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

Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-Hellas) 

 

30 Απριλίου 2015 

Online Meeting Απριλίου 2015 – Πρακτικά 

 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας 
 

Έναρξη στις 21:27. Παρόντες οι Κώστας Ροδίτης, Γκέλυ Σαμαρά, Κώστας 
Λούης. Η ατζέντα έγινε ομόφωνα αποδεκτή.  
 

2. 1η Γενική Συνέλευση – 3 Μαϊου 2015 στην Αθήνα.  
2.1.  Συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

 

Ουσιαστικά αποτέλεσε το μοναδικό θέμα της συζήτησης. Η ΓΣ είναι 
προγραμματισμένη για την Κυριακή 3 Μαϊου 2015 με ώρα έναρξης τις 
10:00 το πρωί και αναμενόμενη διάρκεια έως τις 16:00 το μεσημέρι. Μέχρι 
στιγμής, η προσέλευση αναμένεται στα 10-12 άτομα. Η ατζέντα 
περιλαμβάνει αρκετά θέματα, θα γίνει συζήτηση για όλα αυτά αλλά θα 
προσπαθήσουμε να γίνουν τα ουσιαστικά πρώτα όπως η κατάθεση - 
έγκριση απολογισμού της προσωρινής διοίκησης και οι εκλογές για το ΔΣ.  
 

2.2.  Logistics 
 

Θα δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης της συνδρομής επί τόπου ώστε να 
εξυπηρετηθούν τα παρόντα μέλη. Προσκεκλημένη θα είναι η πρόεδρος της 
επιτροπής νέων ιατρών του Ι.Σ.Α., Εύα Κοπανάκη, Αναισθησιολόγος, η 
οποία θα μας μιλήσει για τα θέματα που ασχολείται η επιτροπή και ο Ι.Σ.Α. 
και θα εξεταστούν δυνατότητες συνεργασίας μας μαζί τους. Ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού EJD τελικά δεν θα καταφέρει να έρθει, καθώς δεν βρήκε 
οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια. Ο πρόεδρος του διεθνούς JDN θα μας 
στείλει βίντεο-χαιρετισμό του. Η HelMSIC απάντησε στην πρόσκληση και 
θα βρίσκεται online στο Skype για παρουσίαση - συζήτηση η αντιπρόεδρος 
του ΔΣ της, Δήμητρα Καραντούλα. Μετά το πέρας της ΓΣ θα ακολουθήσει 
γεύμα των μελών στο Γευματοπωλείο “Εξ’αρχής”. 
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3. Ιστοσελίδα JDN-Hellas  
3.1.  Εμπλουτισμός της με περιεχόμενο/ προώθησή της\ 

 

Το θέμα μετατίθεται για την ΓΣ και την επόμενη μηνιαία συνάντηση. 
 

4. Πρόγραμμα Ανταλλαγών - Συνεργασία με Vasco da Gama Movement 
(Hippokrates Exchanges) 
4.1.  Μετάφραση / προσαρμογή κειμένων ανταλλαγών 

 

Ο Κώστας Ρ. αναφέρει ότι ο ίδιος έχει προχωρήσει στην αρχική 
προσαρμογή των κειμένων ανταλλαγών, ενώ αναμένουμε ακόμα απάντηση 
από το Vasco da Gama. Θα παρουσιάσει τα κείμενα στην ΓΣ. Θα 
επικοινωνήσει εκ νέου με το Vasco da Gama για να δούμε γιατί 
καθυστερούν να μας απαντήσουν. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο στο θέμα 
ακόμα, είναι πολύ νωρίς και πρόωρο, λογικά θα αναβληθεί ο σχεδιασμός 
για το 2016, καθώς χρειάζεται χρόνος για να στηθεί κάτι τέτοιο. Η Γκέλυ 
συμφωνεί να το συζητήσουμε μια και καλή στη ΓΣ. 
 

5. Συνεργασία με HelMSIC. Αποτελέσματα συζήτησης 30/4/15 στο Skype 
με την Αντιπρόεδρο της HelMSIC Δήμητρα Καραντούλα 

 

Τελικά η συνάντηση δεν έγινε όπως αναφέρει ο Κώστας Ρ. λόγω βλάβης 
στον Η/Υ της Δ.Καραντούλα. Αναμένεται να γίνει συζήτηση αναλυτική μια 
και καλή στην ΓΣ. 
 

