
 

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

Network – Hellas (JDN-Hellas) 

16 Ιουλίου 2014 

Online Meeting Ιουλίου 2014 - Πρακτικά 

Συμμετέχοντες: Κώστας Ροδίτης, Γκέλυ Σαμαρά, Ελευθερία Φαφλιώρα 

Η συνάντηση γίνεται online στο Google+ με ταυτόχρονη μετάδοση εικόνας και 
ήχου, ωστόσο ξεκινά με καθυστέρηση λόγω τεχνικών δυσκολιών. 

Θέμα: 1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας 

Ο Κώστας ρωτά αν συμφωνούν όλοι με την ατζέντα όπως ανακοινώθηκε. 

Συμφωνούν όλοι ομόφωνα. 

Θέμα: 2. Απολογισμός online καμπάνιας μας για την WYDD2014 

Ο Κώστας αναφέρει πως η καμπάνια πήγε πολύ καλά τόσο στο Facebook όπου 

υπήρχαν εκατοντάδες views για κάθε post καθόλη την εβδομάδα 17-24 Ιουνίου και 
μερικές κοινοποιήσεις, όσο και στο Twitter αφού η αντίστοιχη καμπάνια της WYDO 

που έτρεξε την εβδομάδα 24-30 Ιουνίου είχε από κοινού και το @jdnhellas σε κάθε 
twit, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι followers μας. Κι εμείς φυσικά προωθήσαμε 
μέσω Facebook την καμπάνια της WYDO. 

Θέμα: 3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνάς μας "Εργασιακής Ικανοποίησης" 

και προοπτικές παρουσίασης τους σε συνέδριο νέων ιατρών ή/και δημοσίευσης 

τους σε επιστημονικό περιοδικό 

Ο Κώστας ααναφέρει πως θα στείλει στην ομάδα αναλυτικά τα αποτελέσματα της 

έρευνας μόλις τα έχει καταγεγραμμένα, μιας και εκκρεμεί η απάντηση από το 

συνέδριο ZIMS14 όπου απεστάλη abstract με τα αποτελέσματα της έρευνας 

εργασιακής ικανοποίησης με σκοπό ίσως τη δημοσίευσή τους ως full text paper 

στο περιοδικό του Κροατικού Ιατρικού Συλλόγου. Επίσης, για το σκοπό αυτό θα 

στείλει στην ομάδα το πλήρες κείμενο όπως έχε διαμορφωθεί μέχρι τώρα από 

τον ίδιο, την Γκέλυ και τον Κώστα Λούη, ώστε να αναλάβει κάποιος να κάνει 
διορθώσεις για να φαίνεται πιο ενιαίο και επαγγελματικό το όλο κείμενο. 



Προσφέρεται η Ελευθερία να είναι η διορθώτρια και μετά να το στείλει σε όλους 

μας και να σχολιάσουμε ο καθένας τι άλλο θέλουμε  να αλλάξει πριν το στείλουμε. 

Αν δεν εγκριθεί ως πλήρες κείμενο από το ZIMS υπάρχει ενδεχόμενο να το 

στείλουμε προς δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Αν γίνει αποδεκτή η εργασία, θα 

είναι η πρώτη μας δημοσίευση ως JDN-Hellas (συγγραφείς όλα τα μέλη ως τώρα). 

Το ZIMS14 θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2014 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας 

(www.zims.hr). 

Θέμα: 4. Ενημέρωση απο συμμετοχή στο pre-WHA meeting του JDN-WMA στη 

Γενεύη (από προηγούμενη συνάντηση) 

Ο Κώστας κάνει μια σύντομη ενημέρωση για τα όσα συνέβησαν στην 

εκπροσώπηση του JDN-Hellas στο pre-WHA Meeting του JDN-WMA στη Γενεύη της 

Ελβετίας τον περασμένο Μάιο (17-18 Μαϊου). Η υποδοχή της δημιουργίας του 

Δικτύου ήταν θερμή από όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα από τους 

γείτονες Τούρκους οι οποίοι πρότειναν μάλιστα να συνεργαστούμε σε διάφορα 

projects. Γενικά συζητήθηκε η δομή του JDN-WMA και πιθανές αλλαγές στο 

μέλλον, η επέκταση στις Αφρικανικές χώρες και στην Ασία, αναφορά από τη 

συνάντηση στο Τόκιο, αναφορά στην επερχόμενη συνάντηση στη Νότιο Αφρική 

(και του κειμένου Wellbeing που θα προταθεί εκεί προς υιοθέτηση από τον WMA) 

