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

Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-Hellas) 

 

12 Ιανουαρίου 2015 

Online Meeting Ιανουαρίου 2015 – Πρακτικά 

 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας 
 
Έναρξη 21:30. Παρόντες: Σοφία Τζουβάρα, Κώστας Ροδίτης, Γκέλυ 
Σαμαρά και Γιώτα Φλώρου. Απουσίες λόγω εφημερίας: Τάσος 
Καλλιάς και Κώστας Λούης. Μετά ακολουθούν οι απαραίτητες 
συστάσεις. Η ατζέντα διαβάζεται από όλους και γίνεται αποδεκτή 
ομόφωνα. 
 

2. Κοπή Βασιλόπιτας 2015 – ενημέρωση 
 

Ενημερώνει ο Κώστας ότι έγινε το Σάββατο 10/1/15 στο σπίτι του 
στο Χαλάνδρι. Αποφασίστηκε λίγο βιαστικά αλλά κατάφεραν να 
παραστούν μερικά μέλη του JDN-Hellas, συγκεκριμένα η Γκέλυ, ο 
Κ.Λούης, ο Τ.Καλλιάς και η Μ.Μυλωνά. Ευχηθήκαμε καλή χρονιά 
και καλή επιτυχία στο JDN-Hellas! Έχουν σταλεί φωτογραφίες στο 
γκρουπ και ανέβηκαν στη σελίδα μας στο Facebook! Και του 
χρόνου! 
 

3. Μητρώο Μελών - Νέα Μέλη - Συνδρομές & εγγραφή ως associate 
members στον WMA 

 
Ο Κώστας ενημερώνει για τη δημιουργία σχετικού αρχείου στο 
Google Drive που έχει αναλάβει να το επιμελείται η Ταμίας μας, 
Α.Πασπάλα. Πρέπει όλοι να στείλουν τα στοιχεία τους και το έτος 
αποφοίτησης στην Άννα για να τα εισάγει στο μητρώο. Έτσι θα 
έχουμε ένα αρχείο μελών και θα ξέρουμε ποιος έχει πληρώσει 
συνδρομή κ πότε θα χάσει την ιδιότητα του μέλους (15 χρόνια 
από αποφοίτηση). Επίσης ο Κώστας καλεί όποιους ενδιαφέρονται 
να εγγραφούν στον WMA. Ενδιαφέρεται η Γιώτα. 
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4. Ιστοσελίδα JDN-Hellas – νεότερα 

 
Αναβάλλεται για την άλλη συνάντηση γιατί λείπει η Άννα. Θα μας 
στείλει ενημέρωση για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα... πώς 
προβλέπεται να είναι ο σχεδιασμός ώστε να προτείνουμε όλοι 
μας πράγματα / αλλαγές πριν ανεβεί online... Απλώς γνωρίζουμε 
πως έχουμε δεσμεύσει τη διεύθυνση Domain www.jdn-hellas.gr 
 

5. Τα νέα της προσωρινής διοικούσας επιτροπής 
 

Δεν υπάρχουν νέα και δεν πραγματοποιήθηκε κάποια συνάντηση 
των μελών της ΠΔΕ. 
Η Γιώτα Φλώρου αποχωρεί από τη συζήτηση. 
Προσέρχεται στη συζήτηση ο Βασίλης Μπαμπαλής! 
 

6. Συνέδριο UNESCO Bioethics,Medical Ethics & Medical Law 
Conference, 5-7 Ιανουαρίου 2015, Ιερουσαλήμ, Ισραήλ - 
παρουσίαση εργασίας διεθνούς JDN με ελληνική συμμετοχή 
 
Αναφορά γίνεται από τον Κώστα για την παρουσίαση από τη 
συνάδελφο Liz Wiley από τις ΗΠΑ, της εργασίας με τίτλο: 
«Negotiating Away Health? Legal and Ethical Implications of the 
Trans Pacific Partnership (TPP) and the Trans Atlantic Trade & 
Investment Partnership (TTIP)» στο συνέδριο της UNESCO για τη 
Βιοηθική που συνδιοργάνωνε ο WMA, στις 6/1/15 στην 
Ιερουσαλήμ. Στην εργασία συμμετείχε και ο Κώστας ως 
συγγραφέας, βοηθώντας στην παρουσίαση. Θα σταλεί το PPT στο 
γκρουπ. Ενδιαφέρον μεν το θέμα – άγνωστο παντελώς στους 
νέους γιατρούς στη χώρα μας… Λογικό με την κατάσταση που 
επικρατεί… Δεν εξέφραζε επίσημα απόψεις του διεθνούς JDN ή 
του WMA, αλλά είχε διεθνή συμμετοχή από νέους συναδέλφους 
από όλες τις ηπείρους. Με αφορμή την παρουσίαση 
δημιουργήθηκε πρόχειρη πρόταση για policy statement του WMA 
από την Liz σχετικά με το θέμα των επιπτώσεων στην υγεία από 
τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Θα συζητηθεί στο Όσλο και 
στη Μόσχα προσεχώς. 
 