6. Συνεργασία με Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου - εξελίξεις 
 

Αναφέρει ο Κώστας Ρ. και ο Κώστας Λ. ότι έγινε συζήτηση μεταξύ των δύο 
και του Τάσου Καλλιά σχετικά με τα θέματα που θα προταθούν στον Δ. 
Ασπροπύργου και στον Αντώνη Κοναξή για τις ομιλίες-παρεμβάσεις μας 
στο Αν. Πανεπιστήμιο της πόλης το 2015-2016. Προτείνονται ενδεικτικά: 
Οστεοπόρωση & κατάγματα, Αγγειακές Παθήσεις, Εμβολιαστική Κάλυψη 
ευαίσθητων ομάδων, Οι επιπτώσεις στην υγεία των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών κ.ά. Θα συζητήσουμε και σχετικά στη ΓΣ για να καταλήξουμε 
στην τελική λίστα προτεινόμενων θεμάτων. 
 

7. Συνεργασία με την WYDO για την φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νέων 
Ιατρών – WYDD 2015 “Careers in Medicine” (24/6) 
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7.1.  Διοργάνωση κάποιας δράσης (ημερίδα? Σε συνεργασία?) 
 

Το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στη ΓΣ και στην επόμενη μηνιαία 
συνάντηση. Εκφράζεται από τους παρόντες ενδιαφέρον να συμμετάσχουμε 
και φέτος στις δράσεις της WYDD. 
 

8. Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 
8.1.  Απολογισμός JDN Meeting, Oslo, Norway, 15 April 2015 

 

Το θέμα παραπέμπεται λόγω μειωμένης προσέλευσης, σε συζήτηση στην 
επόμενη μηνιαία συνάντηση. 
 

8.2.  Άρθρο Trade & Health στο World Medical Journal 
 

Ο Κώστας Ρ. αναφέρει πως συμμετείχε ως συγγραφέας σε άρθρο που 
ετοιμάστηκε και απεστάλη προς δημοσίευση στο WMJ, την επίσημη 
έκδοση του WMA. Θέμα του οι επιπτώσεις στην υγεία από τις διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες, ένα θέμα επίκαιρο που μας αφορά. Δεν είναι 
σίγουρος ότι θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του Μαϊου ή στο 
επόμενο τεύχος. 
 

8.3.  Παράταση προθεσμίας (ως 10/5) για άρθρα στο JDN Newsletter – 
αναζητούνται συγγραφείς! 

 

Ο Κώστας Ρ. αναφέρει πως θα μπορούσαμε να γράψουμε άρθρο για τις 
δράσεις μας στον Ασπρόπυργο για τη Νεφρική Νόσο. Θα στείλει σχετικό 
email μετά τη ΓΣ στη λίστα για να βρεθούν ενδιαφερόμενοι. Επίσης κάθε 
άλλη ιδέα ευπρόσδεκτη! 

 

9. Επόμενα διεθνή meetings 
- EJD Spring Meeting, 8-9 Μαϊου 2015, Βιέννη-Αυστρία 
- JDN pre-WHA Meeting, 16-17 Μαϊου 2015 & 67ή Διεθνής 

Διάσκεψη Υγείας (WΗΑ) 18-23 Μαϊου 2015, Γενεύη-Ελβετία  
- JDN Meeting & Γενική Συνέλευση WMA, 12-17 Οκτωβρίου 

2015, Μόσχα-Ρωσία 
 

Ο Κώστας Ρ. αναφέρει πως ο ίδιος αναμένεται να συμμετάσχει στο JDN 
Meeting στη Γενεύη στις 16-17/5/2015 και στην μετέπειτα 67ή Διεθνή 
Διάσκεψη Υγείας - Γενική Συνέλευση του WHO (WΗΑ) στις 18-23 Μαϊου 
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2015 ως μέλος της αποστολής του WMA στη διάσκεψη ως ΜΚΟ με 
επίσημες σχέσεις με τον WHO. Περισσότερα μετά την συμμετοχή του εκεί, 
θα γίνει αναφορά στην επόμενη μηνιαία συνάντηση. Προς το παρόν  δεν 
υπάρχει σίγουρη συμμετοχή σε άλλες μελλοντικές συναντήσεις. Σημαντική 
κρίνεται η ΓΣ του WMA στη Μόσχα τον Οκτώβριο, ο Κώστας Ρ. λέει να το 
δούμε στην ερχόμενη μηνιαία συνάντηση. 
 

10. Άλλη θεματολογία 
 

Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση. Λήξη στις 22:27. 