και τέλος η ατζέντα της WHA και ο ρόλος του WMA και του ίδιου του JDN-WMA σε 

αυτήν. Κατόπιν ακολούθησε η WHA 2014, στην οποία ο Κώστας συμμετείχε ως 

μέλος της αποστολής του JDN-WMA. Ο Κώστας παροτρύνει τα μέλη να 

συμμετάσχουν σε κάποια μελλοντική παγκόσμια συνάντηση γιατί έχει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον! 

Θέμα: 5. Ιδρυτική Συνάντηση Σεπτεμβρίου 2014 - δημιουργία οργανωτικής 

επιτροπής, ημερομηνίες, τόπος, προώθηση, πρόγραμμα/ατζέντα, καταστατικό, 

logistics, social programme 

Συμφωνούμε να λάβει χώρα 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα μιας και απέχει 
ως ημερομηνία από τις καλοκαιρινές άδειες και η Αθήνα είναι πιο εύκολα 

προσβάσιμη σε όλους. Στην επόμενη συνάντηση ή ενδιάμεσα (μέσω email) 

πρέπει να δημιουργηθεί OC, η οποία θα ασχοληθεί με το promotion, τα logistics 

και το social programme. Θα σταλεί σχετικό κάλεσμα. Κατόπιν θα οργανωθεί η 

ατζέντα/πρόγραμμα της συνάντησης. Πρέπει να εντάξουμε περισσότερο κόσμο 

στους κόλπους του JDN-Hellas, ήδη ο Κώστας μίλησε με ένα συνάδελφό του τον 

Θεόφιλο Τσολερίδη, ειδικευόμενο Αναισθησιολογίας στην Αλεξανδρούπολη, 

ώστε να εγγραφούν στην λίστα επικοινωνίας, να συμμετάσχουν στις συναντήσεις 

μας και να έχουμε 20 άτομα να υπογράψουν το Σεπτέμβριο για την ίδρυση! 

Τέλος, ήδη έχει ξεκινήσει από τον Κώστα μια επεξεργασία για κείμενο 

καταστατικού σε συνεργασία με τον αδερφό του, Νίκο Ροδίτη που είναι δικηγόρος 

και προσφέρθηκε αφιλοκερδώς να συνδράμει. Περισσότερα μέσω email. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zims.hr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMtf1fhaynxbl0nKbdoxzfeeOU4A


 

Θέμα: 6. Συνεργασία με το Alumni division της HelMSIC 

Το θέμα αναβάλλεται για την επόμενη συνάντηση λόγω απουσίας της 

Μαρίας-Χριστίνας Παπαδοπούλου. 

Θέμα: 7. Συνεργασία με την Turkish Young Doctors Platform 

Ο Κώστας κάνει μια σύντομη αναφορά στην προσέγγιση που έγινε από τους 

συναδέλφους Τούρκους στο περιθώριο της συνάντησης στη Γενεύη για μελλοντική 

συνεργασία μαζί μας. Ουσιαστικά, όταν θα έχουμε κατοχυρωθεί ως σωματείο και 
επίσημα το φθινόπωρο (καλώς εχόντων των πραγμάτων) θα μιλήσουμε μαζί τους να 

δούμε πάνω σε ποια θέματα μπορεί να υπάρξει συνεργασία. 

Θέμα: 8. Επόμενα διεθνή meetings - α) JDN-WMA annual meeting & WMA General 

Assembly, Durban, South Africa 6-7 Oct 2014 β) JDN Eastern Mediterranean Regional 

meeting, Beirut, Lebanon πιθανόν 6-7 Σεπτ 2014 

Ο Κώστας αναφέρι πως δε θα μπορέσει να πάει στη Ν.Αφρική και ρωτάει αν κάποιος 

άλλος το σκέφτεται. Το fee είναι υψηλό - 300 ευρώ, τα δε εισιτήρια πανάκριβα (πάνω 

από 1000 ευρώ). Κανείς δεν απαντά θετικά. Ίσως την επόμενη φορά αν είναι πιο κοντά. 

