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Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας  (ΔΙ.Ν.Ι.Ε.) 
– Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-
Hellas)

6 Ιουλίου 2016

Online Meeting Ιουλίου 2016 – Πρακτικά

Τετάρτη 6/7/2016, 20:30 μμ

1. Καλωσόρισμα, ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας.

Έναρξη: 20:55. Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Κώστας Λούης, Στάθης Κουτσοστάθης
Δικαιολογημένα απόντες: Βασίλης Βελισσάρης, Αθηνά Νίκα, Γιάννης Κοσμίδης

2. Ενημέρωση από παρουσία μας στο 42ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 
με προφορική ανακοίνωση

Παρουσιάστηκε με μορφή ελεύθερης ανακοίνωσης στο 42ο ετήσιο πανελλήνιο 
ιατρικό συνέδριο στην Αθηνα στις 12/05 η εργασία μας με τίτλο “Καριέρα στην 
Ιατρική: απόψεις και προσδοκίες των νέων ιατρών στην Ελλάδα του 2016” από τον 
Ταμία του ΔΣ, Κώστα Λούη. Μετά την παρουσίαση, ενδιαφέρον εκδήλωσε να 
εγγραφεί ως μέλος μας ο νέος ιατρός από τον Ασπρόπυργο, Σπύρος Λιόσης.

3. Ενημερώσεις από το ΔΣ

Βασική ενημέρωση γίνεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ, Κώστα Ροδίτη σχετικά με 
ευχάριστες εξελίξεις για την ενδεχόμενη διοργάνωση στη Ρόδο τον Οκτώβριο 2016 
(28-29/10) της φετινής συνάντησης νέων ιατρών Ν.Α. Ευρώπης, σε συνεργασία με 
τους Τούρκους Νέους Ιατρούς. Ήδη έγιναν επαφες με το ξενοδοχείο Lindos Mare στη 
Λίνδο (www.lindosmare.gr) και ξεκίνησε ο σχεδιασμός για 40-50 συμμετοχές από 
χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και Μεσογείου. Τυχόν υπόλοιπο από τις εγγραφές θα 
χρησιμοποιηθεί ως ενίσχυση του Δικτύου μας. Επίσης, το ΔΣ θα επικοινωνήσει 
άμεσα με τους Τούρκους συναδέλφους για να κανονίσουν τις λεπτομέρειες, τη 
θεματολογία, τους προσκεκλημένους ομιλητές κλπ. ώστε μέχρι τέλος Ιουλίου να 
έχουν συμφωνηθεί όλα και να ξεκινήσουν οι εγγραφές. Το κόστος συμμετοχής θα 
είναι γύρω στα 80-100 ευρώ. Θα ακολουθήσει επίσης και κάλεσμα σε όλους στο 
JDN-Hellas για συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής. Ακολουθεί συζήτηση για 
πιθανά θέματα που μπορούμε να προτείνουμε. Ο Κώστας Ροδίτης προτείνει θέμα 
σχετικό με την Ιατρική Εκπαίδευση, Έρευνα και Κατάρτιση, όπως είχαν κάνει οι 
Τούρκοι το 2015. Ο Κώστας Λούης προτείνει θέμα γενικού περιεχομένου για τους 
νέους ιατρούς, πώς τους αντιμετωπίζει το κράτος, η κοινωνία κλπ. Ενώ ο Στάθης 

http://www.lindosmare.gr
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Κουτσοστάθης προτείνει θέμα που αφορά τη Δημόσια Υγεία σε καιρούς Κρίσης. Τα 
θέματα αυτά θα προταθούν στους Τούρκους συναδέλφους και θα περιμένουμε και 
τις δικές τους προτάσεις για να καταλήξουμε.

4. Ετήσια Γενική Συνέλευση 2016

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει πως πρεπει να διεξαχθεί Γενική Συνέλευση 
νωρίτερα φέτος, λόγω μη διενέργειας των εκλογών τον περασμένο Δεκέμβριο 
επειδή λήγει η θητεία του παρόντος ΔΣ στις αρχές Αυγούστου. Πιθανόν λοιπόν να 
διοργανωθεί ΓΣ μέσα στον Ιούλιο. Πιο πιθανες ημερομηνίες το Σάββατο 16 και η 
Κυριακή 17 Ιουλίου. Επειδή θα γίνει σύντομα συνάντηση με το ΔΣ του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών την ερχόμενη βδομάδα, όπου θα ζητήσουμε να κάνουμε χρήση 
της αίθουσας τους για τη συνελευση μας, ακόμη δεν μπορούμε να αποφασίσουμε 
που θα γίνει η ΓΣ, ωστόσο, το ΔΣ ήδη αναζητά παρουσίες μελών για το ΣΚ 16-17/7. 
Ήδη οι Κώστας Λούης, Βασίλης Βελισσάρης, Στάθης Κουτσοστάθης και Κώστας 
Ροδίτης δηλώνουν πως μπορούν. Θα σταλεί κάλεσμα και στη λίστα για επιπλέον 
συμμετοχές.

