ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Τρίτη 6 Μαΐου 2014 9.00μ.μ.
.....................………………………………………………………..
Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Απόντες: κ. Ηλιάδης
Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της συνεδρίασης σε ψηφιακό μαγνητόφωνο και
το αρχείο αποθηκεύτηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της εταιρίας.
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης.
Θέμα 1ο: Αίτημα Συλλόγου Αιμοδοτών Νέας Νικομηδείας Ημαθίας
Αίτημα του Συλλόγου Αιμοδοτών Νέας Νικομηδείας Ημαθίας ώστε να
παραβρεθεί μέλος της ΔΕΒΕ στη αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στις τις
15 Ιουνίου 2014 στο γραφεία τους και να ενημερώσει για τον Σακχαρώδη
Διαβήτη όπως και να πραγματοποιήσει μετρήσεις σακχάρου, έγινε από το ΔΣ
δεκτό.
Η κ. Κώτσα ανέλαβε να προτείνει τον ιατρό που θα συμμετέχει στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Θέμα 2ο: Πρόσκληση για συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα σε
επιστημονική εκδήλωση του Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν
Πρόσκληση της της Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για
Αγγειακά Νοσήματα (ΕΜΠΑΚΑΝ) για συμμετοχή της ΔΕΒΕ με στρογγυλή
τράπεζα στην επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνουν στις 21- 23
Νοεμβρίου 2014 στην Πορταριά Πηλίου, έγινε από το ΔΣ δεκτή.
Πρόεδρος της στρογγυλής τράπεζας θα είναι η κ. Καραγιάννη και ομιλητές οι:
κ. Ηλιάδης, κ. Κώτσα, κ. Σαμπάνης.
Εκκρεμεί να οριστούν τα θέματα των ομιλιών.

Θέμα 3ο: Αίτηση για χορήγηση Αιγίδας από Αστική Εταιρεία μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ»
Τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΒΕ, έπειτα από συζήτηση, όσον αφορά στην
αίτηση για χορήγηση αιγίδας της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα «ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ» για την πανελλαδική εκστρατεία
ενημέρωσης, εκπαίδευσης, εξοικείωσης με τη νόσο του σακχαρώδη διαβήτη
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2014 και θα συνεχιστεί σε
συνολικά 17 περιοχές της Ελλάδος, αποφάσισαν να εγκρίνουν το αίτημα
καθώς και να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ενημερωτική καμπάνια για τον
σακχαρώδη διαβήτη.
Για τη χορήγηση αιγίδας διαφώνησε ο κ. Μπακατσέλος.
Θέμα 4ο: Κριτήρια ένταξης νέων μελών ΔΕΒΕ
Το Δ.Σ. επανπροσδιόρισε τα κριτήρια ένταξης νέων μελών στη ΔΕΒΕ,
τα οποία θα είναι:
To Δ.Σ. της ΔΕΒΕ αποφάσισε να κωδικοποιήσει τις προϋποθέσεις που πρέπει
να υπάρχουν, ώστε να γίνει μέλος ένας επιστήμων που ενδιαφέρεται προς τούτο.
Μετά την αίτησή του που προσυπογράφουν δύο μέλη της ΔΕΒΕ, γίνεται αποδοχή
των υποψηφίων ως μέλος, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΒΕ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ ΔΕΒΕ
Για να γίνει κάποιος μέλος της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος,
πρέπει να πληροί μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες θα
ισχύουν για κατοίκους της Ελλάδας, της Κύπρου αλλά και Έλληνες του εξωτερικού.
Τα παρακάτω αναφερόμενα αποτελούν απόδειξη ότι τα άτομα αυτά έχουν
πραγματικό ενδιαφέρον για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως αναφέρει και το
καταστατικό της Εταιρείας.
κατηγορία α) Πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών
κατηγορία β) Πτυχιούχοι των εξής Σχολών Παραϊατρικών Επαγγελμάτων:
Νοσηλευτική, Διαιτολογία
Κατηγορία α)
1. Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι: δύο τουλάχιστον πλήρεις δημοσιεύσεις σχετικές με
τον Σακχαρώδη Διαβήτη σε επιστημονικά περιοδικά.
2. Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι: συμμετοχή σε δύο ετήσια συνέδρια της ΔΕΒΕ &
παρακολούθηση ενός κύκλου μετεκπαιδευτικών μαθημάτων που διοργανώνει η
ΔΕΒΕ.
3. Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι: ετήσια τουλάχιστον εκπαίδευση σε Διαβητολογικό
Κέντρο αναγνωρισμένο από το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας
4. Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι: Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με τον «Σακχαρώδη
Διαβήτη»

5. Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι: μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με τον «Σακχαρώδη
Διαβήτη»
6. Συντονιστές Διευθυντές
Πανεπιστημιακών Κλινικών