Για τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου στο Λίβανο, ενδιαφέρον εκτός του Κώστα είχε 

εκδηλώσει και η Γκέλυ, ωστόσο η ημερομηνία δεν έχει επίσημα ακόμα ανακοινωθεί 
ούτε οι λεπτομέρειες της συνάντησης, τα εισιτήρια από την άλλη μεριά ακριβαίνουν! 

Θέμα: 9. Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 

Εκτός της παρότρυνσης να συμμετάσχουν στις μηνιαίες συναντήσεις του JDN-WMA μέσω 

GoToMeeting και της επερχόμενης συνάντησης στη Ν. Αφρική, ένα μελλοντικό θέμα 

συζήτησης διεθνώς ίσως είναι η “Επάρκεια σε ιατρικό προσωπικό” και η “Κατανομή 

επαγγελματιών Υγείας” σε εθνικό, περιφερειακό, ηπειρωτικό και διεθνές επίπεδο. 

Πολλές χώρες (Βραζιλία, Τουρκία) αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με έλλειψη 

γιατρών στην περιφέρειά τους και μεγάλη συγκέντρωση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι 
λαμβάνονται μέτρα πολλές φορές χωρίς σχεδιασμό, βιαστικά, με αμφίβολα 

αποτελέσματα (βλ. Βραζιλία). Με αφορμή παρουσίαση του Thorsten Hornung από τη 

Γερμανία για το θέμα στη συνάντηση της Γενεύης, εκφράστηκε το ενδιαφέρον από 

πολλούς να δώσει έμφαση το JDN-WMA του χρόνου πάνω στο θέμα αυτό και ποια είναι 
η στάση μας ως νέοι γιατροί. Ουδέν νεότερο από το EJD. 

Θέμα: 10. Πρόταση για διοργάνωση TEDMED event 13-14 sept 2014 (για Νέους Ιατρούς, 

στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του "Αττικού" Νοσοκομείου - περισσότερα στο 

www.tedmed.org. 

Ο Κώστας προτείνει μια δράση για το Σεπτέμβριο στην Αθήνα στο Αττικό Νοσοκομείο (ο 

χώρος θα καθοριστεί αναλόγως)  τη διοργάνωση βραδιάς ή 2ημερίδας προβολών των 

ομιλιών του TEDMED event 2014, που θα λάβει χώρα στην Ουάσιγκτον και το Σαν 

Φρανσίσκο των ΗΠΑ 10-12 Σεπτ. 2014, με κοινό νέους συναδέλφους από Αθήνα και 
επιλογή ορισμένων από τις πιο ενδιαφέρουσες ομιλίες που θα είναι διαθέσιμες online το 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tedmed.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHueVy8bZhEaYnZww0PBWHPo3EUog


διήμερο (ΣΚ) 13-14 Σεπτεμβρίου. Των ομιλιών μπορεί ίσως να ακολουθήσει και σχετική 

συζήτηση με το ακροατήριο. Το πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλες ιδέες 

εφόσον προχωρήσουμε στη διοργάνωση. Αντίστοιχη εκδήλωση θα μπορούσε να λάβει 
χώρα και αλλού π.χ. Πάτρα, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από μέλη του JDN-Hellas. Ο 

Κώστας θα στείλει ενημέρωση μέσω email με όλες τις λεπτομέρειες και θα αποφασιστεί 
στη συνάντηση Αυγούστου. Ο Κώστας προσθέτει ότι το TEDMED είναι ένα γεγονός 

παγκόσμιας εμβέλειας που προβάλλεται και στηρίζεται από πολλές εταιρείες, 

οργανισμούς, πανεπιστήμια, ΜΚΟ σε όλο τον κόσμο και θα ήταν σημαντικό για μας να 

διοργανώσουμε κάτι τέτοιο για τους νέους γιατρούς. 

Θέμα: 11.Άλλη θεματολογία 

Εκκρεμούν ως την επόμενη συνάντηση: 

1. Ενημέρωση για πιθανή ανταλλαγή με Γερμανία (Κ.Στέλλος) από τον Κώστα 

Ροδίτη και ενημέρωση από Βασίλη Μπαμπαλή για τις ανταλλαγές από το 

πρόσφατο συνέδριο που συμμετείχε. 

2. Ενημέρωση από Αλέξανδρο Παπαδόπουλο για τη συμμετοχή στο JDN-WMA - 

WMA Associate Membership.  

Κλείσιμο της συνάντησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


