
 

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

 

15 Ιουνίου 2015 

Online Meeting Ιουνίου 2015 – Πρακτικά 
 
1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της 

ατζέντας 
 
Έναρξη στις 22:45. Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Σοφία 
Μπακοπούλου. Η ατζέντα γίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 
 
2. Δράση μας για την Παγκόσμια Ημέρα Νέων Γιατρών 

24/6/2015 με θέμα “Καριέρα στην Ιατρική” - προώθηση 
ερωτηματολογίου, παρουσίαση καμπάνιας, οδηγίες 
συμμετοχής  

 
Λόγω πολύ μειωμένης προσέλευσης στη συνάντηση, ο Κώστας Ρ. 
απλώς ενημερώνει τη Σοφία για την εξέλιξη της δράσης, το 
ερωτηματολόγιο βρίσκεται online από τις 24 Μαΐου και μέχρι τώρα 
έχουμε συγκεντρώσει περίπου 60 απαντήσεις. Θα συνεχιστεί η 
προώθηση για ακόμα 5 ημέρες (& με εκτύπωση μικρών αφισών σε 
Α4) μέχρι τις 20/6 οπότε και τα μέχρι τότε δεδομένα θα 
αναλυθούν στατιστικά, θα δημιουργήσει ο Κώστας Ρ. τις 
διαφάνειες με τα μηνύματα που θα αναρτώνται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης από όλους μας από 22-28/6. Θα σταλούν 
αναλυτικές οδηγίες και το υλικό της καμπάνιας σε όσους 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ώστε να κάνουν συντεταγμένα τις 
αναρτήσεις (2 διαφάνειες για κάθε μέρα). 
 
3. Επικοινωνία με αγροτικούς ιατρούς - ενημέρωση 

 
Ο Κώστας Ρ. ενημερώνει ότι ακόμα η δημιουργία του καταλόγου 
με τα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία είναι υπό εξέλιξη. 
Μόλις ετοιμαστεί θα ξεκινήσει η επικοινωνία τηλεφωνικά. 
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4. Συνεργασία με τη HelMSIC: Summer School on Bioethics and 
Medical Law Thessaloniki 6-12 July 2015 - ενημέρωση  

 
Μετά από σχετική επικοινωνία με την Αντιπρόεδρο της HelMSIC, 
Δήμητρα Καραντούλα και την υπεύθυνη Ιατρικής Εκπαίδευσης, 
Κατερίνα Δήμα, ο Κώστας Ρ. ενημερώνει πως υπάρχει περίπτωση 
συνεργασίας με τη HelMSIC στο πλαίσιο θερινού σχολείου που 
διοργανώνει με την οργάνωση ELSA των φοιτητών Νομικής στη 
Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα υπάρχει περίπτωση να 
συμμετέχει το JDN-Hellas παρουσιάζοντας ομιλία(ες) με θέματα 
Ιατρικής Ηθικής που ασχολείται και το διεθνές JDN/WMA όπως 
"χρήση των social media στην ιατρική" και "ηθικά διλήμματα για 
την υγεία από τις διεθνείς/διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες". 
Ακόμη η συνεργασία βρίσκεται υπό συζήτηση, όταν υπάρχει κάτι 
δεδομένο ο Κώστας Ρ. θα ενημερώσει τη λίστα. Καλό είναι να γίνει 
μια έφ'όλης της ύλης συζήτηση μεταξύ των ΔΣ των δύο 
οργανώσεων κάποια στιγμή σύντομα στο μέλλον ώστε να 
συζητηθεί ευρύτερο πλαίσιο συνεργασιών. 
 
5. Προώθηση του JDN-Hellas: δημιουργία αφίσας, φυλλαδίου 

και λοιπού προωθητικού υλικού - συζήτηση & 
προγραμματισμός 

 
Όπως είχε παλιότερα συζητηθεί και αποφασιστεί πρέπει να 
προχωρήσουμε στη δημιουργία σχετικού προωθητικού υλικού, 
δηλ. αφίσας και φυλλαδίου. Η Σοφία δηλώνει πρόθυμη να 
σχεδιάσει κάτι εικαστικά, ο Κώστας θα της στείλει σχετικό υλικό 
για βοήθεια. Πρέπει στη συνέχεια να δούμε πώς θα 
χρηματοδοτηθεί η εκτύπωσης τους. Π.χ. Μέσω κάποιας χορηγίας; 
Το θέμα θα συζητηθεί και στο ΔΣ. 
 
6. Νέος τρόπος προγραμματισμού μηνιαίων online 

συναντήσεων - ενημέρωση 
 
Ο Κώστας Ρ. ενημερώνει τη Σοφία ότι στην προηγούμενη 
συνάντηση είχε αποφασιστεί δοκιμαστικά να προταθεί μία 
συγκεκριμένη ημερομηνία για τον Ιούνιο (14/6) και για τον Ιούλιο 
4 πιθανές ημερομηνίες και να επιλέξουν τα μέλη πότε βολεύει 
καλύτερα για συνάντηση. Αναλόγως της προσέλευσης θα 
αναθεωρήσουμε στη συνέχεια τον τρόπο καθορισμού 
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ημερομηνίας. Δυστυχώς φάνηκε πως η πρώτη επιλογή δε 
δούλεψε καθώς η προσέλευση σήμερα στη συνάντηση ήταν 
αποκαρδιωτική. Επίσης παρατηρήθηκε ότι πολλά ενεργά μέλη που 
άλλες φορές συμμετείχαν σήμερα έτυχε να εφημερεύουν. 
Επομένως απορρίπτεται η πρώτη μέθοδος και θα δούμε για τον 
Ιούλιο αν θα δουλέψει η δεύτερη μέθοδος δηλ. να υπάρχουν 4 
επιλογές. Ο Κώστας θα στείλει σύντομα σχετική πρόσκληση στο 
Doodle. 
 
