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

Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-Hellas) 

 

31 Μαρτίου 2015 

Online Meeting Μαρτίου 2015 – Πρακτικά 

 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας 
 

Έναρξη στις 21:20. Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Μαρία Τσουκαλά, Σοφία 
Μπακοπούλου, Αθηνά Νίκα, Γκέλυ Σαμαρά, Βασίλης Μπαμπαλής, Τάσος 
Καλλιάς, Κώστας Λούης. Η συζήτηση ξεκινά αρχικά με τους 6 πρώτους 
συμμετέχοντες παρόντες. Γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και 
αναγιγνώσκεται η ατζέντα η οποία γίνεται αποδεκτή από όλους 
ομόφωνα. 
 

2. Νέα μέλη & επέκταση JDN-Hellas 
 

Ο Κώστας Ρ. καλωσορίζει την Αθηνά Νίκα στο JDN-Hellas. Η Αθηνά είναι 
ειδικευόμενη νεφρολόγος και αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα την 
ειδικότητά της στο Γ.Ν. Νίκαιας. Ακολουθεί συζήτηση για την 
προσέλκυση γενικά νέων μελών και την επέκταση σε άλλες πόλεις. Η 
Σοφία αναφέρει πως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια αφίσα με τα 
γενικά στοιχεία του Δικτύου και να την βάλουμε σε νοσοκομεία 
ξεκινώντας από την Αττική. Ο Κώστας Ρ. λέει πως είναι καλή ιδέα αλλά 
κοστίζει λίγο να εκτυπωθούν οι αφίσες και αντιπροτείνει να προωθηθεί 
η αφίσα μέσω social media περισσότερο με μηδενικό κόστος και να 
δούμε έπειτα την αφισοκόλληση ανάλογα με την κατάσταση του 
ταμείου ή αν βρεθεί κάποια χορηγία.Γίνεται αναφορά πως πρέπει να 
απευθυνθούμε και σε φοιτητές ιατρικής που είναι τελειόφοιτοι μέσω 
συνεργασίας με τη HelMSIC. Επίσης στους αγροτικούς ιατρούς της 
χώρας. Ο Κώστας Ρ. λέει πως μπορεί να φτάξει ένα Excel με τα 
τηλέφωνα/στοιχεία επικοινωνίας των αγροτικών ιατρείων και μετά να 
αναλάβει ο καθένας 10-20 να τηλεφωνήσει και να ενημερώσει για το 
JDN-Hellas τους αγροτικούς ιατρούς, ζητώντας τους ένα email για να 
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κρατήσουμε επαφή αν ενδιαφέρονται. Αναφέρει ότι και στην 
Αλεξανδρούπολη, το μέλος μας Θεόφιλος Τσολερίδης σκοπεύει να 
προσεγγίσει τη HelMSIC εκεί για συνεργασία/γνωριμία και προώθηση 
του JDN-Hellas, ωστόσο αυτό πρέπει να γίνει με δημιουργία πλαισίου 
συνεργασίας σε κεντρικό επίπεδο με τη HelMSIC και την νέα πανελλήνια 
ομάδα της, που θα αναλάβει το επόμενο διάστημα το Δ.Σ. Ο Βασίλης 
αναφέρει πως τώρα και μέσω των δράσεων θα γίνουμε πιο γνωστοί και 
πως οι δράσεις αποτελούν ευκαιρία προσέλκυσης νέων ενεργών μελών. 

 

3. Δράση μας "Οι νεφροί σου αξίζουν την προσοχή σου" στον 
Ασπρόπυργο 13/3/15 - απολογισμός και προγραμματισμός 
επόμενων ανάλογων δράσεων/ συγγραφή άρθρου στο newsletter 
του JDN/WMA. 

 

