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Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας  (ΔΙ.Ν.Ι.Ε.) – 

Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-Hellas) 

 

29 Μαϊου 2015 

Online Meeting Μαϊου 2015 – Πρακτικά 

 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας 
 

Έναρξη στις 21:45. Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Βασίλης Μπαμπαλής, 
Γιάννης Κοσμίδης. Η ατζέντα έγινε αποδεκτή από όλους ομόφωνα. 
 

2. Απολογισμός 1ης Γενικής Συνέλευσης 03/05/2015 
 

Γίνεται σύντομη συζήτηση και απολογισμός όσων έγιναν στη ΓΣ της 
3/5/2015 στην Αθήνα. Καθώς όλοι εκ των παρόντων ήταν εκεί, γίνεται 
σχολιασμός της ατζέντας και της διάρκειας της ΓΣ, καθώς μερικά θέματα 
διήρκεσαν περισσότερο από όσο θα έπρεπε, δεδομένης και της 
καθυστερημένης έναρξης της ΓΣ. Ο Κώστας λέει πως η προσέλευση θα 
μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, αλλά ήταν 1η φορά, οπότε 
δικαιολογείται η μικρή προσέλευση. Ο Γιάννης λέει πως για πρώτη φορά 
πήγε καλά, καθώς για τον ίδιο ήταν και η 1η φορά που ερχόταν σε 
επαφή με το JDN-Hellas. Προτείνεται από όλους ομόφωνα στην επόμενη 
ΓΣ να δοθεί έμφαση στη μικρή διάρκεια συζήτησης κάθε θέματος πχ. 
15-20 λεπτά και εφόσον παρέρχεται ο χρόνος αυτός, ο Πρόεδρος της ΓΣ 
να ανακοινώνει πως πάμε στο επόμενο θέμα της ατζέντας, ώστε να 
περάσουν πρώτα όλα τα θέματα μια φορά και στη συνέχεια να υπάρχει 
ένα 20λεπτο-μισάωρο στο τέλος για να ολοκληρώνονται τυχόν 
εναπομείνασες λεπτομέρειες από την ατζέντα. Επίσης, συμφωνούμε 
όλοι να υπάρχει ένα διάλειμμα για φαγητό/καφέ στη μέση της ΓΣ ώστε 
να ξεκουράζονται οι συμμετέχοντες και να συνεχίζουν ξεκούραστοι μετά 
την άλλη μισή ατζέντα, ενώ τονίζεται ότι και κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος γίνονται χρήσιμες και εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ 
των συμμετεχόντων. Ο Βασίλης λέει πως πρέπει ο Πρόεδρος της ΓΣ να 
γίνεται σεβαστός από όλους ως ο μόνος συντονιστής της ΓΣ, αλλά 
ταυτόχρονα όποιος αναλαμβάνει το ρόλο αυτό να γνωρίζει τις 
απαιτήσεις της θέσης προτού θέσει υποψηφιότητα. Ο Κώστας αναφέρει 
τέλος κάποιες εκκρεμότητες που ακόμη μένουν από τη ΓΣ, όπως η 
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κατάθεση των πρακτικών της ΓΣ και των αρχαιρεσιών αυτής μαζί με 
άλλα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής 
(Σταδίου 60, 5ος όροφος), πρέπει να γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο το 
συντομότερο ώστε να είμαστε νομότυποι. Επίσης μαζί θα προσκομιστεί 
το μπλοκάκι αποδείξεων για να θεωρηθεί από την υπάλληλο της 
Περιφέρειας. Τέλος, γίνεται αναφορά και σε διοικητικά-οικονομικά 
θέματα, όπως πχ τη μεταφορά που ίσως χρειαστεί να γίνει στον 
τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του σωματείου κ.ά. καθώς οι 
παριστάμενοι είναι όλοι μέλη του ΔΣ/Ελεγκτικής επιτροπής. Καλό είναι 
επίσης να ελέγχεται άλλη φορά η συνδεσιμότητα και η δυνατότητα 
ομιλιών μέσω Skype, καθώς αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τη 
σύνδεσή μας με την Αντιπρόεδρο της HelMSIC η οποία τελικώς δεν 
κατάφερε να μιλήσει στη ΓΣ μέσω Skype και ακόμη εκκρεμεί η 
συνάντηση με τα μέλη του ΔΣ, όπως ανέφερε ο Κώστας. Τέλος ο Κώστας 
λέει πως καλό θα ήταν να δοθεί χρόνος στο νεοεκλεγέν ΔΣ να ασκήσει 
τα καθήκοντά του απρόσκοπτα, επομένως προτείνει η τακτική ΓΣ να 
γίνει το χειμώνα - ωστόσο εντός του 2015 όπως απαιτεί το Καταστατικό 
- π.χ. μέσα στο Δεκέμβριο 2015. Συμφωνούν όλοι ομόφωνα. 
 