7. Επόμενα διεθνή meetings 

- EJD Autumn Meeting, Οκτώβριος 2015, 
Όσλο-Νορβηγία 

- IFMSA Alumni Meeting, Αύγουστος 2015, Οχρίδα, 
FYROM (?) 

- JDN Meeting (13-14) & WMA General Assembly,(15-18) 
Οκτωβρίου 2015, Μόσχα-Ρωσία 

 
Δεν αναμένεται συμμετοχή μας στα EJD Autumn Meeting, 
Οκτώβριος 2015, Όσλο-Νορβηγία και IFMSA Alumni Meeting, 
Αύγουστος 2015, Οχρίδα, FYROM. Επίσης το δεύτερο δεν έχει καν 
καθοριστεί ακόμα πότε ακριβώς θα λάβει χώρα. Περιμένουμε 
ενημέρωση από το διεθνές JDN σχετικά. Για τη Μόσχα 
ενδιαφέρεται ο Κώστας Ρ. να συμμετάσχει, ενδιαφέρον είχε δείξει 
στην προηγούμενη συνάντηση και ο Γιάννης Κοσμίδης, που 
πιθανόν θα βρίσκεται τότε στη Μόσχα για προσωπικούς λόγους. 
Έχει ανοίξει το registration στο site του WMA, ωστόσο δεν έχουν 
ακόμη κανονιστεί οι λεπτομέρειες για το ίδιο το JDN Meeting. Η 
Σοφία δηλώνει πως δε μπορεί να συμμετάσχει καθώς εκείνη την 
περίοδο γίνεται Διαβητολογικό Συνέδριο στο οποίο θα 
συμμετάσχει. 
 
8. Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 

8.1. Εγγραφή στον WMA ως Associate Members 
 
Ο Κώστας Ρ. ενημερώνει τη Σοφία για τη δυνατότητα εγγραφής 
της αν το επιθυμεί ως associate member στον WMA μέσω της 
ιστοσελίδας του www.wma.net. Επίσης αναφέρει πως όποιο άλλο 
μέλος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνεί μαζί του για να το 
βοηθήσει στη διαδικασία. 
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8.2. Ανοικτή Διαβούλευση WMA - ενδιαφέρον 
για συμμετοχή  

 
Για το θέμα αυτό δεν υπάρχει λόγος συζήτησης καθώς δεν υπήρξε 
ενδιαφέρον σε σχετικό κάλεσμα που εστάλη στη λίστα πριν από 
10ήμερο. Επίσης δεν έχει νόημα η συζήτηση του λόγω μειωμένης 
προσέλευσης μελών στη συνάντηση. 
 
9. 41ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2015 & εργασία μας 

"εργασιακής ικανοποίησης" - παρουσία μελών στην 
παρουσίαση 10/06/15 

 
Ο Κώστας Ρ. ενημερώνει τη Σοφία πως έγινε από τον ίδιο η 
παρουσίαση του πόστερ μας στο ΕΠΙΣ στο ξενοδοχείο Hilton την 
Τετάρτη 10/6/15 με τρίλεπτη παρουσίαση. Παρούσα ήταν επίσης 
η Αθηνά Νίκα εκ μέρους του ΔΣ. Η προσέλευση γενικά στο 
συνέδριο ήταν μικρή. Υπήρξε ένα σχόλιο από το κοινό ότι οι 
ειδικευόμενοι γιατροί οφείλουν να δείχνουν περισσότερο ζήλο για 
την εργασία τους όπως συνέβαινε στις παλιότερες εποχές... 
Φυσικά, έμεινε ασχολίαστο τόσο από τον ομιλητή όσο και από το 
Προεδρείο, μιας και είναι αυτονόητο πως ο παρεμβαίνων 
αναφερόταν σε μια παντελώς διαφορετική εποχή (προ 40+ χρόνια) 
όταν οι ειδικευόμενοι είχαν πολύ λιγότερες ευθύνες, 
αρμοδιότητες, ώρες εργασίας κλπ. 
 
10. Συνεργασία με το Δήμο Ασπροπύργου στο πλαίσιο του 

Ανοιχτού Πανεπιστημίου της πόλης με σειρά ομιλιών μέσα 
στο 2015-2016 - εξελίξεις  

 
Δεν έχουμε νεότερες εξελίξεις από τον Τάσο Καλλιά που έχει 
αναλάβει το θέμα εκ μέρους του ΔΣ, όπως ανέφερε ο Κώστας Ρ. 
 
11. Άλλη θεματολογία 
 
Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση. Λήξη στις 23:59. 
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