Σε συνδυασμό με το Θέμα 2, γίνεται αναφορά στις πρόσφατες 2 δράσεις 
μας στον Ασπρόπυργο για τη Νεφρική Νόσο στα ΚΑΠΗ του Δήμου. Η 
Σοφία και η Αθηνά αναφέρονται στη συμμετοχή τους στη δεύτερη 
δράση της 30/03, πως παρακολούθησαν γύρω στα 20 άτομα, κυρίως 
ηλικιωμένες γυναίκες, ενώ υπήρξαν μερικά τεχνικά προβλήματα που 
όμως στην πορεία ξεπεράστηκαν. Γενικά πιστεύουν πως είχε επιτυχία. Ο 
Κώστας Ρ. κάνει αναφορά στην δράση της 13/03 και αναφέρει πως 
λόγω βροχής πάλι η συμμετοχή ήταν γύρω στα 20 άτομα, ενώ μετά τις 
παρουσιάσεις που ήταν ειδικά σχεδιασμένες για το ακροατήριο, 
ακολούθησε γενική συζήτηση για θέματα υγείας. Επειδή η προβολή των 
δράσεών μας είναι σημαντική, περιμένουμε από την Αθηνά που έχει 
φωτογραφίες από την εκδήλωση να μας τις στείλει ώστε να τις 
προβάλουμε και στην ιστοσελίδα μας αλλά και στα social media. Η 
Σοφία αναφέρει πως σχεδιάζει δράση ανάλογη και στην πατρίδα της τον 
Αμπελώνα Λάρισας, τους επόμενους μήνες, ενώ ο Κώστας Ρ. αναφέρει 
πως ίσως γίνει κάτι και από δική του πρωτοβουλία στη Ρόδο ή στη 
Νίσυρο και προτρέπει και τα άλλα μέλη να επιδιώξουν παρόμοιες 
δράσεις σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. της περιοχής τους ή του τόπου 
καταγωγής τους. 
 

4. Συνεργασία με το Δήμο Ασπροπύργου στο πλαίσιο του Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου της πόλης με σειρά ομιλιών μέσα στο 2015-2016 
& δράσεων στα σχολεία της περιοχής - χρονοδιάγραμμα 
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Γίνεται συζήτηση μετά την προσέλευση και του Τάσου Καλλιά για την 
πρόταση συνεργασίας που δέχθηκε το Δ.Σ. από το Δήμο Ασπροπύργου 
και συγκεκριμένα το δημοτικό σύμβουλο κ. Αντώνη Κοναξή, η οποία 
περιλαμβάνει εκτός δράσεων όπως έγιναν στα ΚΑΠΗ, παρουσία μας και 
ομιλίες (γύρω στις 3) μέσα στο 2015-αρχές 2016 στο Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο της πόλης. Η κάθε παρέμβαση θα έχει διάρκεια 1-1,5 ώρα 
και εμείς θα προτείνουμε τη θεματολογία και τις ημερομηνίες, 
αναλόγως και της διαθεσιμότητάς μας. Το αμέσως επόμενο διάστημα 
θα συζητήσουμε στο Δ.Σ. τι θέματα μπορούμε να προτείνουμε και να 
δούμε πιθανές ημερομηνίες. Στη συνέχεια, όταν ο Δήμος συνεδριάσει 
και έχουμε το τελικό πρόγραμμα, θα δούμε ποιοι θα είμαστε διαθέσιμοι 
για την κατανομή των θεμάτων. Η Σοφία προτείνει πως ένα ενδιαφέρον 
θέμα θα ήταν π.χ. η οστεοπόρωση και τα κατάγματα ισχίου, κάτι που 
αφορά πολύ κόσμο μέσης και τρίτης ηλικίας. Ο Κώστας Ρ. προτείνει να 
επιλεγούν θέματα ευρέως ενδιαφέροντος για την κοινωνία. 
Περισσότερα στο θέμα μετά από συζήτηση του Δ.Σ. 
 

5. Προγραμματισμός 1ης Γενικής Συνέλευσης! Δημιουργία 
οργανωτικής επιτροπής/χρονοδιάγραμμα/προώθηση 

 

Ο Κώστας Ρ. τονίζει τη σημαντικότητα του θέματος, καθώς έτσι ορίζει το 
Καταστατικό μας που πλέον είναι σε ισχύ μετά την επικύρωσή του από 
το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 9/3/15. Πρέπει άμεσα η προσωρινή 
διοίκηση να καλέσει σε Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή του 
Δ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής. Στο Doodle poll δεν έχουν δηλώσει 
προτιμήσεις παρά μόνο 3 άτομα ως τώρα… Αποφασίζεται να δηλώσουν 
όλοι οι παρόντες πότε μπορούν για να δούμε ποια ημερομηνία είναι η 
πιο πιθανή. Τελικά η Κυριακή 3 Μαϊου 2015 συγκεντρώνει τις 
περισσότερες ψήφους. Ο Κώστας Ρ. λέει πως θα στείλει μήνυμα στη 
λίστα ότι έχουν τα μέλη ως το βράδυ της Κυριακής να δηλώσουν 
ημερομηνία. Έπειτα, την εβδομάδα που ακολουθεί θα οριστικοποιηθεί 
η ημερομηνία και ο τόπος και θα σταλεί η επίσημη πρόσκληση και η 
ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Ως τόπος αποφασίζεται η Αθήνα, καθώς εκεί 
διαμένει η πλειοψηφία των μελών και είναι εύκολα προσβάσιμη για 
τους υπόλοιπους. Το θέμα θα συζητηθεί και στο Δ.Σ. τις επόμενες 
ημέρες. Μετά την πρόσκληση θα δημιουργηθεί οργανωτική επιτροπή 
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και χρονοδιάγραμμα προώθησης/οργάνωσης. 
 