3. Ενημέρωση από το JDN pre-WHA Meeting, 16-17 Μαϊου 2015 & 
67th World Health Assembly 18-23 Μαϊου 2015, Γενεύη-Ελβετία 

 

Ο Κώστας κάνει αναφορά στις εμπειρίες του από τη συμμετοχή του - 
εκπροσώπηση εκεί του JDN-Hellas. Ήταν πολύ σημαντική η συνάντηση, 
με καλούς ομιλητές προσκεκλημένους από WHO, WMA κ.α. αλλά και 
πολύ μεγάλη στιγμή για τους νέους ιατρούς παγκοσμίως γενικότερα η 
δυνατότητα να μιλήσουν στην WHA εκ μέρους του WMA διαβάζοντας τα 
κείμενα των επίσημων παρεμβάσεων του Παγκόσμιου Συλλόγου στην 
Διεθνή Διάσκεψη Υγείας, εκπροσωπώντας πάνω από 9 εκ. ιατρούς από 
πάνω από 100 χώρες. Για άλλη μια φορά ο Κώστας αναφέρει πως είναι 
χρήσιμο και σημαντικό να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από Ελλάδα, 
μιας και η χώρα δεν είναι μέλος του WMA, ο ίδιος έκανε όπως αναφέρει 
μια συζήτηση εκεί με τους αξιωματούχους του WMA για το θέμα και η 
εντύπωση που αποκόμισε είναι πως εμείς ως νέο συλλογικό όργανο των 
νέων ιατρών της χώρας πρέπει να κινήσουμε τα “νήματα” για να 
ενταχθεί κάποτε η Ελλάδα στον WMA και να ακούγεται εκεί η φωνή των 
Ελλήνων Ιατρών. Κατόπιν ερώτησης του Γιάννη, ο οποίος θέλει να μάθει 
περισσότερα, ο Κώστας κάνει επίσης αναφορά στη θεματολογία της 
φετινής WHA, η γενική συζήτηση  στην ολομέλεια αφορούσε τη 
“δημιουργία πιο ισχυρών δομών υγείας” ιδίως μετά την εμπειρία με την 
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επιδημία του ιού Έμπολα. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην ολομέλεια 
της WHA ήταν φέτος η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, 
εκπροσωπώντας και τις χώρες της G7. Επίσης, ενδιαφέρουσες ήταν οι 
παράπλευρες εκδηλώσεις (side events), μεταξύ των οποίων και εκείνη 
του διεθνούς JDN στο Μουσείο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΣ) με 
θέμα “Η Περίθαλψη σε Κίνδυνο” και ομιλητές τον επικεφαλής των 
προγραμμάτων υγείας του ΔΕΣ, τον Πρόεδρο της WFME - World 
Federation for Medical Education, Prof. Gordon, και τον Πρόεδρο του 
διεθνούς JDN, Ahmet Murt. Επίσης πολύ ενδιαφέρον είχε και εκείνη του 
WMA με θέμα “Street Children” και της WHPA - World Health 
Professionals Alliance.  
  

4. Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2015 & εργασία μας "εργασιακής 
ικανοποίησης" - ημερομηνία παρουσίασης 

 

Ο Κώστας ενημερώνει πως το πόστερ μας θα παρουσιαστεί στις 
10/06/2014 στην Αίθουσα Τερψιχόρη Γ΄ του ξενοδοχείου Hilton Athens 
στο πλαίσιο του 41ου ΕΠΙΣ. Καλούνται όλα τα μέλη να παρευρεθούν 
στην παρουσίασή του για συμπαράσταση. Ο ίδιος αναφέρει πως 
προτίθεται να συμμετάσχει, καθώς έχει αναλάβει και προσωπικά άλλη 
μία εργασία.  
 

5. Δράση μας για την Παγκόσμια Ημέρα Νέων Γιατρών (WYDD) 
24/6/2015 με θέμα “Καριέρα στην Ιατρική” - ερωτηματολόγιο και 
προβολή των αποτελεσμάτων με τη μορφή καμπάνιας στα social 
media στις 22-28 Ιουνίου 2015  

 

Ενόψει της φετινής WYDD, γίνεται αναφορά στο ερωτηματολόγιο που 
ετοιμάσαμε ηλεκτρονικά και θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες 
απαντήσεις ως τις 20/06/2015 οπότε και οι απαντήσεις θα αναλυθούν 
στατιστικά για να παρουσιαστούν κατόπιν από 22-28 Ιουνίου με τη 
μορφή ενημερωτικής καμπάνιας στα social media και θέμα “Καριέρα 
στην Ιατρική”. Έχει ενημερωθεί ήδη η WYDO για την απόφασή μας να 
διεξάγουμε την έρευνα ανεξάρτητα από εκείνη που ετοιμάζουν εκείνοι, 
καθώς η δική μας αφορά ΜΟΝΟ τους Έλληνες νέους ιατρούς. Προς το 
παρόν δεν σχεδιάζουμε κάποια άλλη δράση. Ο Κώστας θα στείλει 
σχετικές οδηγίες για το πως θα διεξαχθεί η καμπάνια όταν έρθει η ώρα, 
ώστε όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτήν ποστάροντας στα 
social media τις σχετικές διαφάνειες να γνωρίζουν τον τρόπο 
επακριβώς. Επίσης περισσότερα στην συνάντησή μας του Ιουνίου στο 
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Skype. 
 

6. Συνεργασία με το Δήμο Ασπροπύργου στο πλαίσιο του Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου της πόλης με σειρά ομιλιών μέσα στο 2015-2016 - 
θεματολογία & ομάδες εργασίας 

 

Ο Κώστας αναφέρει εκ μέρους του ΔΣ που ανέλαβε το θέμα, πως 
εστάλη η προτεινόμενη λίστα θεμάτων στον Αντώνη Κοναξή και 
περιμένουμε τώρα ανταπόκρισή του εκ μέρους και του Δήμου 
Ασπροπύργου για το τι μέλλει γενέσθαι. Ο Τάσος Καλλιάς που έχει 
αναλάβει την επικοινωνία εκ μέρους του ΔΣ, ανέφερε σε μήνυμά του 
πως ακόμη δεν έχει κάποια απάντηση από τον κ. Κοναξή και όταν έχει 
κάτι σχετικό θα ενημερώσει τα μέλη. Επομένως δεν τίθεται ακόμη θέμα 
δημιουργίας ομάδων εργασίας για τα θέματα που θα αναλάβουμε να 
παρουσιάσουμε. 
 

