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

– Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-

Hellas) 

 

22 Νοεμβρίου 2015 

Online Meeting Νοεμβρίου 2015 – Πρακτικά 

 

Κυριακή 22/11/2015, 21:00 

 
1.  Καλωσόρισμα-συστάσεις. Ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας 

 
Έναρξη στις 21:15. Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Κώστας Λούης, Στάθης Κουτσοστάθης, 
Βασίλης Μπαμπαλής. Η ατζέντα αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτή από όλους. 
 

2. Απολογισμός παρουσίας μας στο JDN Meeting & WMA General Assembly 2015, 
Moscow, Russia 

 
Ο Κώστας Ρ. κάνει αναφορά στις εμπειρίες της Ελληνικής αποστολής στη Μόσχα για τη 
συνάντηση των νέων ιατρών και τη Γ.Σ. του WMA από 11 έως 17 Οκτωβρίου 2015. Η 
συνάντηση των νέων ιατρών ήταν πολύ εποικοδομητική, παρουσίασαν οι διάφορες χώρες 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, υπήρξε ενημέρωση από τους officers για δράσεις του 
διεθνούς δικτύου, όπως το κείμενο Physicians Wellbeing που αργότερα υιοθετήθηκε από 
την ΓΣ του WMA, κείμενο για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό, κείμενο για την Εξάλειψη των 
Αποθεμάτων Ιού της Ευλογιάς, κείμενο για το Αλκοόλ κ.ά. Επίσης παρουσιάστηκε η πιλοτική 
φάση του Προγράμματος Ανταλλαγών του διεθνούς δικτύου που αναμένεται να ξεκινήσει 
στα τέλη του 2015 κα στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Κατά τις εκλογές, σημαντική 
στιγμή ήταν η εκλογή του προέδρου του JDN-Hellas, Κώστα Ροδίτη, στη θέση του Γραμματέα 
του Διεθνούς Δικτύου Νέων Ιατρών για το 2015-2016. Τέλος, έγιναν ομιλίες από την Chair of 
Council του WMA, τον υπεύθυνο της “πράσινης” πολιτικής του WMA και πρόεδρο της 
επιτροπής Associate Members του WMA και τέλος από τον υπεύθυνο της επιτροπής 
Advocacy του WMA. Από τη συνάντηση υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό με τους 
‘Ελληνες συμμετέχοντες, διαθέσιμο στη σελίδα του Facebook και σύντομα και στην επίσημη 
ιστοσελίδα μας. Το social programme επιμελήθηκε κυρίως ο Γιάννης Κοσμίδης! Επόμενος 
σταθμός: Buenos Aires, Argentina τον ερχόμενο Απρίλιο! 
 

3. Ετήσια Γενική Συνέλευση 12 Δεκεμβρίου 2015, Αθήνα - λεπτομέρειες/ σχεδιασμός 
διοργάνωσης 

 
‘Όπως είχε προαποφασισθεί σε προηγούμενες συναντήσεις, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Δικτύου μας θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στις 12:00 στην Αθήνα (Ζήνωνος 32, 15234, 
Χαλάνδρι - στο σπίτι του Προέδρου του Δ.Σ., Κώστα Ροδίτη). Ο Κώστας Ρ. ενημερώνει για τις 
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λεπτομέρειες της Γενικής Συνέλευσης, ενώ θα σταλεί επίσημη πρόσκληση 2-3 βδομάδες 
πριν την διεξαγωγή, καθώς και κάλεσμα από το Δ.Σ. για υποβολή υποψηφιοτήτων από 
ενδιαφερόμενα τακτικά μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή 2015. Η Γενική Συνέλευση 
αυτή είναι η 1η Τακτική σύμφωνα με το Καταστατικό, επομένως πρέπει να διεξαχθούν εκ 
νέου Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής. Το Δ.Σ. θα προσκαλέσει και 
πάλι επίσημα, χωρίς να προκαταβάλλεται η συμμετοχή τους, τόσο το JDN/WMA, όσο και το 
EJD, τον Ι.Σ.Α. (Επιτροπή Νέων Ιατρών), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τη HelMSIC. 
Παράκληση σε όλα τα μέλη να διαδώσουν το γεγονός, ώστε να έχει την όσο μεγαλύτερη 
δυνατόν προσέλευση μελών αλλά και νέων μελών. 
 