6. Ιστοσελίδα JDN-Hellas - ανέβασμα σε server/εμπλουτισμός της με 
περιεχόμενο/ προώθησή της 

 

Η ιστοσελίδα μας, αναφέρει ο Κώστας Ρ. είναι ήδη online στη διεύθυνση 
www.jdn-hellas.gr και φιλοξενείται στο server της εταιρίας του κ. 
Πασπάλα, πατέρα της Άννας Πασπάλα, ταμία του Δ.Σ. του Δικτύου, 
δωρεάν. Μέσα στις επόμενες ημέρες, ο Κώστας Ρ. θα επικοινωνήσει 
μαζί του και θα μάθει πως μπορούμε να την διαχειριζόμαστε, ώστε όλοι 
στο Δ.Σ. να μπορούμε να προσθέτουμε υλικό. Το αρχικό υλικό θα 
προστεθεί τις επόμενες ημέρες από την πρόχειρη σελίδα που είχε 
δημιουργηθεί πριν, ενώ έγινε ομόφωνα αποδεκτή πρόταση όλα τα μέλη 
να έχουν τη δυνατότητα να γράφουν άρθρα και να τα στέλνουν στο 
jdnhellas@gmail.com οπότε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. θα τα αξιολογεί 
και θα τα αναρτά στη συνέχεια. Η δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας 
μας είναι άκρως σημαντικό γεγονός, καθώς μέσα από αυτή θα μας 
γνωρίσουν οι νέοι γιατροί αλλά και οι συνεργάτες μας. 
 

Αποχωρούν η Μαρία Τσουκαλά, η Γκέλυ Σαμαρά και ο Τάσος Καλλιάς. 

 

7. Πρόγραμμα Ανταλλαγών - Συνεργασία με Vasco da Gama 
Movement (Hippokrates Exchanges) - εξελίξεις 

 

Γίνεται ενημέρωση από το Βασίλη και τον Κώστα Ρ. για το που 
βρισκόμαστε με τις Ανταλλαγές. Ο Κώστας Ρ. λέει πως περιμένουμε 
ακόμα απάντηση επίσημα από το VdGM, ενώ ο Βασίλης λέει πως 
μάλλον καθυστέρησαν γιατί έχουν πολλά σημαντικά ζητήματα στο Δ.Σ. 
τους προς επίλυση. Σύντομα ελπίζουμε να έχουμε νέα τους. Εντωμεταξύ 
ο Κώστας Ρ. ζητά συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά τις επόμενες 
μέρες θα στείλει τα κείμενα που θέλουμε να 
αλλάξουμε/προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας και θα καλέσει όποιον 
θέλει να συμμετάσχει στη διαδικασία τροποποίησής τους, ώστε να τα 
έχουμε έτοιμα να προχωρήσουμε μόλις λάβουμε το “πράσινο φως” από 
το VdGM. 
 

8. Συνεργασία με HelMSIC Αλεξανδρούπολης - ιδέες και πιθανές 
δράσεις 

http://www.jdn-hellas.gr/
mailto:jdnhellas@gmail.com
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το μέλος μας Θεόφιλος Τσολερίδης 
αναμένεται να επικοινωνήσει το επόμενο διάστημα με τη HelMSIC στην 
πόλη που εργάζεται, την Αλεξανδρούπολη, για να δει πιθανές 
συνεργασίες αλλά και να προωθήσει το JDN-Hellas στους τελειόφοιτους 
φοιτητές ιατρικής. Περιμένουμε νέα του. 
 

9. Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2015 & εργασία μας "εργασιακής 
ικανοποίησης" - νεότερη εξέλιξη 

 