7. Επόμενα διεθνή meetings 
- EJD Autumn Meeting, Οκτώβριος 2015, Όσλο-Νορβηγία 
- IFMSA Alumni Meeting, Αύγουστος 2015, Οχρίδα, FYROM 

(?) 
- JDN Meeting & WMA General Assembly, Οκτώβριος 2015, 

Μόσχα-Ρωσία 
 

Ο Κώστας αναφέρει πως θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική τη συνάντηση 
της Μόσχας τον Οκτώβριο και πως όλοι πρέπει να εξετάσουμε το 
ενδεχόμενο να παραστούμε εκεί τουλάχιστον. Ο ίδιος εκφράζει ήδη την 
επιθυμία να πάει, από τους παρόντες ακόμη δεν εκφράζεται πρόθεση 
να πάνε. Παλιότερα είχε πει η Γκέλυ Σαμαρά πως ενδιαφέρεται, 
αναφέρει ο Κώστας, ωστόσο δεν ξέρει σίγουρα αν συνεχίζει να 
ενδιαφέρεται. Ο Γιάννης αναφέρει πως για προσωπικούς λόγους ίσως 
βρίσκεται τον Οκτώβριο στη Μόσχα! Οπότε ο Κώστας τον παροτρύνει να 
συμμετάσχει στη συνάντηση, καθώς θα ήταν ωραία να βρίσκονταν εκεί 
2 μέλη και μάλιστα μέλη του ΔΣ. Για τις άλλες συναντήσεις, ο Κώστας 
αναφέρει πότε θα γίνουν και με ποια αφορμή, όποιος τυχόν 
ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με το ΔΣ για να το συζητήσει. Η 
συνάντηση στην Οχρίδα ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, όταν έχουμε 
περισσότερα στοιχεία, θα πούμε περισσότερα σε επόμενη συνάντηση. 
 

8. Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 
8.1. Εγγραφή στον WMA ως Associate Members 
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Ο Κώστας κάνει αναφορά στο να εγγραφούν όσοι το επιθυμούν ως 
Associate Members στον WMA. Γίνεται online και είναι πολύ εύκολο. Ο 
Γιάννης και ο Βασίλης ενδιαφέρονται. Ο Κώστας εξηγεί τη διαδικασία 
βήμα-βήμα. Θα τους στείλει και σχετικό οδηγό για να κάνουν την 
εγγραφή, ο Γιάννης λέει πως εκείνος έχει αποφοιτήσει το 2001, 
επομένως έχει παρέλθει ήδη 14ετία από την αποφοίτηση και μήπως δεν 
θεωρείται νέος ιατρός στον WMA πλέον. Ο Κώστας του προτείνει να το 
προσπαθήσει να εγγραφεί παρόλα αυτά. Ο Κώστας εξηγεί τα 
πλεονεκτήματα της εγγραφής αυτής και πως είναι προαιρετικό να 
ανανεωθεί μετά την 5ετία που προσφέρεται σε όλους μας δωρεάν ως 
πρώην μέλη της HelMSIC(IFMSA) με τη συνδρομή για την 6η κ.ο.κ. 
χρονιά να ανέρχεται στα 60 ευρώ/χρόνο. 
 

8.2. Μετάφραση κειμένων του JDN/WMA - 
συζήτηση για δημιουργία μεταφραστικής ομάδας 

 

Ο Κώστας κάνει σύντομη αναφορά στο θέμα λόγω μειωμένης 
προσέλευσης μελών στη συνάντηση. Δεν τίθεται ακόμη θέμα να 
δημιουργήσουμε ομάδα μετάφρασης, θα στείλει κάποια στιγμή 
ενημερωτικό κάλεσμα στη λίστα αλληλογραφίας ώστε αν ενδιαφέρονται 
2-3 άτομα να βλέπαμε ως προτεραιότητα τη μετάφραση των εξής 
κειμένων του WMA στα Ελληνικά: 1) Τη Διακήρυξη του Ελσίνκι για την 
Ηθική της Έρευνας σε Ανθρώπους, που αποτελεί το σημαντικότερο 
κείμενο του WMA, 2) Το White Paper “Social Media in Medicine” του 
διεθνούς JDN, που αποτελεί σημαντικό θέμα ηθικής και δεοντολογίας 
για τους νέους ιατρούς παγκοσμίως. Ο Κώστας επίσης αναφέρει πως ο 
WMA έχει πλούσιο αρχείο με κείμενα και ψηφίσματα, τα οποία αν τα 
έχουμε μεταφρασμένα στα Ελληνικά μπορούμε να τα προωθούμε και 
στην Ελλάδα με αφορμή δράσεις μας σχετικές με τη θεματολογία τους, 
ενώ έτσι προωθούμε και το ρόλο του WMA στην Ελλάδα, ο οποίος είναι 
ακόμα κάτι άγνωστο. 
 

