∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆.Ε.Β.Ε.

Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου 2015 9.00 µ.µ.
.....................…………………………………………………
Η Συνεδρίαση του ∆Σ 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 Εταιρείας.
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν
κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης.
Θέµα 1ο: 30ο και 31ο Ετήσιο Συνέδριο ∆ΕΒΕ
Το ∆Σ αποφάσισε τα παρακάτω για το 30ο Πανελλήνιο
Ετήσιο Συνέδριο:
Οριστικοποιήθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του 30ου Πανελλήνιου
Ετήσιου Συνεδρίου της ∆ΕΒΕ για τις 16-20/11/2016 στο ξενοδοχείο
Makedonia Palace.
Οι τιµές για τα δορυφορικά, stand κτλ παραµένουν ίδιες µε το
προηγούµενο Συνέδριο.
Θα προσκληθούν ως επίσηµοι προσκεκληµένοι ξένοι οµιλητές οι:
Α. Vinik, D. Matthews και LM Delahanty και αποφασίστηκε η
αµοιβή για τις οµιλίες τους.
Για την οργανωτική γραµµατεία του Συνεδρίου ορίσθηκε η Εταιρεία
Inventics.
Οριστικοποιήθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του 31ου
Πανελλήνιου Ετήσιου Συνεδρίου της ∆ΕΒΕ για τις 08-12/11/2017
στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.
Θέµα 2ο: Επιστηµονική Εκδήλωση για Νοσηλευτές,
∆ιαιτολόγους, ∆ιατροφολόγους και Παραϊατρικό προσωπικό,
30/01/2016 Θεσσαλονίκη
Συζητήθηκε το πρόγραµµα της Επιστηµονικής Εκδήλωσης
και οριστικοποιήθηκαν οι τιµές για τα δορυφορικά, stand κτλ οι
οποίες παραµένουν ίδιες µε περυσινή επιστηµονική εκδήλωση.
Θέµα 3ο: 2ο Σεµινάριο Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
στην Ινσουλινοθεραπεία, στις αντλίες ινσουλίνης και στη
νεότερη τεχνολογία για τον Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, 12-14/02/2016
Θεσσαλονίκη
Συζητήθηκε το πρόγραµµα της Επιστηµονικής Εκδήλωσης
και οριστικοποιήθηκαν οι τιµές για τα δορυφορικά, stand κτλ.
Θέµα 4ο: Πρόσκληση από τον Οργανισµό Ιατρικής
Εκπαιδεύσεως "Ιατρική Παιδεία" για τεύχος αφιερωµένο στη
∆ΕΒΕ στο περιοδικό "Σύγχρονη ∆ιαβητολογία"

Παρουσιάστηκε η πρόσκληση Οργανισµού Ιατρικής
Εκπαιδεύσεως "Ιατρική Παιδεία" για τη συγγραφή άρθρων σε
τεύχος αφιερωµένο στη ∆ΕΒΕ στο περιοδικό "Σύγχρονη
∆ιαβητολογία". Η πρόταση έγινε δεκτή και εκκρεµεί η συγγραφή
των άρθρων.
Θέµα 5ο: Οικονοµική υποστήριξη φορέων που υποστηρίζουν
κοινωνικές οµάδες µε προβλήµατα
Αποφασίστηκε η οικονοµική υποστήριξη των 1.000 ευρώ σε:
1) Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, 2) Ορφανοτροφείο
"Μέλισσα'' και 3) Παιδικό Χωριό στο Πλαγιάρι.
Η κ. ∆. Καραγιάννη µετέφερε τον προβληµατισµό που έθεσε
η κ. Κ. Κώτσα σε τηλεφωνική τους επικοινωνία σχετικά µε το αν θα
πρέπει να καθιερωθούν κριτήρια οικονοµικής υποστήριξης φορέων
που υποστηρίζουν κοινωνικές οµάδες µε προβλήµατα. Το ∆Σ δεν
πήρε σχετική απόφαση, θεωρώντας την κοινωνική προσφορά της
∆ΕΒΕ αυτονόητη και επιβεβληµένη και µε την υποσηµείωση ότι
κάθε αίτηµα θα συζητείται στο ∆Σ
Εκτός ηµερήσιας διάταξης
Παρουσιάστηκε ευχαριστήρια επιστολή από το "Χαµόγελο
του Παιδιού", σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική υποστήριξη
που έλαβε από τη ∆ΕΒΕ.
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