση του
ΕΟΦ, ενημερώνει συνοπτικά το Δ.Σ. για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής
αιτημάτων για την διοργάνωση των Επιστημονικών Εκδηλώσεων, μέσω της ειδικής eπλατφόρμας (Εγκύκλιος του ΕΟΦ Α.Π.: 81152/22.09.2017).
3. Ενημέρωση από την κα. Καταξάκη για τις προγραμματισμένες δράσεις στα πλαίσια της
Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας :
- συνέντευξη στην τηλεόραση του Ant1
- Δελτίο Τύπου, που θα διανεμηθεί μέσω social media
- Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ από κοινού με τους εκπροσώπους
της ΕΛ.Ε.Α.Ν.Α.
- Εντυποδιανομή στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στην Αθήνα
- Σε περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς θα μεταδοθεί ραδιοφωνικό spot
- Μετάδοση ραδιοφωνικού spot σε περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
Όλα τα πεπραγμένα θα αναρτηθούν στο www.facebook.com/tosomasoumilaei
4.

Σχετικά με το αίτημα της κας Σοφίας Μαυρογένη (Καρδιολόγου-Αναπλ. Διευθύντριας του
Ωνασείου Καρδιολογικού Κέντρου ΩΚΚ) για συμμετοχή της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Ημερίδας Καρδιο-Ρευματολογίας στις 20 Απριλίου 2018 στο ΩΚΚ, θα πρέπει
να μας διευκρινίσει εάν επιθυμεί ένα απλό χαιρετισμό από εκπρόσωπο του Δ.Σ. της ΕΡΕΕΠΕΡΕ ή ομιλία- εισήγηση. Η Ημερίδα να αναρτηθεί στο site της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, όπως
αιτείται.

5.

Σχετικά με τα ερευνητικά πρωτόκολλα, που έχουν ήδη αναρτηθεί στο forum - study
groups, αποφασίζεται: α) μετά από σχετικό mail που θα αποστείλει ο Πρόεδρος στους
Συντονιστές των study groups, ώστε να υποδειχθούν ποια είναι κατάλληλα από κάθε
ομάδα εργασίας, να σταλούν στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Έρευνας και τέλος να
σταλούν ανώνυμα σε κριτές (Εξωτερικού ή Εσωτερικού) β) να σταλεί επιστολή
πρόκλησης ενδιαφέροντος σε όλα τα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, αρχικά για να εγγραφούν στην
ομάδα «Οστεοαρθρίτιδα και Εξωαρθρικός Ρευματισμός» (όσοι το επιθυμούν και δεν
έχουν μέχρι σήμερα εγγραφεί στην ομάδα αυτή) και για να δηλώσουν, εφ’ όσον
επιθυμούν, την υποψηφιότητα τους για τον συντονισμό της ομάδας (λόγω παραίτησης
του κ. Σ. Ασλανίδη).

6.

Ορισμός μελών για τις Επιτροπές της EULAR (Delegates for EULAR Standing Committees
2018-2019) αποφασίζεται να ερωτηθούν (γραπτώς) οι καθορισμένοι delegates για τα
πεπραγμένα της προηγούμενης διετίας και επίσης να ενημερωθούν ότι προτείνεται από
το ΔΣ να παραταθεί η διάρκεια της θητείας τους και για την επόμενη διετία. Ακολούθως,
εφόσον δεχθούν, να σταλεί ο ορισμός τους στη Eular.

7.

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τη συνάντησή του με το Γεν. Γραμματέα
Υγείας κ. Γ. Γιαννόπουλο, λέγοντας ότι συζητήθηκαν αρκετά θέματα μεταξύ αυτών: α) ο

νόμος για την ΠΦΥ και η παραπομπή από τον οικογενειακό ιατρό σε Ρευματολόγο, β) ο
περιορισμός στον αριθμό των ετήσιων συνεδρίων, όπου ανέφερε ότι στην προσεχή
agenda των φορέων, θα προτείνει να αυξηθεί ο αριθμός των Πανελληνίων Συνεδρίων
από ένα σε δύο για τις Εταιρείες Ειδικότητας κορμού (όπως η ΕΡΕ). Σε περίπτωση που θα
αποφασιστεί αυτό άμεσα, είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς θα δύναται να γίνει η
διοργάνωση των Εαρινών Ημερών (πιθανή ημερ/νία διεξαγωγής 31/5-3/6) από την ΕΡΕΕΠΕΡΕ γ) στελέχωση Νοσοκομείων με Ρευματολόγους, δ) συνταγογράφηση και ε») το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπου έχει μείνει “στάσιμο” στο Υπουργείο από το 2015. Ο κ. Γ.
Γραμματέας ανέφερε στον κ. Μπερμπερίδη όλα τα σχετικά υπομνήματα που έχουν γίνει
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Σε γενικές γραμμές ήταν θετικός και
κατόπιν σχετικών αλλαγών που προτείνει να γίνουν, επισημαίνει ότι θα πρέπει να
υποβληθεί στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας, με κοινοποίηση στον ίδιον.
8.

Εγκρίνεται το αίτημα του κ. Π. Αθανασίου για χορήγηση αιγίδας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στη
«Φθινοπωρινή Επιστημονική Εκδήλωση 2017 Αυτοάνοσα, Ρευματικά και Μεταβολικά
Νοσήματα - Συνεργασία των Ιατρικών Ειδικοτήτων και Ποιότητα Ζωής των Ασθενών» (24
-26 Νοεμβρίου 2017 Πορταριά Μαγνησίας).

9.

Εγκρίνονται οι αιτήσεις των κ.κ. Ηλέκτρας Ζαβιτσάνου και ‘Ολγας Λουκαδάκη, ώστε να
ενταχθούν στα Τακτικά Μέλη (πρώην Επικουρικά).

10. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ :
α) Η θέση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για τη μελισσοθεραπεία θα σταλεί στο ΕΣΡ, στους
δημοσιογράφους Υγείας (μέσω PCO Convin) καθώς επίσης και στο Π.Ι.Σ.
β) αποφασίζεται να αναρτηθούν οι οδηγίες της Επιτροπής Εμβολιασμού στην
ιστοσελίδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Επίσης θα σταλούν και στον Καθηγητή κ. Γ. Κήτα, ώστε εάν
ενδιαφέρει τη Διεύθυνση Σύνταξης του MJR να δημοσιευθεί σε προσεχές τεύχος.

Επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

