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

– Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-

Hellas) 

 

20 Ιανουαρίου 2016 

Online Meeting Ιανουαρίου 2016 – Πρακτικά 

 

Τετάρτη 20/01/2016, 19:00 μμ 

 
 
1. Καλωσόρισμα-συστάσεις. Ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας 
 
Παρόντες: Κώστας Ροδίτης. Γιάννης Κοσμίδης. Έναρξη στις 19:10. Η ατζέντα αναγνώστηκε 
και έγινε αποδεκτή ομόφωνα. Λόγω της παρουσίας μόνο 2 ατόμων, η συνάντηση 
περιορίστηκε στη συζήτηση των θεμάτων καθώς δεν ήταν θεμιτή η όποια λήψη 
αποφάσεων. 
 
2. Απολογισμός Ετήσιας Τακτικής & επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12 & 23 
Δεκεμβρίου 2015 
 
Ο Κώστας έκανε μια σύντομη αναδρομή στα πεπραγμένα της τακτικής Γ.Σ. της 12/12/15 
στην Αθήνα καθώς και της επαναληπτικής έκτακτης ΓΣ της 23/12/15 στην Αθήνα. 
Ενημέρωσε το Γιάννη για τις αποφάσεις που πάρθηκαν, τους ξένους προσκεκλημένους που 
παρευρέθηκαν, την εγγραφή νέων μελών και την υπογραφή διμερούς συμφωνίας 
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας για θέματα νέων ιατρών. Επίσης ότι παρά τις 
προσπάθειες για υποψηφιότητες και για επαρκή αριθμό παρόντων μελών στη Γ.Σ. δεν 
κατέστη δυνατή η διενέργεια εκλογών νέου ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι εκλογές 
αναβλήθηκαν και αναμένεται να λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες (μέχρι το Μάιο 2016) 
υπό την ευθύνη του ΔΣ που παραμένει ως έχει στη θέση του. Τέλος, υπήρξε ομιλία μέσω 
Skype με την Αντιπρόεδρο του EJD, Clara Bartholm η οποία μας συνεχάρη για την ίδρυση 
του Δικτύου, εκδήλωσε ενδιαφέρον να κρατήσουμε στενή επικοινωνία και μας προσκάλεσε 
για το σκοπό αυτό στην ανοιξιάτικη συνάντησή τους στο Βίλνιους της Λιθουανίας 13-14 
Μαϊου 2016, όπου και αναμένεται να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. μέσω του Προέδρου και 
πιθανόν και του Ταμία. 
 
3. Προωθητικό υλικό & προώθηση στα Νοσοκομεία 
 
Ο Κώστας ενημέρωσε πως σχεδιάστηκε το υλικό και παρουσιάστηκε στη ΓΣ του Δεκεμβρίου 
στα μέλη. Μένει η συγγραφή μερικών κειμένων για το τρίπτυχο και μετά η ανεύρεση 
χορηγιών για την εκτύπωσή του. Στη συνέχεια το Δ.Σ. αναμένεται να συντονίσει τη χρήση 
του για προωθητικούς σκοπούς του Δικτύου σε νέους ιατρούς και τελειόφοιτους φοιτητές 
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ιατρικής. 
 
4. Επόμενες δράσεις - brainstorming 
 
Έγινε αναφορά από τον Κώστα στο έργο της Μεταφραστικής Ομάδας που έχει ξεκινήσει τη 
μετάφραση του βιβλίου “Manual on Medical Ethics” του WMA στα Ελληνικά. Ο Κώστας 
ανέφερε επίσης πως θα γίνει προσπάθεια η μετάφραση να τεθεί υπό την αιγίδα του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και θα ζητηθεί η συνδρομή τους για την εκτύπωσή του σε 
ορισμένα αντίτυπα. Περισσότερα σε ενημερωτικά emails. 
 
