ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017 8.00 μ.μ.
.....................…………………………………………………..............................
Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Απούσα: κ. Μ. Αρχανιωτάκη
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: Ενημέρωση για την επιτροπή εξειδίκευσης του ΚΕ.Σ.Υ.
Παρουσιάστηκε η απαντητική επιστολή από τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ.,
κ. Μάρκου σχετικά με το αίτημα της Εταιρείας να συμμετάσχει στη συνάντηση για
το θέμα της εξειδίκευσης για τον Σ.Δ.
Συγκεκριμένα:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ευχαριστώ για την από 28.6.2017 επιστολή σας και για τη διαθεσιμότητα
σας στις διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ). Το εν
λόγω θέμα, στο οποίο αναφέρεστε, δηλαδή το θέμα της εξειδίκευσης των Παθολόγων στο
Σακχαρώδη Διαβήτη, είναι ήδη στην τελική ευθεία για τη λήψη απόφασης στην προσεχή Συνεδρίαση
της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. στις 7.7.2017. Η εν λόγω διαδικασία, η οποία, όπως ξέρετε, χρονολογεί
από δεκαετιών, εξετάζεται από δεκαμήνου από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, με όλους τους μέχρι
τώρα εμπλεκόμενους φορείς που δήλωσαν διαθεσιμότητα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει
επαρκής χρόνος για την ουσιαστική εμπλοκή της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για
τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Σε κάθε περίπτωση, μετά από την οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί, η
συμβολή σας θα είναι πολύτιμη.»

Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι συστάθηκε από το ΚΕΣΥ
επιτροπή αποτελούμενη από ιατρούς η οποία θα εισηγηθεί για θέματα που αφορούν
την εξειδίκευση στον Σ.Δ. και άλλα σχετικά θέματα.

Θέμα 2ο: Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου σχετικά με την προσφυγή κ.
Καζάκου, κ. Πάγκαλου και κ. Σκούτα
Ο Πρόεδρος διαβίβασε στα μέλη του Δ.Σ. την προφορική ενημέρωση την
οποία είχε από το δικηγόρο κ. Λιόντα, σχετικά με την απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου σχετικά με την αγωγή του κ. Καζάκου, κ. Πάγκαλου και κ. Σκούτα.
Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης των δικηγόρων για την κίνηση
των δικογραφιών, φαίνεται ότι η αγωγή τους έγινε δεκτή εν μέρει. Αναμένεται η
καθαρογραφή της απόφασης και η θέση της στο αρχείο για να ληφθεί επικυρωμένο
αντίγραφο.
Θέμα 3ο: Επιστημονική Εκδήλωση στα Χανιά
Συζητήθηκε το πρόγραμμα της Επιστημονικής Εκδήλωσης που θα
πραγματοποιηθεί στα Χανιά στις 6-8 Οκτωβρίου 2017.

Θέμα 4ο: Αίτημα Αιγίδας από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Παρουσιάστηκε η αίτηση για αιγίδα από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης για καμπάνια ενημέρωσης για το κοινό της πόλης σχετικά με τον Σ.Δ.
στις 11/11/2017 στην πλατεία Αριστοτέλους.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να χορηγήσει την αιγίδα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις
όπως συμμετοχή μέλους του ΔΣ της Εταιρείας και συνδρομή της με αντίστοιχο
εκπαιδευτικό υλικό.
Θέμα 5ο: Ενημερώσεις
Αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο η ευχαριστήρια επιστολή της οικογένειας του
αείμνηστου Σ. Ράπτη για την υποστήριξη της Εταιρείας στο πένθος τους.

Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος

Χ. Σαμπάνης
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