
 

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

Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-Hellas) 

 

16 Νοεμβρίου 2014 

Online Meeting Νοεμβρίου 2014 – Πρακτικά 
 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της 
ατζέντας 

 
Έναρξη στις 17:14. Παρόντες: Γιώτα Φλώρου, Γκέλυ Σαμαρά, 
Βασίλης Μπαμπαλής, Κώστας Ροδίτης. Η ατζέντα αναγνώστηκε 
και έγινε αποδεκτή από όλους. 
 

2. Εξελίξεις διαδικασίας ίδρυσης 
 
Το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στην επόμενη συνάντηση. 
 

3. Τα νέα της προσωρινής διοικούσας επιτροπής 
 
Το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στην επόμενη συνάντηση. 
 

4. Επικοινωνία με ιατρικούς συλλόγους - εξελίξεις 
 
Λόγω απουσίας του Τ.Καλλιά, το θέμα παραπέμπεται στην 
επόμενη συνάντηση. 
 

5. Μητρώο Μελών 
 
Λόγω απουσίας των Κ. Λούη και Α. Πασπάλα, το θέμα 
παραπέμπεται στην επόμενη συνάντηση. 
 

6. 1η Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα AIDS: ευκαιρία για δράση; 
 
Ο Κ. Ροδίτης προτείνει να πραγματοποιήσουμε δράση 
ενημέρωσης σχολείου (ιδιωτικού) μέσω επαφών μας (Α.Πασπάλα, 
Τ. Καλλιά) για τα ΣΜΝ & το HIV/AIDS αλλά και παρεμφερή θέματα 
όπως η αντισύλληψη & η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η υγιής 
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σεξουαλική ζωή κλπ. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS - 1 
Δεκεμβρίου. Η πρόσβαση σε ιδιωτικό σχολείο κρίνεται από όλους 
ευκολότερη λόγω λιγότερης γραφειοκρατίας / αδειών που 
απαιτούνται. Θα ζητηθεί από την Α. Πασπάλα και τον Τ. Καλλιά να 
μας πουν με ποιο/α σχολείο/α μπορούμε να έρθουμε σε επαφή τις 
επόμενες μέρες με τις διευθύνσεις τους/ συλλόγους γονέων ώστε 
να σχεδιάσουμε κάτι. Ο Κ. Ροδίτης ενδεικτικά αναφέρει παρόμοια 
δράση στην οποία συμμετείχε προ ετών σε ακροατήριο από το 
Κολλέγιο Deree. Τονίζεται πως ο καθένας που θα ασχοληθεί θα 
καταπιαστεί με ένα συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της γενικής 
θεματολογίας. 
 

7. “4 healthy habits” - σχεδιασμός πιθανών δράσεων 
 
Ο Κ. Ροδίτης παρουσιάζει το app που δημιούργησε ο WHO σε 
συνεργασία με την IFPA και τον WMA σχετικά με την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, 
βασισμένο στο πρόγραμμα “4 healthy habits”, που αναφέρθηκε 
στην προηγούμενη συνάντηση με 4 άξονες: Διατροφή, Φυσική 
Άσκηση, Κάπνισμα και Αλκοόλ.  
http://www.healthyscore.org/ 
http://www.ifrc.org/what-we-do/health/diseases/noncommunicable-di
seases/ncds-toolkit/  
To app αυτό είναι μια αρχή αλλά δεν φαίνεται να έχει πολλές 
δυνατότητες χρήσης. Ακολουθεί συζήτηση για πιθανή δράση που 
μπορούμε να διοργανώσουμε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Υγείας 2015 - 7 Απριλίου, αφιερωμένη στο τετράπτυχο αυτό. Ο 
Β.Μπαμπαλής θα αναζητήσει ανάλογα άλλα apps που είναι 
διαθέσιμα που ίσως μας φανούν πιο χρήσιμα από αυτό του WHO. 
Ο Κ. Ροδίτης θα κάνει μια αναζήτηση πιθανών ομιλητών για μια 
πιθανή εκδήλωση τον ερχόμενο Απρίλιο. Περισσότερα σε 
επόμενες συναντήσεις αναλόγως και του ενδιαφέροντος που θα 
υπάρξει και από τα άλλα μέλη. 
 