Ο Κώστας Ρ. κάνει αναφορά στην προηγούμενη απόφαση των μελών να 
μην σταλεί εργασία στο φετινό ΠΙΣ 2015. Τελικά, μετά από σκέψη, 
εστάλη από τον ίδιο η περίληψη της ίδιας εργασίας που είχαμε 
αποστείλει στο ZIMS 14 στο Ζάγκρεμπ, αυτή τη φορά στα Ελληνικά, 
αλλά επειδή τα στατιστικά γενικά δεν αναφέρονται στην περίληψη, το 
πόστερ θα φτιαχθεί από τα συνολικά δεδομένα που θα έχουμε τότε 
(Ιούνιος 2015), που θα είναι πιο αντιπροσωπευτικά. Τώρα έχουμε γύρω 
στις 60 απαντήσεις, ελπίζουμε σε περισσότερες. Τα μέλη δεσμεύονται 
να προωθήσουν το ερωτηματολόγιο σε περισσότερους γνωστούς τους 
για να αυξηθεί η συμμετοχή. Ο Κώστας Ρ. θα στείλει νέο email στη λίστα 
με τις λεπτομέρειες του ερωτηματολογίου και το link για να το 
συμπληρώσει κανείς. Σαν συγγραφείς έχουν δηλωθεί τα 3 μέλη του Δ.Σ. 
που είχαν ασχοληθεί και πέρισυ, δηλ. Κώστας Ρ., Γκέλυ Σ. και Κώστας Λ. 
Ο Κώστας Ρ. ζητάει από τα μέλη αν δέχονται την ενέργεια αυτή, αλλιώς 
να αποσυρθεί η εργασία. Τα μέλη δέχονται ομόφωνα την αποστολή της 
περίληψης. Τέλος, για να γνωρίζουν τα νέα μέλη περί τίνος πρόκειται, 
γίνεται μικρή αναφορά στο τι περιλαμβάνει η εργασία και με ποια 
αφορμή έγινε η έρευνα αυτή. 
 

10. European Junior Doctors και πιθανότητα ένταξης του JDN-Hellas 
στο EJD - νεότερα 

 

Ο Κώστας Ρ. αναφέρει πως ο πρόεδρος του EJD εκδήλωσε ενδιαφέρον 
να γνωρίσει το Δίκτυο από κοντά είτε μέσω Skype, είτε μέσω φυσικής 
παρουσίας στο άμεσο μέλλον. Ο Κώστας Ρ. λέει πως θα προσκληθεί 
στην Γενική Συνέλευση ενώ αν δεν μπορέσει να έρθει, στη ετήσια 
συνάντηση του Σεπτεμβρίου. Μαζί του θα δούμε το ενδεχόμενο και τις 
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προϋποθέσεις μελλοντικής ένταξής μας στο EJD. Ο Κώστας Ρ. αναλύει τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα (fee) και προτρέπει όλους να 
επισκεφθούν το www.juniordoctors.eu  για να μάθουν περισσότερα για 
το τι είναι  και τι κάνει το EJD. Επίσης η επόμενη συνάντησή τους έχει 
ελεύθερη συμμετοχή και είναι στη Βιέννη αρχές Μαίου. 
 

11. Επόμενα διεθνή meetings 
- 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  
- JDN Meeting & WMA General Assembly, Οκτώβριος 2015, 

Μόσχα-Ρωσία 
 

Στο Όσλο τελικά δεν θα έχουμε συμμετοχή. Στη Βιέννη, πιθανότατα 
επίσης δε θα πάει κάποιος. Στη Διεθνή Διάσκεψη Υγείας στη Γενεύη ο 
Κώστας Ρ. θα συμμετάσχει και πάλι φέτος, εξηγεί περί τίνος πρόκειται, 
γιατί είναι σημαντική η παρουσία μας εκεί, καθώς συμμετέχουμε στο 
delegation του WMA και προωθούμε θέματα που ασχολείται 
παγκοσμίως ο WMA, εκφράζοντας τις απόψεις των νέων ιατρών-μελών 
του. Προϋπόθεση η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος (αρχές κάθε 
χρονιάς) και η εγγραφή ως Associate Member στον WMA που είναι 
δωρεάν για 5 χρόνια. Η Σοφία λέει πως ίσως έρθει στο JDN Meeting στη 
Γενεύη αν τα καταφέρει καθώς θα βρίσκεται στο Παρίσι εκείνες τις 
μέρες. Επίσης στη Μόσχα ακόμα κανείς δεν ξέρει σίγουρα αν θα πάει. 
 

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

Ο Κώστας Ρ. κάνει σύντομη αναφορά στις ασχολίες του διεθνούς JDN 
αυτό τον καιρό. Βασικά έχει 2 projects: το κείμενο Physicians Wellbeing 
που ετοιμάζει προς ψήφιση στη Γ.Σ. του WMA στην Μόσχα τον 
Οκτώβριο, ενώ ταυτόχρονα γράφει ένα white paper στο ίδιο θέμα και 
σχεδιάζει δράσεις ενηέρωσης μέσα στη χρονιά. Επιπλέον, το θέμα με τις 
2 μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και τις επιπτώσεις στην Υγεία. 
Σαν 3ο θέμα συζητιέται η έλλειψη ιατρικού προσωπικού σε πολλές 
χώρες στον κόσμο και προσπάθειες επίλυσής του προβλήματος. 

http://www.juniordoctors.eu/
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13. Άλλη θεματολογία 
 

Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση. Λήξη στις 23:45. 


