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1. Ενημέρωση από την Ταμία για τα τραπεζικά υπόλοιπα.  
 
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ : 
Η κ. Καταξάκη ενημερώνει για το action plan της Πανελλήνιας Ενημερωτικής 
Εκστρατείας:  

 για την Παγκόσμια Ημέρα Σκληροδέρματος στις 29 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η 
μετάδοση σποτ σε δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε κάποιους περιφερειακούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς. Επίσης, θα δημοσιευθούν banners σε δύο portal υγείας, και 
θα γίνει ειδικό αφιέρωμα στα social media (tosomasoumilaei). Θα συνεχιστούν οι 
επαφές με τις Φαρμακευτικές Εταιρείες για animation videos (ένα για τα ρευματικά 
νοσήματα και ένα για  την αγκυλοποιητική αρθρίτιδα) 

 θα προγραμματιστεί η διοργάνωση του Forum στα γραφεία της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (κάποιο 
Σάββατο του Δεκεμβρίου), πιθανά και ενός workshop με την συμμετοχή 
δημοσιογράφων 

 σχεδιάζεται ενημερωτική καμπάνια ενημέρωσης κοινού (4η κατά σειρά) στην Αθήνα 
(πιθανοί μήνες Οκτώβριος-Νοέμβριος, αναζητείται ακόμη ο χώρος που θα στεγάσει 
την εκδήλωση αυτή), σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ασθενών (δεν απαιτείται έγκριση 
ΕΟΦ) 

 τέλος προγραμματίζεται μια εκδήλωση για Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων στη 
Θεσσαλονίκη (πιθανός μήνας ο Νοέμβριος). 

3. Σχετικά με τον προγραμματισμό της 22ης Σειράς των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων 
Ρευματολογίας, ο κ. Μπερμπερίδης ανακοινώνει ότι οριστικοποιήθηκε ως τόπος 
διεξαγωγής το ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη από 7 έως και 10/12/2016. 
Οι προτάσεις για ομιλητές και θέματα θα σταλούν από τον Πρόεδρο στα μέλη του 
Δ.Σ., ώστε να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τα μέσα Ιουλίου. 

4. Αποφασίζεται η ανάθεση των προσεχών επιστημονικών εκδηλώσεων, ως εξής:  
Οι Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 2018 στην Global Events και το 26ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ρευματολογίας (πιθανή ημερομηνία 6-9 Δεκεμβρίου 2018) στην PCO 
Convin. 

 
5. Σχετικά με την Επιστολή της κας Αθανασίας Παππά - Προέδρου της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.,  η 

οποία εστάλη στην ΕΡΕ μετά την συνάντηση που είχαν ο κ. Μπερμπερίδης, η κα. 
Καταξάκη και η κα. Δικαίου μαζί της στην Ρόδο, αποφασίζεται όπως γίνει στο 
προσεχές χρονικό διάστημα, επίσημη συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΕΑΝΑ το ΔΣ της ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ, με αντικείμενο τις σχέσεις των δύο φορέων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από το καταστατικό της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 

 
6. Ενημέρωση από την Δικηγόρο κα. Μαρία Καρούτσου για την εξέλιξη της νομικής 

διαδικασίας σχετικά με τα οφειλόμενα ποσά από τη ΤΗΕΜΑ-ΤΕΑΜ.  
 
7. Επιστολή της κας Β. Γαλανοπούλου,  με την οποία κοινοποιεί την παραίτηση της 

από την Εξεταστική Επιτροπή για την Ειδικότητα της Ρευματολογίας, για λόγους 



ευθιξίας, μετά από  την Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί τα μέλη αυτών των 
Επιτροπών με έδρα την Θεσσαλονίκη. 

 
8. Εγκρίνεται η πρόταση της Φαρμακευτικής Εταιρείας Pharmaserve-Lilly για 

οικονομική ενίσχυση μέσω χορηγίας για τη συμμετοχή 5 Τακτικών Μελών της ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ στο ACR 2017 στο πλαίσιο του αντίστοιχου προγράμματος και του 
εσωτερικού κανονισμού της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 

 
9. Ενημέρωση από τον κ. Βασιλόπουλο μετά το πρόσφατο συνέδριο της EULAR, για 

την καμπάνια της EULAR που ξεκίνησε με τη συνεργασία Ενώσεων ασθενών και 
Επαγγελματιών Υγείας. 

 
10. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:  

 Η πρόσκληση από την Καθηγήτρια κα. Παρασκευή Βούλγαρη, στην επιστημονική 
ημερίδα «Επίκαιρα Θέματα Ρευματολογίας» (16/09/2017, Hotel Du Lac 
Ιωάννινα), αποφασίζεται να αναρτηθεί στο ιστότοπο της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 
 

 Σχετικά με το ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε ο κ. Τέμπος για την εγκύκλιο του 
ΕΟΠΥΥ η οποία αφορά στη χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους 
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για την  λουτρική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η 
Οκτωβρίου 2017, αποφασίζεται να επιληφθεί σχετικά η Επαγγελματική Επιτροπή, 
ώστε να προβλεφθούν περισσότερα ρευματολογικά νοσήματα από τον ΕΟΠΥΥ για 
την επόμενη λουτρική περίοδο. 
 

