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

10 Οκτωβρίου 2016

Online Meeting Οκτωβρίου 2016 – Πρακτικά

Δευτέρα 10/10/2016, 9:30 μμ

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

Έναρξη στις 21:45. Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Κώστας Λούης, Βασίλης 
Βελισσάρης. Η ατζέντα αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτή από όλους.

2. Ενημερώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει ότι το δίκτυο θα εκπροσωπηθεί στην 1η Συνάντηση 
Νέων Ιατρών Ασίας-Ειρηνικού που θα γίνει στις 16/10 στην Ταιπέι, Ταιβάν από τον 
ίδιο και τον Αντιπρόεδρο & Ταμία Κώστα Λούη οι οποίοι θα παραστούν ως 
παρατηρητές.
Επίσης, η ίδια αποστολή θα παραστεί στην ετήσια συνάντηση του παγκόσμιου 
δικτύου νέων ιατρών 17-18/10 επίσης στην Ταιπέι, παρουσιάζοντας τα νέα από 
τους νέους γιατρούς της Ελλάδας και τις δράσεις του JDN-Hellas. Ακολουθεί 
συζήτηση για το περιεχόμενο της παρουσίασης που θα αναλάβει ο Κώστας Λούης. 
Θα περιέχει και φωτογραφικό υλικό από δράσεις μας.

Ο πρόεδρος του ΔΣ θα είναι εκ νέου υποψήφιος Γραμματέας του JDN/WMA για 2η 
θητεία.
Τέλος, 19-22/10 θα εκπροσωπηθούμε και στη ΓΣ του παγκόσμιου ιατρικού 
συλλόγου WMA στην Ταιπέι συμμετέχοντας στην 15μελή αποστολή του JDN/WMA.

Ανέλαβε καθήκοντα το νέο ΔΣ και άρχισε να εργάζεται θέτοντας τις προτεραιότητες 
που συζητήθηκαν και στη ΓΣ: εγγραφή νέων μελών, έκδοση τακτικών δελτίων 
τύπου, ανάπτυξη συνεργασιών με ιατρικές σχολές & άλλους συνεργάτες, καμπάνιες 
ενημέρωσης για θέματα δημόσιας υγείας. Ήδη έχουν προταθεί θεματα σεμιναρίων - 
workshops με την Ιατρική Αθηνών από το μέλος του ΔΣ Μαρία Μυλωνά. 
Περισσότερα από την ίδια σε επόμενη συνάντηση.

Ο Ταμίας αναφέρει πως πρέπει να ενημερωθούν εκ νέου τα εγγεγραμμένα μέλη να 
τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες τους αλλιώς θα χάσουν την ιδιότητα 
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τακτικού μέλους.

3. Καμπάνια ενημέρωσης για αντιγριπικό εμβολιασμό.

Ο πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει για τη δυνατότητα δημιουργίας νέας καμπάνιας 
ενημερωσης Αντιγριππικού εμβολιασμού, σε σύμπραξη με τον ΠΙΣ κα Ιατρικούς 
Συλλόγους που αναμένεται να ξεκινήσουν ανάλογες προσπάθειες. Θα απευθύνεται 
στα μέλη μας και γενικά στους επαγγελματίες υγείας μέσω των μέσων δικτύωσης & 
της ιστοσελίδας μας - παράλληλα με την αντίστοιχη καμπάνια που κάνει κάθε χρόνο 
ο WMΑ. Θα κληθούν να συνδράμουν τα ενεργά μέλη.

4. Επόμενες διεθνείς συναντήσεις
JDN Annual Meeting & WMA General Assembly, 17-18 & 19-22/10/16, 
Taipei, Taiwan

Αναφέρθηκε πιο πάνω η παρουσία μας εκεί. Περισσότερα νέα στην επόμενη 
συνάντηση Νοεμβρίου.

5. Άλλη θεματολογία

Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση.

Λήξη στις 22:35.


