ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 2.40μ.μ.
.....................…………………………………………………
Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 39.
Απόντες: Κ. Κώτσα, Φ. Ηλιάδης†
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: Διοργάνωση τιμητικών εκδηλώσεων στη μνήμη των
N. Παπάζογλου και Φ. Ηλιάδη
Το ΔΣ, όπως είχε αποφασίσει και σε προηγούμενη Συνεδρίαση,
αφιέρωσε τη συγκεκριμένη Συνεδρίαση στη μνήμη του Ν. Παπάζογλου και
στον Φ. Ηλιάδη.
Αποφασίστηκε να διεξαχθεί στη μνήμη τους Ημερίδα στις 22/5/2016
στο πλαίσιο της Επιστημονικής Εκδήλωσης «Νευροπάθεια - Διαβητικό Πόδι»
(20-22/5/2016 Θεσσαλονίκη).
Συζητήθηκε το πρόγραμμα και οι ομιλητές θα είναι κυρίως συνάδελφοι των
εκλιπόντων. Η Ημερίδα θα ολοκληρωθεί με ομιλίες για τη ζωή και το έργο του
Ν. Παπάζογλου και Φ. Ηλιάδη.
Οι εργασίες που θα βραβευτούν στο 30ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο
της ΔΕΒΕ θα έχουν το όνομα των εκλιπόντων (1ο βραβείο Ν. Παπάζογλου, 2ο
βραβείο Φ. Ηλιάδη).
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί διαγωνισμός γνώσεων στο 30ο
Συνέδριο ο διαγωνισμός θα ονομαστεί «Διαγωνισμός Γνώσεων Φ. Ηλιάδη».
Το ΔΣ επιφυλάσσεται να οργανώσει και άλλες εκδηλώσεις αφιερωμένες
στη μνήμη τους.
Εκτός ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τα παρακάτω θέματα:
Η κ. Ευγενία Παπάζογλου, σύζυγος του αείμνηστου Ν. Παπάζογλου,
έστειλε προς τα μέλη του ΔΣ ευχαριστήρια επιστολή για την συμπαράσταση
που της προσέφεραν στην απώλεια του συζύγου της.
Η κ. Μ. Μπουγουλιά ενημέρωσε με επιστολή το ΔΣ, ότι δεν μπορεί να
συμμετέχει στον 12ο Κύκλο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων. Αποφασίστηκε το
μάθημά της με θέμα: «Σύνδρομο Cushing και ΣΔ» στις 01/03/2016 να το
παρουσιάσει το μέλος της ΔΕΒΕ κ. Α. Δρυμωνίτης.
Αναγνώστηκαν οι ευχαριστήριες επιστολές από το Παιδικό Χωρίο SOS
Πλαγιαρίου, το Ορφανοτροφείο Θηλέων «Μέλισσα» και την Εταιρεία
Σπαστικών Β.Ε. για την οικονομική υποστήριξη που έλαβαν από τη ΔΕΒΕ.

Η Α. Αδαμίδου, μέλος της ΔΕΒΕ και εκλεκτή συνάδελφος, απεβίωσε
στις 8/2/16. Η ΔΕΒΕ έστειλε στεφάνι στη νεκρώσιμη λειτουργία.
Σχετικά με την πρόσκληση από το ΙΕΚ Ξυνή με δύο στρογγυλές
τράπεζες στο "1ο Συμπόσιο Διαβητολογίας - Καρδιολογίας Β. Ελλάδος", όπως
είχε συζητηθεί στις δύο προηγούμενες Συνεδριάσεις, αποφασίστηκε να
συμμετέχει και η κ. Μ. Αρχανιωτάκη με ομιλία.
Ο Πρόεδρος, έπειτα από συνάντηση που είχε στις 8/2/2016 με
εκπρόσωπο από τον ΕΟΦ στην Αθήνα, ενημέρωσε το ΔΣ για την θετική
έκβαση της συνάντησης. Η εκπρόσωπος του ΕΟΦ δέχτηκε την επαναφορά της
ονομασίας του Συνεδρίου ως «Πανελλήνιο» Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ, όπως
αναφερόταν και σε προηγούμενες χρονιές.
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