∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆.Ε.Β.Ε.

Πέµπτη 26 Νοεµβρίου 2015 9.00 µ.µ.
.....................…………………………………………………
Η Συνεδρίαση του ∆Σ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας,
Γ. Παπανδρέου 39.
Παρόντες: Όλοι
Πραγµατοποιήθηκε καταγραφή της Συνεδρίασης σε ψηφιακό
µαγνητόφωνο και το αρχείο αποθηκεύτηκε στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή της Εταιρείας.
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν
κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης.
Θέµα 1ο: 29ο και 30ο Ετήσιο Συνέδριο ∆ΕΒΕ
Παρουσιάστηκε ο απολογισµός του 29ου Ετήσιου Συνεδρίου
της ∆ΕΒΕ το οποίο πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία.
Συγκεκριµένα οι εγγραφές των συνέδρων ανήλθαν στις 1.664 και η
online µετάδοση του Συνεδρίου στις 14.464 εµφανίσεις (views).
Επισηµάνθηκε, ότι στο Κλινικό Φροντιστήριο µε θέµα
"∆οκιµασία Γνώσεων για τον Σακχαρώδη ∆ιαβήτη" που
πραγµατοποιήθηκε στις 14/11/2015 στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι
συµµετέχοντες στη δοκιµασία δεν ξεπέρασαν το 50% επιτυχίας
(70% απαιτούµενο ποσοστό επιτυχίας). Το ∆Σ κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου αποφάσισε ότι θα πρέπει λόγω της δυσκολίας των
ερωτήσεων να απονείµει παρόλα αυτά τα βραβεία µε µικρότερο
χρηµατικό έπαθλο. Συγκεκριµένα, πρώτος 400 ευρώ αντί 500 ευρώ,
δεύτερος 200 ευρώ αντί 400 ευρώ και τρίτος 100 ευρώ αντί 300
ευρώ. Προτάθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του 30ου Συνεδρίου να
είναι στις 16-20/11/2016
Επίσης το ∆Σ αποφάσισε να συνεργαστεί µε µέλη
∆ιαβητολογικών Εταιρειών από τις βαλκανικές χώρες.
Θέµα 2ο: Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα ∆ΕΒΕ
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το ∆Σ ότι η κ. Κ. Καρατζίδου δε θα
µπορέσει να παρουσιάσει το µάθηµά της στον 12ο Κύκλο
Μετεκπαιδευτικών Μαθηµάτων που είναι ορισµένο για τις
05/04/2016 µε θέµα "∆ιατροφή στον Σ∆".
Μετά από πρόταση του Προέδρου, το ∆Σ αποφάσισε να
παρουσιάσει τη συγκεκριµένη οµιλία η κ. Π. Γιαννουλάκη (Κλινική
∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος (MSc), Προϊσταµένη Τµήµατος
∆ιαιτολογίας- ∆ιατροφής, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ).
Θέµα 3ο: Προσεχείς Εκδηλώσεις ∆ΕΒΕ
Το ∆Σ συζήτησε τα προγράµµατα των προγραµµατισµένων
εκδηλώσεων της ∆ΕΒΕ.

Θέµα 4ο: Απαντητική επιστολή από Γνωµοδοτική Επιτροπή για
το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη
Παρουσιάστηκε η απαντητική επιστολή από την
Γνωµοδοτική Επιτροπή για το ∆ιαβήτη σχετικά µε επιστολή που
τους είχε αποστείλει η ∆ΕΒΕ όπου αναφερόταν ότι γίνεται χρήση
του τίτλου της µετεκπαίδευσης στον Σ∆ από ιατρούς οι οποίοι δεν
έχουν πραγµατοποιήσει τον ένα χρόνο µετεκπαίδευσης όπως
προβλέπεται µε την υπ' αρ. Πρωτ. ∆2β/οικ.31915/3-10-90
υπουργική απόφαση ΦΕΚ657/17-10-90.
Συγκεκριµένα η απάντησή τους έχει ως εξής:
"... Το αναφερόµενο στην επιστολή γεγονός, αποτελεί δυστυχώς µια
πραγµατικότητα. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή του Σ∆ έλαβε γνώση,
όµως η επίλυση τέτοιων θεµάτων δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες
της Επιτροπής".
Το ∆Σ της ∆ΕΒΕ αποφάσισε να προταθεί στη Γνωµοδοτική
Επιτροπή για το ∆ιαβήτη να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα τους τα
ονοµατεπώνυµα των γιατρών που έχουν λάβει την έγκρισή τους ότι
έχουν πραγµατοποιήσει τον ένα χρόνο µετεκπαίδευσης στον Σ.∆.
(όπως προβλέπεται µε την υπ' αρ. Πρωτ. ∆2β/οικ.31915/3-10-90
υπουργική απόφαση ΦΕΚ657/17-10-90). Το συγκεκριµένο βήµα θα
ωφελούσε στη διαφάνεια του θέµατος και θα απέτρεπε τη χρήση του
τίτλου µετεκπαίδευσης στον Σ∆ σε ιατρούς που δεν έχουν λάβει της
σχετική άδεια τους.
Θέµα 5ο: Οικονοµικός απολογισµός Επιστηµονικής Εκδήλωσης
στην Καστοριά
Παρουσιάστηκε
ο
οικονοµικός
απολογισµός
της
Επιστηµονικής Εκδήλωσης που πραγµατοποίησε η ∆ΕΒΕ στην
Καστοριά στις
9-11/10/2015.
Θέµα 6ο: Ενηµέρωση για το ∆ιαµέρισµα
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το ∆Σ για το θέµα του
διαµερίσµατος της Εταιρείας. Η προσπάθεια από τον ∆ικηγόρο της
∆ΕΒΕ για εξεύρεση συναινετικής λύσης µε τον πρώην ιδιοκτήτη του
διαµερίσµατος, δεν ενέδωσε και ορίσθηκε ∆ίκη για τις αρχές του
9/5/2016.
Θέµα 7ο: Καταστατικό Εταιρείας
Μετά την έγκριση και της Γενικής Συνέλευσης των µελών
της ∆ΕΒΕ στις 15/11/2015 για τροποποίηση του Καταστατικού της
∆ΕΒΕ, ορίσθηκε από ∆Σ Επιτροπή που θα αναλάβει να προτείνει
διορθώσεις και προσθήκες για το Καταστατικό.
Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από: κ. Τ. ∆ιδάγγελο, Σπ. Μπακατσέλο,
Θ. Γερασιµίδη και ∆ικηγόρο.
Οι προτάσεις της εν λόγο Επιτροπής θα πρέπει στη συνέχεια να
εγκριθούν από το ∆Σ της ∆ΕΒΕ και να παρουσιασθούν σε επόµενη
Γενική Συνέλευση Μελών που θα ορισθεί.

Θέµα 8ο: Αµοιβή επιµέλειας & γραµµατειακής υποστήριξης
Συνεδρίου
Το ∆Σ όρισε την αµοιβή για την επιµέλεια και τη
γραµµατειακή υποστήριξη του 29ου Συνεδρίου της κ. Ειρήνης
Τσουράκη και την αµοιβή της κ. Ε. Ψαρράκη για τη γραµµατειακή
υποστήριξή του.
Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Παρουσιάστηκε ευχαριστήρια επιστολή από το "Ελληνικό
Παιδικό Χωριό" στο Φίλυρο σχετικά µε την οικονοµική και
κοινωνική υποστήριξη που έλαβε από τη ∆ΕΒΕ.
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