4. Προωθητικό υλικό - εξελίξεις 
 
Ο Κώστας Ρ. ενημερώνει πως το θέμα είχε αναλάβει ο Γιάννης Κοσμίδης, μέσω ενός 
γνωστού του, γραφίστα, ωστόσο λόγω απόστασης (ο Γιάννης εργάζεται στη Μόσχα), δεν 
κατέστη δυνατή η επικοινωνία ως τώρα. Το θέμα θα αναλάβει εκ νέου ο Κώστας Ρ. και 
ευελπιστεί να υπάρξουν νεότερα ως τη Γ.Σ. του Δεκεμβρίου. Εναλλακτικά, θα προχωρήσει 
το ίδιο το Δ.Σ. σε σχεδιασμό του υλικού για να χρησιμοποιηθεί από την έναρξη της θητείας 
του νέου ΔΣ και μετά. Όλοι συμφωνούν πως είναι απαραίτητο για την προσέλκυση νέων 
μελών, αλλά και την ευρύτερη διαφήμιση του Δικτύου μας καιτου έργου που κάνουμε. 
 

5. Συνεργασία με Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου - 1η παρουσία μας στις 
16/11/15 με θέμα Αγγειακές Παθήσεις: απο την διάγνωση στη θεραπεία και στην 
πρόληψη - απολογισμός 

 
Ο Κώστας Λούης ενημερώνει σχετικά με την 1η παρουσία μας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
Ασπροπύργου, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:30-21:00. Το 
θέμα της διάλεξης ήταν “Αγγειακές Παθήσεις” και συμμετείχαν οι Κώστας Ροδίτης, Κώστας 
Λούης και Στάθης Κουτσοστάθης. Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος δημοτών, ενώ 
ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση στο τέλος. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Μελετίου 
ήταν παρών και απένειμε στους ομιλητές αναμνηστικό πάπυρο και ειδικό τόμο της ιστορίας 
του Ασπροπύργου, για την προσφορά τους στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Οι διοργανωτές μας 
ευχαρίστησαν για τη συμμετοχή και μας προσκάλεσαν να ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον. 
‘Ηδη το πρόγραμμα των ομιλητών έχει καταρτιστεί για το 2015-2016. Επομένως 
περιμένουμε και αναμένουμε για το 2016-2017, εκτός αν γίνει κάποια ακύρωση κα ι μας 
καλέσουν εκτάκτως. Την ικανοποίηση του επίσης καταθέτει και ο Στάθης Κουτσοστάθης, ο 
οποίος συμμετείχε για 1η φορά σε δράση του JDN-Hellas. 
 

6. Ενημέρωση από το Ανοιχτό ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 19/10/15 για θέματα 
νέων ιατρών 

 
Επειδή δεν συμμετείχε κάποιο μέλος μας τελικά, ο Κώστας Ρ. ενημερώνει πως οι όποιες 
πληροφορίες προέρχονται από μηνύματα στα social media και το σχετικό Δ.Τ. του Ι.Σ.Α. στο 
οποίο αναφέρονται πως συζητήθηκε η ανεργία των νέων ιατρών, οι απλήρωτες εφημερίες, 
η φυγή στο εξωτερικό, τα αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και η απλήρωτη και 
ανασφάλιστη εργασία σε ιδιωτικούς φορείς και πολυκλινικές. Ο Κώστας Ρ. αναφέρει πως 
θα επικοινωνήσει εκ νέου με την Εύα Κοπανάκη, πρόεδρο της επιτροπής νέων ιατρών του 
Ι.Σ.Α. για να μάθει περισσότερα. 
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7. Συμμετοχή μας στο Eastern Mediterranean JDN Research Meeting, 14-15 

