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

– Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-

Hellas) 

 

27 Σεπτεμβρίου 2015 

Online Meeting Σεπτεμβρίου 2015 – Πρακτικά 

 

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

 

Έναρξη στις 21:15. Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Γκέλυ Σαμαρά, 
Σοφία Μπακοπούλου. Δικαιολογημένα απόντες: Βασίλης 
Μπαμπαλής, Γιάννης Κοσμίδης, Αθηνά Νίκα. Η ατζέντα 
αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτή από όλους ομόφωνα. 

 

2. Σχεδιασμός Γενικής Συνέλευσης (Ετήσιας Συνάντησης) 
του JDN-Hellas το Δεκέμβριο 2015 στην Αθήνα 

 

Ο Κ.Ροδίτης προτείνει να “κλείσουμε” από σήμερα την 
ημερομηνία για την Ετήσια ΓΣ μας για τις 12 Δεκεμβρίου 2015 
ημέρα Σάββατο στην Αθήνα. Προτείνεται η συγκεκριμένη μέρα 
λόγω εορτών πριν και μετά (Αγ.Νικολάου κλπ. πριν και 
Χριστούγεννα μετά) αλλά και γιατί μέχρι τότε υπάρχει αρκετός 
χρόνος προετοιμασίας για κάτι καλό και μεγαλύτερη όσο το 
δυνατόν προσέλευση μελών. Επίσης η 2η ημερομηνία που υπήρχε 
στο τραπέζι 14 Νοεμβρίου συμπίπτει με τη συνάντηση στην 
Κων/πολη του JDN, οπότε αποκλείεται εκ των πραγμάτων. Η 
Σ.Μπακοπούλου λέει ότι για εκείνη που είναι στη Γαλλία δεν θα 
ξέρει παρά το Νοέμβριο. Επίσης ότι καλύτερα να γίνει Δεκέμβριο 
παρά Νοέμβριο για να προλάβει κανείς να κανονίσει το 
πρόγραμμά του ανάλογα. Η Γ.Σαμαρά για προσωπικούς λόγους 
εκφράζει αδυναμία να παρευρίσκεται στις 12 Δεκεμβρίου. Ο 
Κ.Ροδίτης τονίζει πως και άλλα μέλη όπως ο Β.Μπαμπαλής και ο 
Κ.Λούης συμφωνούν με τις 12 Δεκέμβρη. Κατόπιν συζήτησης, 
αποφασίζεται ομόφωνα η ΓΣ να γίνει το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 
2015 στην Αθήνα και η απόφαση αυτή τίθεται εν γνώση του ΔΣ για 
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να αποστείλει και την επίσημη πρόσκληση στα μέλη αλλά και να 
συστήσει οργανωτική επιτροπή για τα διαδικαστικά. 

 

3. Προώθηση του JDN-Hellas: δημιουργία αφίσας, φυλλαδίου 
και λοιπού προωθητικού υλικού – ενημέρωση 

 

Το θέμα είχε συζητηθεί και παλιότερα. Ο Κ.Ροδίτης αναφέρει πως 
η Σ.Μπακοπούλου είχε αναλάβει να σχεδιάσει κάτι για αφίσα και 
πως έχει στείλει στον Γ.Κοσμίδη υλικό για να το προωθήσει σε 
γνωστό του γραφίστα που μπορεί να μας σχεδιάσει κάποια 
πρότυπα να χρησιμοποιήσουμε. Η Σ.Μπακοπούλου λέει πως ήδη 
έχει ξεκινήσει να φτάχνει κάτι για αφίσα. Ο Κ.Ροδίτης λέει πως θα 
της στείλει κι εκείνης το υλικό αυτό για να τη βοηθήσει και πως 
περιμένουμε απάντηση και από τον Γ.Κοσμίδη. Το προωθητικό 
υλικό θα μπορέσει να χρησιμεύσει σε προσέλκυση νέων μελών 
τόσο στα νοσοκομεία όσο και σε συνεργασία με τοπικούς 
συλλόγους ειδικευομένων καθώς εκκρεμούν συναντήσεις με τα 
προεδρεία τους στην Αθήνα. Επίσης και ενόψει της ΓΣ του 
Δεκεμβρίου. 

 

4. Καταβολή ετήσιας συνδρομής 2015 
 

Ο Κ.Ροδίτης κάνει εκ μέρους του ΔΣ αναφορά στην κατάσταση του 
Ταμείου. Υπάρχει ποσό 30 ευρώ διαθέσιμο, ωστόσο δεσμευμένο 
από το ΔΣ καθώς εκκρεμεί εξόφληση χρέους 170 ευρώ περίπου. 
Το ΔΣ επομένως προτείνει να αρχίσει η καταβολή της συνδρομής 
2015 από σήμερα και ενόψει της ΓΣ του Δεκεμβρίου ώστε να 
συγκεντρωθεί το ποσό που λείπει και να εξοφληθεί ως τότε το 
χρέος. Θα σταλεί σχετικό email στη λίστα με τα στοιχεία του 
λογαριασμού και του Paypal (μέσω πιστωτικής) για να 
καταβάλουν τα μέλη το ποσό των 10 ευρώ για το 2015. 

