ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Αθήνα, 11/11/2017
Παρόντες: κ.κ. Χ. Μπερμπερίδης, Δ. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη, Σ. Δικαίου , Π. Τρόντζας και Σ.
Νίκας (μέσω Skype)

1.

Ενημέρωση από την Ταμία για τα τραπεζικά υπόλοιπα.

2.

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας 22η Σειρά:
α) μετά την απόφαση του ΣΦΕΕ να χαρακτηριστούν Περιφερειακή εκδηλωση αποφασίζεται να
καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη απο την ΕΡΕ μέσω των χορηγιών. Αποφασίζεται
λοιπόν να σταλεί άμεσα newsletter σε όλα τα μέλη, να δηλώσουν εντός 5 ημερών την επιθυμία
τους να συμμετάσχουν και σύμφωνα με λίστα που θα συνταχθεί, θα καλυφθούν τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής τους. Στην τελική απόφαση θα δοθεί προτεραιότητα στους νεώτερους
συναδέλφους, ο δε αριθμός αυτών θα ανακοινωθεί σύντομα σε όλα τα Μέλη. Επίσης μειώνεται
κατά μια ημέρα το πρόγραμμα των ΜΜΡ.
β) εγκρίνεται η έκδοση του βιβλίου «Ινομυαλγία – η αόρατη νόσος» από την ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και η έκδοση του βιβλίου γίνεται με δαπάνη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.

3.

Η κα Καταξάκη ενημερώνει για όλες τις πραγματοποιηθείσες δράσεις στα πλαίσια της
Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας 12 Οκτωβρίου.

4.

α) Οι διαδικασία κρίσης των 25 υποβληθέντων Ερευνητικών Πρωτοκόλλων αποφασίστηκε ως
εξής: μετά τις προτάσεις των Συντονιστών και αφού γίνει μια εσωτερική αξιολόγηση θα σταλούν
σε ανεξάρτητο εξωτερικό κριτή (συνάντηση Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας κατά την
διάρκεια των ΜΜΡ – Σάββατο 9/12).
β) Ως νέος Συντονιστής του Study Group «Οστεοαρθρίτιδα και εξωαρθρικός ρευματισμός»,
καθώς δεν υπήρχε καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Μέλη (μετά την σχετική πρόσκληση
που είχε αποσταλεί), ορίζεται από το Δ.Σ. η κα Δικαίου.

5.

Ενημέρωση από τον κ. Πρόεδρο για τη συνάντησή του με το Γεν. Γραμματέα Υπ. Υγείας κ. Γ.
Γιαννόπουλο, που έγινε στις 10 Νοεμβρίου, όπου έδειξε θετικά προσκείμενος για το θέμα του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

6.

Η Επιτροπή Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων της ΕΡΕ θα αξιολογήσει την ένταξη του Tofacitinib στο
επικαιροποιημένο θεραπευτικό πρωτόκολλο της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας.

7.

Ενημέρωση για την τροποποίηση της διατύπωσης της απόφασης από το Τμήμα Διαχείρισης
Φαρμακειών ΕΟΠΥΥ σχετικά με την χορήγηση φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης σε
ρευματοπαθείς, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. Η τροποποίηση αναφέρει ότι εάν
υπάρχει στην Κλινική Ρευματολόγος, τότε η συνταγογράφηση θα γίνεται υποχρεωτικά από
αυτόν, οπότε δεν χρειάζεται βεβαίωση από Παθολόγο.

8.

α) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα παραστούν στη συνάντηση του Προέδρου του ΚΕΣΥ, Καθ.
κ. Κ. Μάρκου με τις Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες Ειδικοτήτων & Εξειδικεύσεων.
β) η 3μελης Επιτροπή ειδικευομένων, θα επιλέξει έναν εκπρόσωπο της, ο οποίος θα παραστεί
στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των ειδικευομένων των Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών
που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24/11/2017 στο Υπουργείο Υγείας. Θα συνταχθεί αντίστοιχη
εξουσιοδότηση από το Δ.Σ.

9.

Η Επιτροπή Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων της ΕΡΕ θα αξιολογήσει την ένταξη του Tofacitinib στο
επικαιροποιημένο θεραπευτικό πρωτόκολλο της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας.