8. Παρουσίαση JDN-Hellas στη ΓΣ της HelMSIC, 9 Νοεμβρίου 
2014, Ιατρική Σχολή Λάρισας - ενημέρωση, προοπτικές 

 
Ο Κ. Ροδίτης κάνει αναφορά στην παρουσίαση στη Λάρισα. Το 
κοινό των φοιτητών έδειξε ενδιαφέρον, ρώτησε ποιοι είναι οι 
στόχοι του JDN και ποιοι οι τομείς δράσεις μας, μοιράστηκε 
ενημερωτικό υλικό με τη μορφή CD-ROM, θα ακολουθήσει 
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επικοινωνία με τη HelMSIC και τις Τοπικές της Επιτροπές το 
επόμενο διάστημα για να δούμε αν συνεργαστούμε πάνω σε 
κάποια δράση/πρόγραμμα/εκδήλωση. Υποψήφια και η εκδήλωση 
για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας που προαναφέρθηκε. Τονίστηκε 
επίσης η σημασία της συνεργασίας με τη HelMSIC στην αναζήτηση 
μελλοντικών τακτικών μελών από όλες τις πόλεις που υπάρχει 
Ιατρική Σχολή και δραστηριοποιείται η HelMSIC. Δυστυχώς δεν 
εξελέγη νέος υπεύθυνος Παλιών Μελών στη Λάρισα, ο υποψήφιος 
δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων για κάποιους 
λόγους… Οπότε θα συνεχιστεί η επικοινωνία με το Προεδρείο της 
HelMSIC για συνεργασία/επαφή με τα Παλιά Μέλη και τους 
τελειόφοιτους φοιτητές ιατρικής που θέλουμε να προσεγγίσουμε. 
 

9. JDN-WMA annual meeting & WMA General Assembly, Durban, 
South Africa 6-7 Oct 2014 - ενημέρωση για το τι έγινε 

 
Ο Κ. Ροδίτης κάνει σύντομη αναφορά στο τι έγινε στο Ντέρμπαν. 
Αναφέρει πως νέος Πρόεδρος του JDN είναι ο Τούρκος 
συνάδελφος Άχμετ Μουρτ, ο οποίος ενδιαφέρεται για συνεργασία 
της Turkish Young Doctors Platform με το JDN-Hellas στο μέλλον. Θα 
ενημερωθεί η ομάδα για τυχόν νεότερα πάνω στη συνεργασία 
αυτή. Συζητήθηκε εκεί εκτενώς το θέμα της επιδημίας του ιού 
Έμπολα, λόγω και της συμμετοχής πολλών νέων γιατρών από 
Αφρικανικές-πληγείσες χώρες και κατέληξε σε Ψήφισμα του WMA 
για τον Έμπολα (διαθέσιμο online στην ιστοσελίδα του WMA - 
www.wma.net). Επίσης, συζητήθηκε η πρόταση για Ψήφισμα του 
διεθνούς JDN σχετικά με το “Doctors Wellbeing”, το οποίο 
αποφασίστηκε να παραπεμφθεί για αλλαγές στο Συμβούλιο - 
Απρίλιος 2015 στο Όσλο και μετά να ξανακατατεθεί στην επόμενη 
ΓΣ του 2015 προς αποδοχή. Περιλαμβάνει ενδιαφέροντες 
παραμέτρους, όπως τα ασφαλή ωράρια εργασίας και συνθήκες 
εργασίας των γιατρών, αλλά και θέματα ψυχικής υγείας. Ακολουθεί 
μεγάλη συζήτηση για τα τρέχοντα φλέγοντα προβλήματα των 
ειδικευομένων στην Ελλάδα με αναφορά σε προσωπικές εμπειρίες 
από την Γ.Φλώρου, την Γκ. Σαμαρά και τον Κ. Ροδίτη. Συζητιέται τι 
θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν JDN-Hellas για να αλλάξουμε κάτι 
προς το καλύτερο. Ο Κ. Ροδίτης αναφέρεται στα ψηφίσματα του 
WMA και στην κείμενη νομοθεσία της Ε.Ε. πάνω στα ωράρια 
εργασίας, γνωστά στους πιο πολλούς, τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως “όπλα” σε διεκδικήσεις μας στο μέλλον. 
Τονίστηκε πως πρέπει να δούμε πρώτα μια εσωτερική 
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συνεννόηση σε κάθε Κλινική/Τμήμα μεταξύ ειδικευομένων και μετά 
να προβούμε σε κάποια πιο οργανωμένη διεκδίκηση προς τους 
εκάστοτε Δ/ντές. Αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο κάπου πάντως 
πρέπει το JDN-Hellas να είναι έτοιμο να στηρίξει τις προσπάθειες 
αυτές, ίσως με χρήση των κειμένων αυτών αλλά και με στήριξη από 
τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους - σε αυτό θα βοηθούσε η 
επιτάχυνση δημιουργίας σχέσεων/συνεργασιών μαζί τους, κάτι 
που έχει αναλάβει ο Τ.Καλλιάς. Αναμένουμε ενημέρωση από 
εκείνον για τις εξελίξεις. Ενδεικτικά πάντως αναφέρεται σαν 
παράδειγμα διεκδίκησης τουλάχιστον η δυνατότητα 1 ρεπό την 
εβδομάδα για κάθε ειδικευόμενο, κάτι που ισχύει σε πολλές 
κλινικές/τμήματα αλλά θα έπρεπε να ισχύσει σε όλα! 
 