Νοεμβρίου 2015, Κων/πολη - απολογισμός 
 
Ο Κώστας Λούης κάνει αναφορά στις εμπειρίες της Ελληνικής αποστολής στη συνάντηση 
νέων ιατρών Ν.Α. Μεσογείου στην Κων/πολη 14-15 Νοεμβρίου 2015. Λέει πως η συνάντηση 
είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, με πολύ ικανούς ομιλητές, καθηγητές Ιατρικών Πανεπιστημίων 
της Κων/πολης και κεντρικό ομιλητή τον Prof. David Gordon, πρώην πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Cambridge Μ.Βρετανίας και Πρόεδρο της World Federation of Medical 
Education (WFME). Επίσης παρουσιάσεις έγιναν και από νέους ιατρούς του JDN/WMA με 
πολύ καλή αυτήν από τον Κώστα Ρ. σχετικά με την “επίδραση των κλινικών καθηκόντων στη 
βιωσιμότητα των διδακτορικών προγραμμάτων στην μεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση”. Η 
διοργάνωση ήταν άρτια, με καλή διαμονή σε 4άστερο ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Ταξίμ, 
επίσημο δείπνο το Σάββατο και βόλτα στο Βόσπορο με ταχύπλοο σκάφος το βράδυ. Στην 
επιτυχία της βοήθησαν πολύ οι συνεργαζόμενοι φοιτητές ιατρικής από τις τοπικές Ιατρικές 
Σχολές, κάτι που πρέπει να εξετάσουμε κι εμείς στο μέλλον σε δικές μας ανάλογες 
διοργανώσεις. Ο Κώστας Ρ. αναφέρει πως  η συνάντηση αυτή έχει ήδη γίνει παράδοση για 
τις χώρες της Ν.Α. Μεσογείου, και προτείνει στο άμεσο μέλλον να εξετάσουμε κι εμείς το 
ενδεχόμενο να την φιλοξενήσουμε κάπου στην Ελλάδα. 
 

8. Μεταφραστική ομάδα JDN-Hellas - εξελίξεις 
 
Ο Κώστας Ρ. ενημερώνει για το σχηματισμό της Μεταφραστικής Ομάδας του δικτύου μας, 
αποτελούμενη από τους Κώστα Ροδίτη, Κώστα Λούη και Στάθη Κουτσοστάθη. Η ομάδα θα 
ξεκινήσει να εργάζεται άμεσα στη μετάφραση κειμένων του WMA. Ενδεικτικά αναφέρονται 
το Manual on Medical Ethics, το White Paper Social Media and Medicine, το WMA Resolution 
on the Refugee Crisis και το WMA Statement on Physician Wellbeing. Ο Βασίλης Μπαμπαλής 
προτείνει τα διάφορα κείμενα θέσεων και ψηφίσματα να μεταφραστούν μαζί και μετά να 
ακολουθήσει “έκδοσή” τους σε 1 τόμο για ευκολία. Ο Κώστας Ρ. συμπληρώνει πως μπορεί η 
έκδοση αυτή να γίνει σε συνεργασία ίσως και με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αν 
φυσικά δείξουν ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Περισσότερα μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας από την ίδια την Ομάδα.  
 

9. Επόμενες δράσεις - brainstorming 
 
Γίνεται ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων σχετικά με πιθανές μελλοντικές 
δράσεις μας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά η πιθανή διοργάνωση κάποιου συμποσίου 
σχετικού με την Έρευνα και τα Διδακτορικά στη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση, συγκεκριμένα ο 
Κώστας Λούης λέει πως κάτι τέτοιο θα προσέλκυε το ενδιαφέρον των νέων ιατρών. Ο 
Κώστας Ρ. λέει πως είναι μεγαλόπνοο σχέδιο, χρειάζεται αρκετά άτομα να το δουλέψουν 
για να πετύχει και προτείνει να εμπλέξουμε και τη HelMSIC σε αυτό. Ο Στάθης 
Κουτσοστάθης επίσης προτείνει το να κάνουμε κάτι “πρωτότυπο” που δεν έχει 
ξαναπροταθεί ή ξαναγίνει όπως π.χ. η ιδέα δημιουργίας “κέντρων περίθαλψης” έξω από τα 
τετριμμένα των νοσοκομείων, όπου οι ασθενείς να έχουν μια άλλη προσέγγιση από ιατρούς, 
ψυχολόγους-ψυχιάτρους και άλλους ειδικούς εναλλακτικής ιατρικής ώστε ταυτόχρονα να 
νιώθουν πιο οικεία π.χ. στο φυσικό περιβάλλον, και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζονται 
χρόνια προβλήματα υγείας τους. Ο Κώστας Ρ. αναφέρι πως του θυμίζει την ιδέα των 
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“Ασκληπιείων Πάρκων”. Ο Στάθης συμπληρώνει πως πρότασή του δεν είναι το JDN-Hellas 
να προχωρήσει σε “επιχειρηματικό σχεδιασμό” μιας τέτοιας ιδέας αλλά στην θεωρητική της 
παρουσίαση σε κάποιο συνέδριο, ημερίδα κλπ. προς ευαισθητοποίηση των σχετικών 
φορέων του κράτους αλλά και ιδιωτών.  
 