http://www.jdn-hellas.gr/
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7. Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2015 - προθεσμία υποβολής 
περιλήψεων 15 Ιανουαρίου - έχουμε να στείλουμε κάτι; 

 
Δεν προλαβαίνουμε να στείλουμε εργασία. Άλλωστε οι 
απαντήσεις στην εργασιακή ικανοποίηση δεν ξεπέρασαν τις 100 
που είχαμε θέσει σαν στόχο. Βρισκόμαστε στις 54 απαντήσεις ως 
τώρα (45 παλιές + 9 καινούριες). Παρακαλούνται όλα τα μέλη να 
προωθήσουν την έρευνα σε συναδέλφους – το λινκ είναι: 
https://docs.google.com/forms/d/1JTW4WNan7hX6_RMFJwCw1I
vxqxo565bYXJBbU2Ztqbc/viewform?usp=send_form 
 

8. Συνέδριο Controversies and Advances in Cardiovascular Surgery 
(CACVS) 22-24 Ιανουαρίου 2015, Paris, France - Παρουσίαση 
εργασίας μας ως e-poster 

 
Αναφορά γίνεται από τον Κώστα σε εργασία με τη μορφή πόστερ 
που θα παρουσιάσει σε προσεχές συνέδριο αγγειοχειρουργικής 
στο Παρίσι – στην εργασία συμμετείχε και η Άννα Πασπάλα, 
επομένως μπήκε και affiliation το JDN-Hellas! 
Με αφορμή αυτό το γεγονός, ακολουθεί συζήτηση για το κατά 
πόσον θα μπορούσαμε όλα τα μέλη μας, εφόσον στέλνουν 
εργασία σε συνέδριο ή για δημοσίευση σε περιοδικό, και εφόσον 
συμφωνούν οι υπόλοιποι συγγραφείς, να μπαίνει σαν affiliation 
και το JDN-Hellas. Αυτό θα προσδώσει άλλο κύρος στο Δίκτυό 
μας. Συμφωνούν όλοι ομόφωνα πως είναι καλή ιδέα και θα 
επιδιωχθεί. Επίσης, ο Βασίλης αναφέρει πως σε προσεχείς 
συμμετοχές του σε συνέδρια Γενικής Ιατρικής, θα μπορούσε να 
παρουσιάσει θέματα από το JDN, π.χ. την έρευνα εργασιακής 
ικανοποίησης ή άλλα. Ο Κώστας επικροτεί την πρόταση αυτή και 
συμπληρώνει πως υπάρχουν πολλές ιδέες και από το JDN/WMA 
για θέματα εργασιών. Επίσης μπορούμε να μεταφράσουμε 
κείμενα θέσεων και στα Ελληνικά για εγχώρια χρήση. Αλλά αυτό 
είναι άλλο θέμα. 

 
9. Επικοινωνία με ιατρικούς συλλόγους & επέκταση JDN-Hellas στην 

επαρχία - ευχετήριες επιστολές 
 

Αναφέρει ο Κώστας τις επιστολές με ευχές που έφτιαξαν με τον 

https://docs.google.com/forms/d/1JTW4WNan7hX6_RMFJwCw1Ivxqxo565bYXJBbU2Ztqbc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1JTW4WNan7hX6_RMFJwCw1Ivxqxo565bYXJBbU2Ztqbc/viewform?usp=send_form
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Τάσο Καλλιά και εστάλησαν παραμονή Χριστουγέννων σε όλους 
τους Ιατρικούς Συλλόγους και στη HelMSIC. Μέχρι στιγμής 
απάντησε εκπρόσωπος του Ι.Σ. Έβρου με τα ακόλουθα λόγια: 
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ! ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ..) ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ !!! ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΛΚΙΔΗΣ. ΑΝ. 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ. Ρωτάει ο Κώστας αν έχει κανείς ιδέες για να αυξήσουμε 
τα μέλη μας/να επεκτείνουμε το Δίκτυο περεταίρω στη χώρα. Η 
Γκέλυ λέει να σκεφτούμε προτάσεις και να επανέλθουμε στο 
θέμα. Ο Βασίλης λέει πως από στόμα σε στόμα είναι η βασική 
μέθοδος που θα αυξήσει τη συμμετοχή, ωστόσο και οι δράσεις 
μας είναι που δίνουν νόημα στο όλο οικοδόμημα. 
 