5. Παγκόσμια ημέρα νέων ιατρων - 24 Ιουνίου 2016

Ενημερωτικά, φέτος δεν διεξήχθη κάποια έρευνα όπως τις προηγούμενες χρονιές. 
Απλώς μια μικρή διαδικτυακή καμπάνια ενημέρωσης για το φετινό θέμα της 
παγκόσμιας ημέρας “Μεταρρύθμιση της Υγείας”. Σύντομα στην ιστοσελίδα μας θα 
αναρτηθούν οι σύνδεσμοι για συμπλήρωση των 2 ερωτηματολογίων μας, καθώς και 
περίληψη των δράσεων μας το 2014 και 2015, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη και να 
κρατήσουμε αρχείο για τις δράσεις.

6. Νέα μέλη

Ο πρόεδρος του ΔΣ ανακοινώνει πως ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει τελευταία να 
εγγραφούν 3 άτομα ως μέλη. Συγκεκριμένα, οι: Σπύρος Λιόσης από Ασπρόπυργο 
Αττικής, Φάνια Κουτσούκου και Νίκος Νταργάκης από Ρόδο. Θα σταλούν 
ενημερωτικά emails προς τους συναδέλφους ώστε να αρχίσουν να ενεργοποιούνται 
σιγά σιγά.

7. Μεταφραστική Ομάδα

Μετάφραση WMA MANUAL ON MEDICAL ETHICS
Ο Στάθης Κουτσοστάθης ενημερώνει πως θα έχει ολοκληρώσει το δικό του μέρος ως 
το τέλος του καλοκαιριού. Ο Κώστας Ροδίτης επίσης υπολογίζει να έχει έτοιμο το 
δικό του μέρος ως τέλος Αυγούστου. Θα σταλεί υπενθύμιση στην ομάδα για να 
επιταχύνουν και οι υπόλοιποι τη μετάφραση τους ώστε να την τελειώσουμε αισίως 
τέλος του καλοκαιριού. Επίσης θα ξανασταλεί νέο κάλεσμα για συμμετοχή στην 
Μεταφραστική Ομάδα.

8. Επόμενες Διεθνείς Συναντήσεις
  8.1 Γενική Συνέλευση Ευρωπαίων Νέων Ιατρών, 7-8 Οκτωβρίου 2016. Πόρτο, 
Πορτογαλία 
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Προς το παρόν δεν εχουμε ορίσει ποιος θα μας εκπροσωπήσει. Η πρόσκληση που 
εχουμε είναι για 2 συμμετέχοντες. Ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει το νέο μας μέλος, 
Φάνια Κουτσούκου από Ρόδο. Το ΔΣ θα συζητήσει σχετικά και θα αποφασίσει τελικά 
ποιοι θα πάνε εκ μέρους του JDN-Hellas. Περισσότερα στην ιστοσελίδα τους: 
www.juniordoctors.eu 

   8.2 Γενική Συνέλευση JDN & WMA, 16-22 Οκτωβρίου 2016, Ταϊπέι, Ταιβάν

Ήδη στη συνάντηση έχουν κλείσει να πάνε οι Κώστας Ροδίτης και Κώστας Λούης. Θα 
αναχωρήσουν 13 Οκτωβρίου από Αθήνα και επιστροφή 24 Οκτωβρίου. Το 
πρόγραμμα ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα περιλαμβάνει εκτός από τη Γενική 
Συνέλευση και τις Εκλογές του JDN/WMA, παρεμβάσεις εκ μέρους των νέων ιατρών 
και παρακολούθηση της ΓΣ του WMA, επίσκεψη σε νοσοκομείο της Ταιπέι συνοδεία 
νέων ιατρών της Ταιβάν, και τέλος, παράλληλη διεξαγωγή συνάντησης νέων ιατρών 
της Ασίας-Ωκεανίας που θα διοργανώσουν οι Ταϊβανέζοι συνάδελφοι με συμμετοχή 
από Ιαπωνία, Μιανμάρ, Ταιβάν κλπ. Περισσότερα για τις προετοιμασίες σε επόμενη 
συνάντηση.

9. Άλλη θεματολογία

Ενημέρωση από το ΔΣ ότι έχει σταλεί προς δημοσίευση στο 10o τεύχος του JDN 
NEWSLETTER άρθρο μας σχετικά με την παρέμβαση μας την άνοιξη στο Λιμάνι του Πειραιά 
στο χώρο συγκέντρωσης προσφύγων, όπου έγινε γυναικολογική - μαιευτική εξέταση σε 
πρωτοβάθμια κλίμακα. Εν αναμονή της έκδοσης.

Δεν υπήρξε άλλη θεματολογία. Λήξη στις 22:10.

http://www.juniordoctors.eu