10. Επόμενα διεθνή meetings  
 JDN Eastern Mediterranean Regional meeting, Beirut, 

Lebanon 22-23 Νοεμβρίου 2014 
 JDN Meeting & WMA Council Meeting, 16-18 Απριλίου 

2015, Όσλο-Νορβηγία 
 EJD Spring Meeting, 8-9 Μαϊου 2015, Βιέννη-Αυστρία 
 JDN pre-WHA Meeting, 16-17 Μαϊου 2015 & 67th World 

Health Assembly 18-23 Μαϊου 2015, Γενεύη-Ελβετία  
 
Προς το παρόν ενδιαφέρον δείχνουν οι Γκ. Σαμαρά και Κ. Ροδίτης 
για το επερχόμενο JDN-Meeting - WMA Council Meeting 2015 στο 
Όσλο. Το fee είναι ιδιαιτέρως ακριβό - 300 ευρώ. Ο Κώστας θα 
ρωτήσει στην επόμενη συνάντηση του JDN αν γίνεται να υπάρξει 
έκπτωση καθώς ενδιαφέρονται μέλη του JDN-Hellas να 
συμμετάσχουν αν το fee είναι πιο προσιτό (δεν περιλαμβάνει 
διαμονή και αεροπορικά). Στη συνάντηση στη Βηρυττό δυστυχώς 
δεν θα υπάρξει συμμετοχή. 
 

11. Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 
 
Κάτι που ίσως ενδιαφέρει κάποιους να συμμετάσχουν είναι μια 
ωραία ενδιαφέρουσα έρευνα του WMA-JDN με τον WHO και την 
IFMSA και έχει να κάνει με τα εφόδια που πρέπει να έχει ένας 
υποψήφιος φοιτητής ιατρικής από τη Β’βάθμια εκπαίδευση. Το link 
για να συμμετάσχει κανείς είναι: 
https://extranet.who.int/dataform/index.php/331487/lang-en  
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Διαβάστε επίσης τα μηνιαία Newsletters από WMA & EJD μήπως 
βρείτε κάτι που μας ενδιαφέρει και το συζητάμε σε επόμενη 
συνάντηση. 
 

12. Άλλη θεματολογία 
 
Δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση. 
 
Η Συνάντηση λήγει στις 18:55. 
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