10. Επόμενες διεθνείς συναντήσεις  
- WMA Symposium on War, Migration and Health 22-23 Φεβρουαρίου 2016, 

Κων/πολη, Τουρκία  
 
Ο Κώστας Ρ. ενημερώνει για το συμπόσιο αυτό του WMA στην Τουρκία, στο οποίο 
αναμένεται να συμμετάσχουν οι Τούρκοι συνάδελφοι νέοι ιατροί. 
 

- JDN Meeting @ IFMSA MM2016, Μάρτιος 2016, Μάλτα 
 
Ο Κώστας Ρ. αναφέρει πως αρχές Μαρτίου θα γίνει πιθανόν μια συνάντηση νέωνιατρών στη 
Μάλτα. Ωστόσο  ακόμα δεν υπάρχουν λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Ο ίδιος σκέφτεται να 
συμμετάσχει. 
 

- JDN Meeting & WMA Council Meeting, 26-30 Απριλίου 2016, Buenos Aires, 
Αργεντινή 

 
Ο Κώστας Λούης καλεί σε συμμετοχή για τη συνάντηση νέων ιατρών στο Buenos Aires τον 
ερχόμενο Απρίλιο. Μέχρι στιγμής ενδιαφέρον εκδηλώνουν ο ίδιος και ο Κώστας Ρ. Επίσης, 
τον επόμενο Οκτώβριο θα γίνει και η ετήσια συνάντηση του JDN/WMA στην Ταϊβάν. 
 
11. Νέα από την Ευρώπη και τον Κόσμο 

- WMA Statement on Physician Well-being 
 
Ο Κώστας Ρ. αναφέρεται στο κείμενο αυτό και εξηγεί τη χρησιμότητά του για 
δράσεις/παρεμβάσεις μας στο εσωτερικό, τώρα πλέον που και η Ελλάδα είναι μέλος του 
WMA και άρα έχει υιοθετήσει το κείμενο αυτό. 
 

- WMA Resolution on the Refugee Crisis 
 
Ήδη αναφέρθηκε πως η Μεταφραστική Ομάδα θα προχωρήσει σε μετάφρασή του. 
 

- JDN 9th Newsletter 
 
Ο Κώστας Ρ. καλεί τα μέλη στη συγγραφή άρθρων για το 9ο τεύχος ως τα τέλη Νοεμβρίου. 
Ήδη έχει σταλεί προς δημοσίευση άρθρο του Κώστα Λούη σχετικά με την Προσφυγική Κρίση 
στα Ελληνικά Νησιά και άρθρο του Κώστα Ρ. για την ‘Καριέρα στην Ιατρική’. 
 

- Άρθρο στο World Medical Journal για την προσφυγική κρίση - υγεία προσφύγων 
 
Ο Κώστας Ρ. και ο Κώστας Λ. αναφέρονται στη δημοσίευση του άρθρου αυτού, για το οποίο 
τα εύσημα έδωσε στους συγγραφείς (ανάμεσά τους και οι δυο Κώστηδες) στην ΓΣ του WMA 
στη Μόσχα ο Chief Editor του περιοδικού Lancet λέγοντας χαρακτηριστικά πως τέτοιου 
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είδους άρθρα κάλλιστα θα δημοσιεύονταν και στο Lancet. Το JDN/WMA αναμένεται να 
προχωρήσει στη συγγραφή νέων άρθρων το 2015-2016 και καλό και χρήσιμο θα ήταν να 
συμμετάσχουν και Έλληνες στη συγγραφική ομάδα. 
  

- Καμπάνια Αντιγριππικού Εμβολιασμού 2015-2016 - website, videos & η "Σοφία" 
 
Ο Κώστας Ρ. ενημερώνει για την νέα φάση της καμπάνιας του WMA που φέτος εστιάζει 
στην προστασία των παιδιών από τη γρίπη. Καλούνται τα μέλη να την προωθήσουν όσο 
μπορούν στους συναδέλφους και στους χώρους εργασίας τους. 
 
12. Άλλη θεματολογία 
 
Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η συνάντηση Δεκεμβρίου δεν θα 
πραγματοποιηθεί λόγω της Γενικής Συνέλευσης στις 12 Δεκεμβρίου. 
 
Λήξη στις 23:15. 