10.Πρόγραμμα Ανταλλαγών – χρονοδιάγραμμα 
 

Ο Κώστας έφτιαξε ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα για το πώς θα 
μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα ως το καλοκαίρι 
φέτος. Το διαβάζει ο Βασίλης και αναφέρει πως ο ίδιος δε μπορεί 
να δώσει άδεια χρήσης/τροποποίησης των κειμένων του Vasco da 
Gama, καθώς είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ο Κώστας λέει αν 
μπορεί ο Βασίλης να επικοινωνήσει μαζί τους και να ρωτήσει. 
Αποφασίζεται ο Βασίλης να επικοινωνήσει εκ μέρους του JDN-
Hellas με τους υπευθύνους ανταλλαγών του Vasco da Gama 
Movement και να μας ενημερώσει τι απάντησαν. Θα στείλει 
ενημέρωση και στο γκρουπ σχετικά για την πληροφόρηση όλων. 
Επίσης ο Βασίλης μας ενημερώνει ότι βρίσκεται πλέον μόνιμα 
Ελλάδα και σύντομα ανοίγει ιατρείο στη Χαλκίδα! Του ευχόμαστε 
όλοι ολόψυχα καλορίζικο! 
 

11.Επόμενα διεθνή meetings 
- IFMSA Alumni Meeting & JDN Meeting, 8 Μαρτίου 2015, 

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 
- 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  
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- JDN Meeting & WMA General Assembly, 14-17 Οκτωβρίου 
2015, Μόσχα-Ρωσία 

 
Δεν υπάρχει τελικά περίπτωση συμμετοχής μας στη συνάντηση 
στο Όσλο. Ενδιαφέρον υπάρχει από Γκέλυ και από τον Κώστα για 
τη συνάντηση τον Οκτώβριο στη Μόσχα. Δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί ακόμα οι ημερομηνίες από το διεθνές JDN. 
Ενδιαφέρον επίσης εξέφρασε στην κοπή της πίτας προχθές η 
Μαρία Μυλωνά, θα εξαρτηθεί από το αν θα πάει σε συνέδριο 
Παθολογίας στη Μόσχα το Σεπτέμβριο. Ο Κώστας δήλωσε να πάει 
και στη συνάντηση της Γενεύης το Μάιο. Αναμένει απάντηση αν 
θα τον δεχθούν, οπότε εκεί θα εκπροσωπηθούν οι απόψεις και 
συνολικά του JDN-Hellas. 
 

12.Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 
 

Δεν υπήρξε κάποιο συγκλονιστικό συμβάν προς ενημέρωση. 
 

13.Μηνιαίες Online συναντήσεις JDN-Hellas - μας ικανοποιούν; Τι 
θέλουμε να αλλάξει; 

 
Ο Κώστας ρωτάει αν θέλουμε να αλλάξει ο τρόπος σχεδιασμού 
των συναντήσεων. Η Γκέλυ δε συμφωνεί να προγραμματίζονται 
καιρό πριν, γιατί συμβαίνουν πολλά απρόοπτα στον καθένα 
ενδιάμεσα. Ο Βασίλης συμφωνεί με το Doodle μέχρι νεωτέρας. 
Και ο Κώστας θεωρεί το Doodle τον πλέον αξιόπιστο τρόπο. Οπότε 
παραμένουμε σε αυτό. 
 

14.Άλλη θεματολογία 
 

Ο Κώστας υπενθυμίζει ξανά να πληρώσουν όσοι δεν το έχουν 
πράξει τη συνδρομή τους για το 2014 και παραθέτει τις 
δυνατότητες πληρωμής μέσω κατάθεσης στο λογαριασμό ή μέσω 
web banking ή τέλος μέσω paypal – πιστωτικής κάρτας στο 
jdnhellas@gmail.com. Επίσης, παροτρύνει όλους αν θέλουν να 
γράψουν άρθρο για το επόμενο JDN/WMA Newsletter. 
 
Λήξη συνάντησης στις 23:18 

mailto:jdnhellas@gmail.com

