ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015 9.00 μ.μ.
.....................…………………………………………………
Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου
39.
Απόντες: κ. Κώτσα
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: Συμμετοχή σε συνέδρια και έγκριση από τον ΕΟΦ

Συζητήθηκε η επιστολή που στάλθηκε προς το Υπουργείο Υγείας στις
20/01/2015 από τη ΔΕΒΕ σχετικά με την απαγόρευση από υπάλληλο του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για μετάβαση μελών της ΔΕΒΕ σε
επιστημονικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

Το θέμα παραμένει εκκρεμές, λόγω σχηματισμού νέας
κυβέρνησης, ωστόσο θα συζητηθεί με το Δικηγόρο της Εταιρείας.

Θέμα 2ο : Προϋποθέσεις για χορήγηση υποτροφιών
Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ σε προηγούμενη Συνεδρίαση, να
υποστηρίξει οικονομικά δύο άτομα με το ποσό των 15.000 ευρώ
έκαστος για ένα έτος προκειμένου να μετεκπαιδευτούν στον τομέα του
Σακχαρώδη Διαβήτη σε αναγνωρισμένο Κέντρο ή Εργαστήριο του
Εξωτερικού, καθορίστηκαν οι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των
υποψηφίων.
Θέμα 3ο: Εκδηλώσεις ΔΕΒΕ (απολογισμοί εκδηλώσεων &
προσεχείς εκδηλώσεις)
Παρουσιάστηκαν τα στατιστικά για τις εκδηλώσεις που
πραγματοποίηση η ΔΕΒΕ τον Ιανουάριο 2015 για τις εκδηλώσεις:
α) 23-25 Ιανουαρίου 2015 Μακεδονία Palace
Σεμινάριο για ινσουλινοθεραπεία – Αντλίες ινσουλίνης- Νεότερη
τεχνολογία για τον Σακχαρώδη Διαβήτη» σε συνεργασία με την ομάδα
εργασίας «Εντατική Ινσουλινοθεραπεία-Προηγμένη Τεχνολογία» της
ΕΔΕ.
β) 31 Ιανουαρίου 2015 Μακεδονία Palace
Ημερίδα για νοσηλευτές, διαιτολόγους, διατροφολόγους και
παραϊατρικό προσωπικό με θέμα: «Νεότερα Δεδομένα στην
αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη»

Οι εκδηλώσεις κρίθηκαν ιδιαίτερα επιτυχημένες (συμμετοχή,
διοργάνωση κτλ).
Καθορίστηκε η αμοιβή της κ. Ευγενίας Ψαρράκη για τη
γραμματειακή υποστήριξη των εκδηλώσεων.
Επίσης το ΔΣ συζήτησε για τις μελλοντικές εκδηλώσεις που
πρόκειται να διοργανώσει.
Θέμα 4ο: Οικονομική Ενίσχυση Διδακτορικών Διατριβών και
Ερευνητικών Εργασιών
Παρουσιάστηκαν οι αιτήσεις για Οικονομική Ενίσχυση
Διδακτορικών Διατριβών και Ερευνητικών Εργασιών. Καθορίστηκε
επιτροπή από το ΔΣ που θα αναλάβει την εξέταση τους. Το θέμα θα
συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκτός ημερήσιας διάταξης:
Ο Πρόεδρος επισήμανε το γεγονός, ότι η συνάντηση που είχε
προγραμματιστεί με τον Υπουργό Υγείας στις 10/12/2014 στην Αθηνά
με την συνοδεία του δικηγόρου της ΔΕΒΕ σχετικά για το θέμα
εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, και δεν πραγματοποιήθηκε
λόγω έκτακτης απουσίας του Υπουργού.
Η πρόταση της ΔΕΒΕ κατατέθηκε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Υπουργείου Υγείας.
Αναμένεται απάντηση, λόγω εκλογών.
Επισημάνθηκε ότι η Εταιρεία που είχε αναλάβει τη διοργάνωση
του 28ου Ετήσιου Συνέδριου της ΔΕΒΕ ξεκίνησε να καταθέτει στον
λογαριασμό της Εταιρείας τα έσοδα από το Συνέδριο.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στάλθηκε στεφάνι
εκ μέρους της ΔΕΒΕ στην κηδεία της κ. Μυροφόρας Παρχαρίδου.
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