 

5. Αποστολή προς δημοσίευση εργασίας μας Εργασιακής 
Ικανοποίησης Νέων Ιατρών στο Safety and Health At Work 
(SHAW) Journal 

 

Ο Κ.Ροδίτης ενημερώνει πως το τελευταίο διάστημα εργάστηκαν 
εκ του ΔΣ εκείνος και ο Κ.Λούης πάνω στο προσχέδιο εργασίας 
που είχε γραφτεί για το περιοδικό του Κροατικού Ιατρικού 
Συλλόγου το φθινόπωρο 2014 και είχε τελικά εγκαταλειφθεί. Ήδη 
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το κείμενο αφού τελειοποιήθηκε εστάλη προς δημοσίευση στο 
περιοδικό Safety and Health at Work εκδόσεων Elsevier, με 
συγγραφείς την αρχική συγγραφική ομάδα αποτελούμενη από 
τους Κ.Ροδίτη, Κ.Λούη, Ε.Σαμαρά και τα παρόντα μέλη του ΔΣ και 
της Ελεγκτικής Επιτροπής. Αναμένεται η απάντηση από το 
περιοδικό. Εφόσον είναι αρνητική θα δοκιμαστεί αποστολή της 
εργασίας αλλού. Στην αντίθετη περίπτωση θα ξεκινήσει η 
συγγραφή της εργασίας για την Καριέρα στην Ιατρική και θα 
σταλεί σχετικό κάλεσμα ανοιχτό προς όλα τα μέλη να συμβάλουν 
στη συγγραφή.  
 

6. Επόμενες δράσεις – συζήτηση προτάσεων (πχ. TEDMED κ.ά.) 
 

Γίνεται αναφορά από την Σ.Μπακοπούλου στην ενδεχόμενη 
συνεργασία μας με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στον Ασπρόπυργο και 
για το αν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο Κ.Ροδίτης απαντά εκ μέρους 
του ΔΣ πως η επικοινωνία ήταν ελλιπής και πως χάθηκε πολύτιμος 
χρόνος με αποτέλεσμα να εχει καταρτιστεί ήδη το φετινό 
πρόγραμμα ομιλητών. Κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας του με 
τον αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο, κ. Κοναξή, ενημερωθήκαμε πως 
ίσως μπορέσει να γίνει κάτι και να μας εντάξουν στο πρόγραμμα. 
Ο Κ.Ροδίτης του πρότεινε συμπληρωματικά την ιδέα προβολής 
ομιλιών από το συνέδριο TEDMED 2015 εκτός της ήδη 
προταθείσας θεματολογίας. Αναμένουμε απάντηση του κ. Κοναξή. 
Θα επικοινωνήσει ο Κ.Ροδίτης μαζί του μέσα στην εβδομάδα 
σχετικά. Ακόμη προτείνεται η διοργάνωση όπως και πέρυσι ενός 
TEDMEDLive event από εμάς ανεξάρτητα. Θα σταλεί σχετικό 
κάλεσμα ενδιαφέροντος στη λίστα και θα δούμε. Άλλες δράσεις 
που συζητιούνται είναι από την Σ.Μπακοπούλου η οργάνωση 
μικρών ενημερωτικών τοπικών δράσεων με αφορμή Παγκόσμιες 
Ημέρες το φθινόπωρο-χειμώνα. Π.χ. παγκόσμια ημέρα διαβήτη, 
υπέρτασης κλπ. Ο Κ.Ροδίτης προτείνει στη Σ.Μπακοπούλου να 
αναλάβει η ίδια το συντονισμό στέλνοντας κάλεσμα στη λίστα Π.χ. 
2 μήνες πριν την κάθε υποψήφια παγκόσμια ημέρα. Η 
Σ.Μπακοπούλου συμφωνεί να αναλάβει το συντονισμό αυτό. Ο 
Κ.Ροδίτης κάνει αναφορά και σε άλλα θέματα ενημέρωσης που 
παρατηρείται έλλειψη όπως π.χ. Η ύπαρξη και λειτουργία 
ιατρείων πόνου ακόμη και στην Επαρχία. Η Σ.Μπακοπούλου 
αναφέρει πως το καλύτερο target group για κάτι τέτοιο θα ήταν οι 
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ίδιοι οι γιατροί ή οι νέοι γιατροί ειδικότερα και όχι ο γενικός 
πληθυσμός. Οι λοιποί συμφωνούν. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
αποτελέσει ξεχωριστή δράση. 