Κλινικών

ΕΣΥ

&

Καθηγητές

Διευθυντές

7. Επιμελητές ΕΣΥ ή μέλη ΔΕΠ (πλην Καθηγητών/Διευθυντών που αναφέρονται
παραπάνω), Παθολόγοι και Ενδοκρινολόγοι που έχουν παρακολουθήσει δύο ετήσια
Συνέδρια τα οποία διοργανώνει η ΔΕΒΕ
8. Ειδικευόμενοι ιατροί Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι που έχουν παρακολουθήσει δύο
ετήσια συνέδρια τα οποία διοργανώνει η ΔΕΒΕ και έναν κύκλο μετεκπαιδευτικών
μαθημάτων που διοργανώνει η ΔΕΒΕ
9. Γενικοί ιατροί που έχουν παρακολουθήσει τρία ετήσια συνέδρια τα οποία
διοργανώνει η ΔΕΒΕ, έναν κύκλο μετεκπαιδευτικών μαθημάτων που διοργανώνει η
ΔΕΒΕ και τρίμηνη εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο Διαβητολογικό Κέντρο.
10. Μη Παθοπολόγοι, Ενδοκρινολόγοι με ειδικό ενδιαφέρον για τον Σ.Δ.: τρεις
πλήρεις δημοσιεύσεις σχετικές με τον Σακχαρώδη Διαβήτη σε επιστημονικά
περιοδικά.
11. Μέλη ξένων Πανεπιστημίων που έχουν διακριθεί στο πεδίο του Σακχαρώδη
Διαβήτη.

Κατηγορία β)
1. Νοσοκομειακοί Διαιτολόγοι που απασχολούνται επί μια τουλάχιστον πενταετία σε
Δημόσια Νοσοκομεία και έχουν παρακολουθήσει τρία Συνέδρια ΔΕΒΕ ή έχουν
μεταπτυχιακό δίπλωμα με θέμα τον ΣΔ
2. Μη Νοσοκομειακοί Διαιτολόγοι που έχουν παρακολουθήσει τρία Συνέδρια ΔΕΒΕ
και τρεις Ημερίδες Νοσηλευτών ΔΕΒΕ ή έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα στον ΣΔ
3. Νοσοκομειακοί Νοσηλευτές με πέντε χρόνια εργασίας σε Διαβητολογικό Κέντρο ή
Παθολογική Κλινική και έχουν παρακολουθήσει τρία συνέδρια ΔΕΒΕ, δύο Ημερίδες
Νοσηλευτών ΔΕΒΕ ή έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα στον ΣΔ
4. Νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που εργάζονται επί μία τουλάχιστον πενταετία σε
Διαβητολογικά Κέντρα Δημοσίων Νοσοκομείων και έχουν κάνει διπλωματική
εργασία με θέμα ΣΔ
5. Διαιτολόγοι και Νοσηλευτές που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία
Συνέδρια της ΔΕΒΕ και έναν Κύκλο μετεκπαιδευτικών μαθημάτων ΔΕΒΕ.

Τα υποψήφια μέλη πρέπει να είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση του Συνεδρίου
κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η έγκριση της αίτησής τους, εκτός τα υποψήφια
μέλη της κατηγορίας α/11, εφόσον βρίσκονται εκτός Ελλάδος.

Θέμα 5ο: Απαντητική επιστολή κ. Χατζηϊωαννίδη
Παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. η απαντητική επιστολή του κ. Χατζηϊωαννίδη.
Θέμα 6ο: 28ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου
Ελλάδος, συζήτησε το προκαταρκτικό πρόγραμμα του 28ου Ετήσιου Συνέδριο
ΔΕΒΕ. Επίσης αποφασίστηκε η διεξαγωγή Ημερίδας για άτομα με ΣΔ στο
πλαίσιο του Συνεδρίου στις 16/11/2014 με επιμελήτριες για την συγκεκριμένη
εκδήλωση την κ. Καραγιάννη και τον κ. Μπακατσέλο. Επίσης, θα
πραγματοποιηθεί το πρωί της ίδιας ημέρας εκδήλωση για τη σημασία της
άσκησης στη ρύθμιση του διαβήτη με περπάτημα στην παραλία και
επιμελήτριες της συγκεκριμένη εκδήλωσης τις κυρίες Αρχανιωτάκη και
Κώτσα.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:
Παρουσιάστηκε επιστολή του Διευθυντή Σύνταξης, κ. Δ. Καραμήτσου,
του περιοδικού «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά», όπου καλεί τα μέλη του
ΔΣ και τους συνεργάτες του να συμμετέχουν ενεργά στη συγγραφή άρθρων για
το περιοδικό και την ανανέωση της συντακτικής επιτροπής.
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Τα Μέλη :

Φ. Ηλιάδης
Κ. Κώτσα
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