Επίσης, αναφέρθηκε ο Κώστας σε πρόταση των Τούρκων συναδέλφων από Κων/πολη, στο 
πλαίσιο και της διμερούς συμφωνίας συνεργασίας, να σχεδιαστεί και να διοργανωθεί η 
ετήσια συνάντηση νέων ιατρών της Ν.Α. Ευρώπης φέτος στην Ελλάδα με συνδιοργανωτές τα 
2 Δίκτυα, με ομιλητές τόσο από Ελλάδα όσο και από Τουρκία και ίσως και διεθνείς, αν είναι 
δυνατόν. Πιθανός τόπος διεξαγωγής η Ρόδος και μήνες ο Σεπτέμβριος ή ο Οκτώβριος 2016 
που οι τιμές στα ξενοδοχεία είναι χαμηλότερες. Ο Κώστας επισήμανε πως ίσως καταστεί 
δυνατή η διάθεση αίθουσας 40 ατόμων και τα coffee breaks από το ξενοδοχείο του πατέρα 
του, στη Λίνδο της Ρόδου, εφόσον προχωρήσει η διοργάνωση. Σαν πιθανό θέμα ίσως 
προταθεί η “Ιατρική Ηθική στην Κλινική Έρευνα” ή κάποιο παρόμοιο θέμα Ιατρικής Ηθικής ή 
Ιατρικής Εκπαίδευσης, σαν μια “συνέχεια” προς την περσινή συνάντηση στην Κων/πολη 
(Νοέμβριος 2015). Επίσης ο Γιάννης ανέφερε πως ίσως μπορέσει να διερευνήσει πιθανή 
διάθεση συνεργασίας και επιχορήγησης από τον κ. Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ασχολείται με 
θέματα Ελληνο-τουρκικά και ίσως τον ενδιαφέρει μια τέτοια συνεργασία, μιας και η 
συγκεκριμένη συνάντηση θα συνδιοργανωθεί από Έλληνες και Τούρκους νέους ιατρούς. 
 
5. Ημερίδα ΙΣΑ για Νέους Ιατρούς 
 
Δεν είχαμε νεότερο σχετικά με τη συνάντηση αυτή που ίσως κάνει ο Ι.Σ.Α. στην Αθήνα. Εν 
αναμονή εξελίξεων ,θα ενημερωθούν τα μέλη μεσω της λίστας αλληλογραφίας. 
 
6. Επόμενες διεθνείς συναντήσεις 
   - WMA Symposium on War, Migration and Health 22-23 Φεβρουαρίου 2016, Κων/πολη, 
Τουρκία  
   - JDN Meeting @ IFMSA MM2016, 1-8 Μαρτίου 2016, Μάλτα 
   - JDN Meeting & WMA Council Meeting, 26-30 Απριλίου 2016, Buenos Aires, Αργεντινή 
   - EJD Spring Meeting, 13-14 Μαΐου 2016, Βίλνιους, Λιθουανία 
 
Ο Κώστας έκανε αναφορά σε καθεμία συνάντηση που πλησιάζει, ανέφερε πως θα έχουμε 
πιθανότατα εκπροσώπηση στη Μάλτα από τον ίδιο και τον Κ. Λούη, Ταμία του Δ.Σ. Επίσης 
πως θα έχουμε εκπροσώπηση από τον ίδιο σίγουρα στο Βίλνιους της Λιθουανίας το Μάιο. 
Τέλος, πως δεν θα έχουμε μάλλον κατά 90% εκπροσώπηση στο Μπουένος Άιρες της 
Αργεντινής, εκτός αν χρηματοδοτήσει το ταξίδι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Ο Κώστας 
θα ρωτήσει και θα μάθει αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο και θα ενημερώσει τα μέλη και το 
Δ.Σ. σχετικά. 
 
7. Νέα από την Ευρώπη και τον Κόσμο 
   - Συμμετοχή στις Ανταλλαγές του JDN/WMA 
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Η Ελλάδα θα συμμετάσχει μέσω της Β΄Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν. Ρόδου στην πιλοτική 
φάση του προγράμματος, η οποία αναμένεται μετά το Μάιο 2016. Ενδιαφέρον έχει 
εκδηλώσει και η Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου “Κωνσταντοπούλειο” της Ν.Ιωνίας 
(Κ. Λούης), ωστόσο αναμένεται ακόμη σχετική έγκριση από το Δ/ντη της Κλινικής. Αν κάποιο 
μέλος μας γνωρίζει να ενδιαφέρει το πρόγραμμα Ανταλλαγών Νέων Ιατρών του WMA το 
τμήμα στο οποίο εργάζεται, ας επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με το Δ.Σ. στο jdnhellas@gmail.com 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
 
   - Συμμετοχή στο JDN Newsletter 
 
Ο Κώστας ενημέρωσε πως απεστάλη νέο άρθρο μας για το 9ο τεύχος, με τίτλο “Περιστατικό 
βίας εναντίων ιατρών σε Ελληνικό Νοσοκομείο”, με αφορμή την επίθεση κατά 
ειδικευομένου Οφθαλμολογίας στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ το Δεκέμβριο 2015. Επίσης, πως στο 8ο 
τεύχος που κυκλοφόρησε (βλ. σελίδα WMA Στο διαδίκτυο), υπάρχει και το άρθρο “A 
modern odyssey: a refugee crisis tale” των Κ. Ροδίτη και Κ. Λούη σχετικά με την πραγματική 
ιστορία μιας πρόσφυγα- ασθενή της Γυναικολογικής Κλινικής της Ν. Ιωνίας. 
 
8. Άλλη θεματολογία 
 
Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση. Λήξη στις 19:50. 
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