 

7. Επόμενα διεθνή meetings 
- EJD Autumn Meeting, Οκτώβριος 2015, Όσλο-

Νορβηγία 
 

Δεν αναμένεται συμμετοχή από το JDN-Hellas. 

 

- JDN Meeting (12-13/10) & WMA General 
Assembly,14-18 Οκτωβρίου 2015, Μόσχα-Ρωσία 
(παρουσία JDN-Hellas) 

 

Ο Κ.Ροδίτης αναφέρει πως ο ίδιος και το μέλος του ΔΣ Γ.Κοσμίδης 
θα συμμετάσχουν στη συνάντηση της Μόσχας. Ενημερώνει για 
θέματα της ατζέντας όπως η συζήτηση για την ψήφιση κειμένου 
για το Physician Wellbeing στη ΓΣ του WMA, το θέμα της 
ανάπτυξης πλατφόρμας διεθνών ανταλλαγών νέων ιατρών από το 
JDN/WMA με την πρώτη πιλοτική φάση εφαρμογής να ξεκινά το 
2016, τον απολογισμό του 2015 και τις εκλογές νέων 
αξιωματούχων. Ο Κ.Ροδίτης ενημερώνει για την πρόθεση του να 
ξανά είναι υποψήφιος για τη θέση του Γραμματέα του JDN/WMA 
και για τα πιθανά οφέλη από την εκλογή του για το JDN-Hellas. 
Επίσης υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου θα ξανά είναι ο 
Τούρκος Ahmet Murt. 

 

- JDN Eastern Mediterranean Meeting, 14-15 
Νοεμβρίου 2015, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 
(παρουσία JDN-Hellas) 

 

Ο Κ.Ροδίτης ενημερώνει πως ο ίδιος και ο Κ.Λούης, Ταμίας του 
ΔΣ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση της Κων/πολης. 
Διοργανωτές οι Τούρκοι Νέοι Ιατροί που την διοργάνωσαν και 
πρόπερσι. Θέμα η Έρευνα στην Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση 
με πολύ εξέχοντες ομιλητές όπως ο Πρόεδρος της WFME, Prof. 
Gordon και Τούρκοι ακαδημαϊκοί. Ο Κ.Ροδίτης κάνει αναφορά στη 
σημασία του θέματος και για μας, μάλιστα ο ίδιος θα είναι επίσης 
ομιλητής σχετικά με την ταυτόχρονη εκπόνηση διδακτορικού 
παράλληλα με την ειδικότητα. Επίσης αναφέρει πως και ο Κ.Λούης 
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έχει περάσει από την ίδια θέση κάνοντας διδακτορικό στην 
ειδικότητα και πως θα συνεισφέρει στη συζήτηση. Το υλικό από 
τις εκεί ομιλίες θα μας χρησιμεύσει τέλος για μελλοντική δική μας 
ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με το ίδιο θέμα. 

 

- IFMSA Alumni/JDN Meeting, Μάρτιος 2016, Μάλτα 
 

Ο Κ.Ροδίτης κάνει σύντομη αναφορά στη μελλοντική συνάντηση 
στην Μάλτα και ρωτά ποιος θέλει να πάει. Ακόμα δεν έχουν 
υπάρξει επίσημες προσκλήσεις κλπ. Αλλά σύντομα θα γίνει κι 
αυτό, εκτιμά. Η Μάλτα βρίσκεται κοντά μας και είναι άλλη μια 
ευκαιρία για συμμετοχή σε διεθνή συνάντηση νέων ιατρών. 

 

8. Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 
● Ομάδα Εργασίας Ανταλλαγών JDN - ενημέρωση 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο Θέμα 7, η κατάρτιση 
συγκεκριμένου προγράμματος και πλάνου δράσης αναμένεται στη 
συνάντηση της Μόσχας. Θα ξέρουμε περισσότερα μετά τις 15 
Οκτωβρίου. 

 

● Συνάντηση με τον πρόεδρο του EJD στην Αθήνα το 
Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2015; 

 

Ο Κ.Ροδίτης αναφέρει πως ενημερώθηκε το ΔΣ για την πρόθεση 
του Carsten Mohrhardt, προέδρου του EJD να μας συναντήσει και 
να συζητήσει μαζί μας μελλοντική συνεργασία το άμεσα επόμενο 
διάστημα στην Αθήνα. Αναμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις για 
ημερομηνία συνάντησης. 

 

9. Άλλη θεματολογία 
 

Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση. Λήξη στις 23:15. 


