ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Β.Ε.

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 9.00μ.μ.
.....................………………………………………………….............
Η Συνεδρίαση του ΔΣ έγινε στα γραφεία της Εταιρείας,
Γ. Παπανδρέου 39.
Απόντες: †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 1ο: Πρόταση της ΕΔΕ για επικαιροποίηση ιατρικού
καταλόγου για τη χορήγηση αντλίας συνεχούς έγχυσης
ινσουλίνης
Το ΔΣ έκανε δεκτή την πρόταση από την ΕΔΕ για
συνεργασία στην επικαιροποίηση του ιατρικού καταλόγου για τη
χορήγηση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και την καθιέρωση
πιστοποίησης της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του ενιαίου ιατρικού
καταλόγου.
Το μέλος που θα εκπροσωπήσει τη ΔΕΒΕ στη τριμελή επιτροπή που
θα συσταθεί, είναι ο Πρόεδρος της ΔΕΒΕ κ. Τ. Διδάγγελος ο οποίος
εάν χρειαστεί θα συμβουλευτεί τον Δικηγόρο κ. Ν. Λιόντα.
Θέμα 2ο: 30ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ
Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το 30ο επετειακό
Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της ΔΕΒΕ.
Αποφασίστηκε η Τελετή έναρξης να πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο
Μουσικής την Τετάρτη 16/11/2016, εγκρίθηκε η οικονομική
προσφορά από το Μέγαρο
Μουσικής, και προτάθηκαν οι
καλλιτέχνες που θα προσκληθούν.
Θέμα 3ο: Οικονομική υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών
ή Ερευνητικών Εργασιών
Παρουσιάστηκαν οι πέντε αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση
Διδακτορικών Εργασιών και Ερευνητικών Εργασιών που
κατατέθηκαν εγκαίρως έως τις 31/01/2016.
Καθορίστηκε επιτροπή από το ΔΣ που θα αναλάβει την εξέτασή
τους και θα συζητηθούν οι αιτήσεις σε επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ.

Θέμα 4ο: Οικονομικός απολογισμός Επιστημονικής Εκδήλωσης
στη Λαμία
Παρουσιάστηκε
ο
οικονομικό
απολογισμός
της
Επιστημονικής Εκδήλωσης που πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία
η ΔΕΒΕ στη Λαμία στις 15-17/01/2016.
Εκτός ημερήσιας διατάξης:
Αποφασίστηκε η αμοιβή της κ. Ειρήνης Τσουράκη για την
επιμέλεια και υποστήριξη δύο επιστημονικών εκδηλώσεων που
διοργάνωσε η ΔΕΒΕ (30/01/2016 Ημερίδα για Νοσηλευτές/τριες,
Διαιτολόγους, Διατροφολόγους και Παραϊατρικό προσωπικό,
12-14/02/2016 2ο Σεμινάριο Ινσουλινοθεραπείας).
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