9. Άλλη θεματολογία 
9.1. Συνεργασία με νέους ιατρούς Ι.Σ.Α. 

 

Ο Κώστας αναφέρει πως σε σύντομη επικοινωνία με την Εύα Κοπανάκη 
(επιτροπή νέων ιατρών ΙΣΑ) του ανέφερε πως θα μας στείλει σύντομα 
πρόσκληση για να παραστούμε σε κάποια συνεδρίασή τους ως 
παρατηρητές.  
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9.2. Συνεργασία με HelMSIC 
 

Επίσης, αναμένει ο Κώστας να γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα 
συνάντηση στο Skype με αξιωματούχους της HelMSIC σχετικά με 
συνεργασία μας μαζί τους πάνω σε θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας της 
Ιατρικής, ενόψει και του Θερινού Σχολείου που διοργανώνουν μαζί με 
την οργάνωση ELSA των φοιτητών νομικής, για φοιτητές ιατρικής και 
νομικής στη Θεσσαλονίκη αρχές Ιουλίου 2015.  
 

9.3. Προώθηση του JDN-Hellas σε αγροτικούς 
ιατρούς 

 

Τέλος, σύντομα θα γίνουν κινήσεις προσέγγισης των αγροτικών ιατρών 
της χώρας που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία 
μέσω τηλεφώνου. Περισσότερα σύντομα στη λίστα αλληλογραφίας των 
μελών.  
 

9.4. Προώθηση του JDN-Hellas σε φοιτητές 
ιατρικής / χρήση της ιστοσελίδας μας 

 

Τέλος, ο Γιάννης αναφέρεται στο θέμα της περεταίρω προσέγγισης των 
φοιτητών ιατρικής στις Ιατρικές Σχολές π.χ. με σχεδιασμό κάποιων 
ενημερωτικών δράσεων προώθησης του JDN-Hellas σε 5ετείς και 6ετείς. 
Ο Κώστας αναφέρει πως πρέπει για το σκοπό αυτό να συνεργαστούμε 
με κάποια από τις οργανώσεις των φοιτητών και προκρίνει ανάμεσα σε 
αυτές τη HelMSIC με την οποία ήδη συζητάμε το θέμα. Επομένως θα 
προκύψουν τέτοιες ευκαιρίες στο άμεσο μέλλον. Πρέπει επίσης να 
προχωρήσουμε σιγά-σιγά στη δημιουργία προωθητικού υλικού όπως 
έχουμε πει σε προηγούμενη συνάντηση (αφίσα, Powerpoint 
παρουσίαση, βιντεάκι κλπ.). Επίσης ο Γιάννης προτείνει στην ιστοσελίδα 
μας όταν αυτή εμπλουτιστεί, να υπάρχει και ειδικός χώρος 
αφιερωμένος αποκλειστικά στους τελειόφοιτους φοιτητές ιατρικής με 
πληροφορίες και ενημέρωση για δυνατότητες απασχόλησης, καριέρας, 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και δυνατοτήτων που τους προσφέρονται 
από το JDN-Hellas και μέσω της συμμετοχής τους σε αυτό. Ο Κώστας 
αναφέρει πως δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, θα 
μπορούσε να παρέχει υλικό παραπλήσιο με τα αντίστοιχα Γραφεία 
Διασύνδεσης των Ιατρικών Σχολών π.χ., όμως προτείνει το θέμα να 
συζητηθεί εν καιρώ, καθώς προέχει η λειτουργία της ιστοσελίδας 
αρχικά για όλα και από όλα τα μέλη που θέλουν. Θα έχει νεότερα 
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σύντομα. 
 

Λήξη στις 00:37. 