 Ο κ. Τρόντζας ενημερώνει για το Σχέδιο της νέας εγκυκλίου του ΣΦΕΕ, όπου δεν 
θα δικαιολογούνται καθόλου διανυκτερεύσεις στους ιατρούς που θα 
συμμετέχουν σε περιφερικές επιστημονικές  εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα 
τα Μετ/κά Μαθήματα, ένα αρκετά σοβαρό θέμα που ακόμη συζητείται μεταξύ 
εκπροσώπων της HAPCO και του ΣΦΕΕ. 
 
 

11. Θέματα προς συζήτηση απο την  Επαγγελματική Επιτροπή (συμμετέχει ο κ. 
Καρόκης μέσω Skype) 

 Σχετικά με την εγκύκλιο του ΕΟΠΠΥ για τη χορήγηση ενδοφλέβιων βιολογικών 
παραγόντων στις Ιδιωτικές Κλινικές και την επιθυμία της Ε.Ε. να διευκρινιστεί ότι 
όταν και εφ’ όσον δεν υπάρχει Ρευματολόγος, τότε κ μόνο τότε να προσκομίζεται 
μαζί με τη συνταγή βεβαίωση Παθολόγου. ‘Οπως είπε ο κ. Μπερμπερίδης και ο κ. 
Τρόντζας η εγκύκλιος έχει ήδη υπογραφεί, θα είναι δύσκολο να γίνει τέτοια 
διευκρίνιση από το ΚΕΣΥ.  

 Σχετικά με τη νέα αλλαγή στην αντιστοίχιση του φαρμάκου με τη διάγνωση (SPC) 
ο κ. Κατσιφής υποθέτει ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τις off label χρήσεις των 
φαρμάκων και με την χρήση συμπτώματος (πχ αρθρίτις, προκάρδιο άλγος, 
δύσπνοια). Ο κ. Καρόκης θα ζητήσει από τον κ. Κατσιφή να εκθέσει εν συντομία 
ό,τι πληροφορίες έχει για τις εκκολαπτόμενες αλλαγές και τα πιθανά προβλήματα 
που θα δημιουργηθούν 

 

 Για την επάρκεια εκτέλεσης υπερήχου να προστεθεί και το Advanced/ΤΤ της 
EULAR και το RhMSUS του ACR, η πρόταση της ΕΠΕΡΕ είναι να λάβει γνώση το 
Υπουργείο (ΚΕΣΥ) με το τι ισχύει διεθνώς. Αποφασίζεται να συντάξει ο κ. Καρόκης 
μια επιστολή, ώστε να σταλεί ως αίτημα από τον Πρόεδρο και την Γεν. Γραμματέα 
της ΕΡΕ. 



 Σχετικά με τα αποτελέσματα μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από 
τους Ρευματολόγους, αναφέρεται ότι: απάντησαν μόνο 78 ιατροί (επί του 
συνόλου των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν στις Εαρινές Ημέρες και 
των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που εστάλησαν σε όλα τα μέλη, Τακτικά και 
Επικουρικά). Τα σχόλια, κατά πλειοψηφία, που έστειλαν τα μέλη ήταν θετικά και 
αναγνωρίζουν την προσπάθεια της δράσης αυτής. 

 Για το αίτημα να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης triplex 
καρδιάς, σπιρομέτρησης και διαχυτικής ικανότητας από Ρευματολόγους, 
αποφασίζεται να συνταχθεί μια επιστολή να σταλεί στο Υπουργείο, αφού 
συγκεντρωθούν και άλλες εξετάσεις πέραν αυτών, ώστε να δύναται να τις 
συνταγογραφεί ο Ρευματολόγος  

 Σχετικά με  τον υγειονομικό χάρτη η κα. Καταξάκη ενημερώνει, ότι σε συνεργασία 
με τη γραμματέα κα. Ν. Βελιαρούτη, έχει ξεκινήσει η καταγραφή Μονάδων 
έγχυσης, Ιατρών ΠΕΔΥ, Ιατρών Νοσοκομείων (στρατιωτικών, πανεπιστημιακών, 
ΕΣΥ) και Ελ. Επαγγελματιών. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια βάση 
δεδομένων, όπως αποφασίσθηκε στο 2ο Forum ιατρών –ασθενών. Η κα. Καταξάκη 
θα συντάξει μια επιστολή, όπου θα ζητούνται στοιχεία εγχύσεων και 
επισκεψιμότητας των ασθενών από τα Νοσοκομεία.  

 

 

 


