ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 2.40μ.μ.
.....................……………………………………..........
Η Συνεδρίαση του ΔΣ πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Makedonia Palace,
κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, στην Ημερίδα για νοσηλευτές,
διαιτολόγους και παραϊατρικό προσωπικό.
Απόντες: Φ. Ηλιάδης†
Κατωτέρω, αναφέρονται περιληπτικά οι αποφάσεις κατά τη διάρκεια της
Συνεδρίασης.
Θέμα 1ο: Απώλεια ιδρυτικού μέλους της ΔΕΒΕ Ν. Παπάζογλου
Ο Ν. Παπάζογλου απεβίωσε στις 19/1/2016. Η ΔΕΒΕ έχασε έναν από
τους συνιδρυτές της και η ιατρική κοινότητα έναν καταξιωμένο δάσκαλο και
ερευνητή.
Η ΔΕΒΕ έστειλε στεφάνι στη νεκρώσιμη ακολουθία και στάλθηκε
συλλυπητήρια επιστολή στη σύζυγό του.
Τα μέλη της ΔΕΒΕ ενημερώθηκαν εγκαίρως (19/1/2016) για την ημερομηνία
της κηδείας με ηλεκτρονικό μήνυμα και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΕΒΕ.
Αποφασίστηκε να σταλεί στα μέλη ο επικήδειος λόγος που γράφτηκε και
εκφωνήθηκε από την κ. Δ. Καραγιάννη κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τα συλλυπητήρια
ηλεκτρονικά μηνύματα που έστειλαν οι: Γ. Ανθιμίδης, Ν. Κεφαλογιάννης και
κ. Α. Χατζητόλιος.
Θέμα 2ο: Απώλεια Καθ. Ενδοκρινολογίας Τζων Αλιβιζάτου
Απεβίωσε ο Καθ. Ενδοκρινολογίας Τζων Αλιβιζάτος που ξεχώριζε για
το ήθος και την επιστημονική του κατάρτιση. Η κηδεία του έγινε στις
18/1/2016, αλλά δυστυχώς η ΔΕΒΕ δεν ενημερώθηκε εγκαίρως προκειμένου
να στείλει στεφάνι. Στάλθηκε συλλυπητήρια επιστολή στον γιο του και
αποφασίστηκε να δωρηθεί το ποσό των 100 ευρώ αντί στεφάνου στο
«Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο.
Θέμα 3ο: Πρόσκληση από ΙΕΚ Ξυνή
Η πρόσκληση από το ΙΕΚ Ξυνή συζητήθηκε και στην προηγούμενη
Συνεδρίαση. Είχε αποφασιστεί η χορήγηση αιγίδας για το "1ο Συμπόσιο
Διαβητολογίας - Καρδιολογίας Β. Ελλάδος" και εκκρεμούσε ο ορισμός των
ομιλητών της ΔΕΒΕ που θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Αποφασίστηκε να συμμετέχουν με ομιλίες/ Προεδρείο:
κ. Τ. Διδάγγελος, κ. Χ. Σαμπάνης, κ. Δ. Καραγιάννη, κ. Σπ. Μπακατσέλος

Θέμα 4ο: Πρόσκληση από Πανελλήνιο Σύλλογο Νοσοκομειακών
Διαιτολόγων για συγγραφή οδηγιών για την ενδονοσοκομειακή
αντιμετώπιση του νοσηλευόμενου διαβητικού ασθενούς
Έπειτα από πρόσκληση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Νοσοκομειακών
Διαιτολόγων για συμμετοχή της ΔΕΒΕ στη συγγραφή οδηγιών για την
ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση του νοσηλευόμενου διαβητικού ασθενούς, το
ΔΣ αποφάσισε να δεχτεί την συγκεκριμένη πρόσκληση.
Θέμα 5ο: Ονομασία για το 30ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Επιστολή προς ΕΟΦ
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δεν εγκρίθηκε από τον ΕΟΦ η ονομασία
«Πανελλήνιο» Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ, όπως είχε εγκριθεί σε προηγούμενες
χρονιές.
Ο κ. Διδάγγελος θα επισκεφτεί προσωπικά εκπρόσωπο του ΕΟΦ, προκειμένου
να διεκδικήσει την επαναφορά της ονομασίας του Συνεδρίου. Σε περίπτωση
που δεν ευοδωθεί αυτό από την συγκεκριμένη συνάντηση, θα σταλεί επιστολή
προς τον ΕΟΦ.
Θέμα 6ο: Εκλογές ΔΕΒΕ για αναπλήρωση μέλους του ΔΣ
Οι εκλογές για την ανάδειξη του 7ου μέλους του ΔΣ, μετά την απώλεια
του εκλεκτού συναδέλφου Φ. Ηλιάδη, αποφασίστηκε να διεξαχθούν στα
γραφεία της ΔΕΒΕ στις 20/3/2016 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις
27/3/2016. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή υποψηφιοτήτων
ορίστηκε η 29/2/2016.
Τα μέλη θα ενημερωθούν εγγράφως, ηλεκτρονικά και με σχετική ανάρτηση
στην ιστοσελίδα της ΔΕΒΕ.
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