10. Εγκρίνεται το αίτημα του κ. Π. Βουνοτρυπίδη για χορήγηση αιγίδας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στην Ημερίδα
«Κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες–από τη θεωρία στην πράξη», που διοργανώνει το
Ρευματολογικό Τμήμα του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου (στις 10 Μαρτίου 2018 στο
αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. –Η αποδοχή του αιτήματος θα σταλεί μετά
την παραλαβή της σχετικής έγκρισης του ΕΟΦ.
11. Το ίδιο ισχύει και για το αντίστοιχο αίτημα του κ. Κήτα για χορήγηση αιγίδας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σε
σειρά διαδραστικών κλινικών σεμιναρίων (workshops), που διοργανώνονται από το «Τμήμα
Ρευματολογίας – Κέντρο Διερεύνησης και Αντιμετώπισης Ρευματικών Παθήσεων» του Δ.Θ.Κ.Α
Υγεία.
12. Εγκρίνεται η αίτηση της κας Χρυσάνθης Στάβερη να ενταχθεί στα Τακτικά Μέλη.
13. Στη συνάντηση της ΕΠΕΡΕ (εκπροσώπηση από τους κ.κ. Καρόκη και Κατσιφή) με το Δ.Σ.
παραβρέθηκαν επίσης οι κ.κ. Π. Σφηκάκης και Σφοντούρης ως μέλη της Ομάδας Εργασίας για την
εκπαίδευση των ειδικευομένων στη Ρευματολογίας οι οποίοι ενημερώνουν για την απόφαση του
ΚΕΣΥ να αναμορφωθεί ο τρόπος εξετάσεων των ειδικευομένων, να υπάρξει curriculum, logbook
της ειδικότητας και γενικότερα να βελτιωθεί η εκπαίδευση, με ομογενοποίηση και εξομοίωση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας μεταξύ των διαφόρων Εκπαιδευτικών Κέντρων που δίνουν
ειδικότητα. Έτσι λοιπόν ομόφωνα έχει προταθεί να μην γίνει ανακατανομή των θέσεων για
Ρευματολογία (οι οποίες είναι γύρω στις 60), καθώς ο κλάδος είναι υπερκορεσμένος. Η πρόταση
είναι να περικοπούν οι θέσεις ειδικευομένων, ώστε να πιστωθούν νέες θέσεις ειδικών. Ο κ.
Σφηκάκης συγκεκριμένα αναφέρει ότι στις ΗΠΑ σε πληθυσμό 300 εκατομμυρίων οι θέσεις
ειδικευομένων στη Ρευματολογία είναι 430, αντιστρόφως ανάλογα από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
Επίσης θα υπάρξει περιοδική κινητικότητα των ειδικευομένων μεταξύ διασυνδεομένων
Κλινικών/Τμημάτων, ακόμη και αυτών που δεν έχουν σήμερα ειδικευόμενους. Φυσικά θα γίνει ο
σχετικός έλεγχος «ποιότητας» για το εάν έχουν εκπαιδευτική επάρκεια τα Τμήματα που δεν
έχουν οργανικές θέσεις, με ευθύνη της Επιτροπής. Τα 4μηνα σε άλλες ειδικότητες καταργούνται,
καθώς για παράδειγμα η ανοσολογία συμπεριλαμβάνεται στο curriculum της ειδικότητας (4 έτη
για Ρευματολογία και 2 για Παθολογία). Κατά το τελευταίο έτος της ειδίκευσης στην
Ρευματολογία θα γίνεται η περιοδική κινητικότητα.

14. Λοιπά θέματα :
1.

Ενημέρωση του ΔΣ για επιστολή-καταγγελία που κοινοποιήθηκε από τον κ. Βουνοτρυπίδη,
σχετικά με διαφήμιση παραφαρμακευτικού σκευάσματος (OSTEOREN), όπου γίνεται χρήση
του ονόματός του, εν αγνοία του.

2.

Σχετικά με το μήνυμα της κας Θάλειας Γεωργά, (Προέδρος του Δωδεκανησιακού Συλλόγου
Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας & Λύκου «Θάλεια») για μία θέση Ρευματολόγου στο Γ.Ν.
Ρόδου, αποφασίζεται να σταλεί η σχετική ενημέρωση με newsletter σε όλα τα Μέλη.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΡΕ:
1) Ενημέρωση από τον κ. Καρόκη για το log-book ειδικευομένων, το οποίο έχει επιμεληθεί και έχει
κατατεθεί στο ΚΕΣΥ.
2) Παρουσιάζεται η πρόταση του κ. Καρόκη για δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τους
Ρευματολόγους πλέον των 2 ακτινογραφιών (5 κατά προτίμηση), σπιρομέτρησης-διαχυτικής
ικανότητας, ΗΚΓ-triplex καρδίας, καθώς επίσης σχετικά με το ΗΝΓ-ΗΜΓ αν υπάρχει δυνατότητα
συνταγογράφησης από Ρευματολόγους.
3) Πρόταση για την έγκριση επάρκειας διενέργειας υπερηχογραφημάτων από Ρευματολόγους, οι
σχετικές διαδικασίες των ACR - EULAR περιγράφονται στα links:
https://www.rheumatology.org/Portals/0/Files/RhMSUS-Candidate-Handbook.pdf (για το ACR) και
https://www.eular.org/edu_course_ultrasound_competency_assessment.cfm (για τη EULAR) . Θα
οριστικοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα για αποστολή.
4) Σχετικά με το Μεταπτυχιακό της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο: «Ρευματολογία–Μυοσκελετική
Υγεία» και κατά πόσον κατοχυρώνει ή όχι επαγγελματικά δικαιώματα σε κάποιον ιατρό που έχει
αποκτήσει τον τίτλο του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού. Η απάντηση εκ μέρους του κ. Σφηκάκη
είναι ότι δεν έχει καμία επαγγελματική κατοχύρωση, γι’ αυτό άλλωστε μπορούν να το
παρακολουθήσουν

δημόσιοι

υπάλληλοι

διαφόρων

ειδικοτήτων

όπως

νοσηλευτές,

φυσιοθεραπευτές κ.α., υπάλληλοι ιδιωτικών εταιρειών, δεν αφορά μόνο σε ιατρούς. ΄Αλλωστε η
ποσόστωση του φετινού μεταπτυχιακού είναι μόνο 7 ιατροί και 13 υπάλληλοι των άνω κατηγοριών.
Ο κ. Βασιλόπουλος ως υπεύθυνος του Mεταπτυχιακού Mαθήματος αυτού διευκρινίζει ότι αποτελεί
«εφόδιο» και δεν συνιστά επαγγελματικό δικαίωμα στους γιατρούς που το παρακολουθούν.
5) Σχετικά με τις Επιτροπές ΚΕΠΑ ο κ. Τρόντζας ενημερώνει ότι τα ΚΕΠΑ ανήκουν στο Υπουργείο
Εργασίας, ενώ η στελέχωση της επιτροπής φαρμάκων υψηλού κόστους γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ,
οπότε η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ δεν έχει άποψη επ’ αυτών.

Επόμενη Συνεδρίαση Δ.Σ.: Παρασκευή 15/12, ώρα 20:30

