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Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Εταιρείας
Υπερηχογραφίας
που
πραγματοποιήθηκε
την
Δευτέρα
16/07/2012 τέθηκαν τα παρακάτω
θέματα:
1. Ενημέρωση για τις τρέχουσες
υποθέσεις της Ελληνικής Εταιρείας
Υπερηχογραφίας: Εγγραφές,
Εκπαιδευτική δραστηριότητα,
Επικοινωνία με το ΚΕΣΥ και με τον
ΕΟΦ για πιστοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Site της Εταιρείας
Υπερήχων, Εγγραφές στο περιοδικό
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας EJU.
2. Απολογισμός του συνεδρίου Euroson
School που πραγματοποιήθηκε τον
Ιανουάριο του 2012 στην Αθήνα
3. Ανάληψη του συνεδρίου Euroson
2015 στην Αθήνα. Όπως γνωρίζετε η
απόφαση έχει ληφθεί ομόφωνα από
τους Ευρωπαίους Εταίρους στο
τελευταίο συνέδριο Euroson που
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, 2012,
στην Μαδρίτη. Έγινε ενημέρωση για
τους όρους και τις προϋποθέσεις
ανάληψης αυτής της ευθύνης και
περιγραφή των απαιτήσεων και των
προδιαγραφών.
4. Συνδρομές εγγραφής μελών στην
Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας
Στην σημερινή συγκυρία έγινε διεξοδική
συζήτηση απολογισμού της συμμετοχής
της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας
στο
Συνέδριο
EUROSON
που
πραγματοποιήθηκε στην Μαδρίτη, 22-24
Απριλίου
2012.
Έγινε
αναλυτική
παρουσίαση του Προγράμματος, των
Πρακτικών
Σεμιναρίων
και
της
Συνεδρίασης της Ολομέλειας των Εταίρων
της
Ευρωπαϊκής
Εταιρείας
Υπερηχογραφίας που είχε τα παρακάτω
θέματα: 1. Έκθεση Επιτροπής ECMUS, 2.
Έκθεση Επιτροπής Εκδόσεων, 3. Έκθεση
EJU, 4. Υποψηφιότητες και Εκλογές για
την WFUMB, 5. Διάλεξη EUROSON 2013.

EUROSON 2015
▼▼

Ένα από τα θέματα της Συνεδρίασης ήταν
η παρουσίαση και η ανάληψη του EURO-

SON 2015 στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της
Εταιρείας
Παύλος
Σ.
Ζουμπούλης
παρουσίασε αναλυτικά τις προϋποθέσεις
και τα προβλήματα που υπάρχουν στη
διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου.
Υπενθυμίζουμε ότι η διεκδίκηση έγινε την
χειρότερη στιγμή της οικονομικής κρίσης
για την Ευρώπη και την Ελλάδα και
υπήρχε διάχυτη η επιφυλακτικότητα από
την πλευρά των Ευρωπαίων Εταίρων που
συμμετείχαν στην διαδικασία. Είχε
προηγηθεί επίσης κριτική στον Πρόεδρο
της Ισπανικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας
για τις οργανωτικές αδυναμίες και την
σχετικά μικρή συμμετοχή που υπήρχε στο
EUROSON της Μαδρίτης.
Τα πλεονεκτήματα που παρουσίασε η
Ελληνική Εταιρεία Υπερηχογραφίας για
την διεκδίκηση του EUROSON 2015 είναι:
1. Η επιτυχημένη διοργάνωση του EUROSON SCHOOL στην Αθήνα που
πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο
2012. Το EUROSON SCHOOL
παρακολούθησαν 284 Σύνεδροι. 54
Σύνεδροι ήταν από άλλες χώρες
(Τουρκία, Ρουμανία, Κύπρος, Ιταλία,
Γαλλία, Γερμανία, Κροατία, Σερβία,
Ισραήλ, Λίβανος, Τυνησία, Μολδαβία,
Βουλγαρία, Αγγλία).
2. Η οργανωμένη συμμετοχή της
Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας
σε όλα τα Συνέδρια EUROSON που
έχουν πραγματοποιηθεί σε
διαφορετικές πρωτεύουσες της
Ευρώπης τα προηγούμενα χρόνια.
3. Η τεκμηριωμένη παρουσίαση, που
πήρε υπόψη της τους οργανωτικούς
περιορισμούς, ιδιαίτερα από την
πλευρά των χορηγών
4. Η δυνατότητα της Ελληνικής
Εταιρείας Υπερηχογραφίας, που
φάνηκε στο EUROSON SCHOOL να
κινητοποιεί Ομιλητές και Συνέδρους,
όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από
την Ευρώπη και ιδιαίτερα από
Ανατολικοευρωπαϊκές και
Μεσογειακές χώρες.

της Σερβίας, της Πολωνίας, της Κύπρου,
της Τουρκίας, της Σλοβενίας και της
Μολδαβίας που έδειξαν τη συμπαράσταση
τους και υποσχέθηκαν κινητοποίηση των
μελών τους, αν ένα Ευρωπαϊκό Συνέδριο
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν η
ομόφωνη αποδοχή του συνόλου των
εκπροσώπων των Εταιρειών στην πρόταση
της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας
για την πραγματοποίηση του EUROSON
2015 στην Αθήνα.

Πανελλήνιο Συνέδριο
Υπερηχογραφίας 2013
▼▼

Συζητήθηκε
η
δυνατότητα
να
πραγματοποιηθεί Πανελλήνιο Συνέδριο
Υπερηχογραφίας το 2013 που θα δράσει
σαν σημείο οργάνωσης και συγκέντρωσης
όλων των μελών της Ελληνικής Εταιρείας
Υπερηχογραφίας που προέρχονται από
διαφορετικές ειδικότητες. Μέλη του Δ.Σ.
ανέλαβαν την διερεύνηση αυτής της
πιθανότητας κυρίως με συνεργασίες με
άλλες Εταιρείες που εμπλέκονται με την
Υπερηχογραφία (Ακτινολογική Εταιρεία,
Καρδιολογική Εταιρεία, Αγγειολογική
Εταιρεία, Εταιρεία Υπερηχογραφίας στην
Μαιευτική
και
τη
Γυναικολογία,
Ενδοκρινολογική
Εταιρεία
και
Ρευματολογική Εταιρεία). Τα ίδια μέλη θα
ανιχνεύσουν επίσης τις προθέσεις των
πιθανών χορηγών, σε ελληνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.hsumb.gr

Σε αυτή την κατεύθυνση υπήρχε η
σύμφωνη γνώμη των Προέδρων των
Εταιρειών της Αλβανίας, της Βουλγαρίας,
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