
 

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

Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-Hellas) 

 

24 Αυγούστου 2014 

Online Meeting Αυγούστου 2014 – Πρακτικά 

 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της ατζέντας 
 
Η συνάντηση λαμβάνει χώρα τελικά στο Skype. Εστάλη 
ειδοποιητήριο email στη λίστα για γνωστοποίηση της αλλαγής. Ώρα 
έναρξης: 21:30 λόγω τεχνικών δυσκολιών. Παρόντες: Κώστας 
Ροδίτης, Τάσος Καλλιάς, Κώστας Λούης (έκτακτη συμμετοχή: Βασίλης 
Μπαμπαλής). Η ατζέντα αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτή ομόφωνα. 
 
2. Διοργάνωση TEDMED www.tedmed.org event 13-14 /09/ 2014, 

για Νέους Ιατρούς, στο "Αττικό" Νοσοκομείο. Λεπτομέρειες της 
διοργάνωσης - προώθηση της εκδήλωσης.  
 

Ο Τάσος κάνει μια σύντομη παρουσίαση της διοργάνωσης. Αναφέρει 
πως θα ξεκινήσει προώθηση της εκδήλωσης σύντομα με αφίσες σε 
όλα τα νοσοκομεία Αθήνας-Πειραιά και μέσω Facebook και Twitter. 
Ακόμη, ότι το ελαφρύ γεύμα που θα διατεθεί στο τέλος κάθε μέρας 
θα το φροντίσει η οργανωτική επιτροπή αποτελούμενη από τον ίδιο, 
τον Κώστα Ροδίτη, τον Κώστα Λούη και την Ειρήνη Κεφαλίδη. 
Μεγάλο μέρος των εδεσμάτων θα αναλάβει να ετοιμάσει η σύζυγος 
του Τάσου. Την ευχαριστούμε! Ο Κώστας τονίζει να προωθηθεί η 
εκδήλωση και από στόμα σε στόμα για να έλθει περισσότερος 
κόσμος. Θα σταλούν επιστολές σε Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και στη 
Διοίκηση του ΠΓΝ Αττικόν. Tα έξοδα αναλαμβάνει η οργανωτική 
επιτροπή + ο Βασίλης Μπαμπαλής που εκτάκτως συμμετέχει για λίγα 
λεπτά στη συζήτηση και προσφέρεται να είναι ένας εκ των 5 που θα 
μοιραστούμε το κόστος, που θα ανέλθει γύρω στα 30 ευρώ το άτομο. 
Αναλυτικός προϋπολογισμός έχει σταλεί ήδη στη λίστα. Ενδέχεται να 
είναι χαμηλότερος κατά 70 ευρώ, εξαρτάται αν θα φτιαχθεί stand. 

 
3. Ιδρυτική Συνάντηση Σεπτεμβρίου 2014 - ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ.  

3α. Δημιουργία οργανωτικής επιτροπής 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tedmed.org%2F&h=OAQGib8SV&s=1


 
Θα σταλεί κάλεσμα στη λίστα για εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
οργανωτική επιτροπή. 
 

3β. Προώθηση 
 
Η προώθηση θα γίνει κι εδώ από στόμα σε στόμα, μέσω αφισών 

 και μέσω των Social Media. Σκοπός μας να μαζέψουμε πάνω από
 20 άτομα ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με την υπογραφή της 
 ιδρυτικής διακήρυξης που απαιτεί 20 υπογραφές. 

 

3γ. Πρόγραμμα/ατζέντα 
 
Μόλις οριστικοποιηθεί ο χώρος και οι ώρες, θα δημιουργηθεί 
αναλυτικό πρόγραμμα/ατζέντα της συνάντησης. Ο Κώστας 
προτείνει να είναι μονοήμερης διάρκειας την Κυριακή 28 
Σεπτεμβρίου 2014, στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης Επιστημών 
Υγείας στο Γουδή (Μικράς Ασίας και Δήλου – ισόγειο) με ώρα 
έναρξης 10-11 το πρωί και διάρκεια έως το απόγευμα κατά τις 6 
(με ενδιάμεσο διάλειμμα για φαγητό στον Άγιο Θωμά). Εκτός των 
διαδικαστικών της ίδρυσης, θα περιλαμβάνει και συζήτηση επί 
του Στρατηγικού Πλάνου Δράσης για το 2014-2015 και άλλα 
συναφή θέματα οργάνωσης και εξέλιξης του Δικτύου. 
 

3δ. Καταστατικό 
 
Ήδη έχει φτιαχθεί ένα προσχέδιο καταστατικού που έχει σταλεί 
στη λίστα για συζήτηση. Όλα τα μέλη είναι ελεύθερα να στείλουν 
τις διορθώσεις τους/ προτάσεις τους. Το τελικό κείμενο θα 
διαβαστεί και θα ψηφιστεί στις 28 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Στη 
συνέχεια θα κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών. Τη διαδικασία θα αναλάβει ο Νίκος 
Ροδίτης, δικηγόρος Ρόδου και αδελφός του Κώστα. Το κόστος θα 
είναι μόνο το παράβολο συν κάποιο μικρό ποσό για τη 
διαδικασία. 
 

3ε. Logistics 
 
Θα υπάρξει οργάνωση της άφιξης/αναχώρησης και 
διαμονής/φιλοξενίας των συμμετεχόντων εκτός Αθηνών σε σπίτια 
των μελών από Αθήνα. Περισσότερα σύντομα. Επίσης, θα υπάρξει 



ανάλογη οργάνωση συνεδριακού υλικού (στυλό, μπλοκ 
σημειώσεων κλπ.) από την οργανωτική επιτροπή. 
 

3στ. Social programme 
 
O Κώστας προτείνει να συμπεριληφθεί εκτός του μεσημεριανού 
και social programme το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες προσεχώς. 
 

4. Αποδοχή εργασίας μας στο ZIMS 14 - Poster. Συμμετοχές και 
προετοιμασία του poster. 

 
Έγινε δεκτή η εργασία μας για την εργασιακή ικανοποίηση στο 
συνέδριο ZIMS 14 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας 20-23 Νοεμβρίου 
2014. Σχεδιάζουμε να πάμε ορισμένοι, ο Κώστας αναλαμβάνει να 
κάνει μια έρευνα αγοράς για εισιτήρια και διαμονή. Την 
προετοιμασία του πόστερ θα κάνουν όσοι τελικά πάνε, εκτός αν 
επιθυμεί κι άλλος να συμμετάσχει. Περισσότερα προσεχώς. 

 
5. Αποστολή δημοσίευσης (αγγλικής) σε επιστημονικό περιοδικό με 

τα αποτελέσματα της έρευνας μας Εργασιακής Ικανοποίησης – 
προοπτικές 

 
Ο Κώστας προτείνει μιας και δεν έγινε δεκτή η εργασία ως πλήρες 
κείμενο στο περιοδικό του Κροατικού Ιατρικού Συλλόγου, να 
τελειοποιήσουμε το Manuscript και να το στείλουμε ως JDN-
Hellas σε άλλο επιστημονικό περιοδικό. Προτείνονται ενδεικτικά 
τα International Journal of Occupational Medicine and 
Environmental Health (IF=1,094) και το Archives of Occupational 
and Environmental Health (IF=0,474). Υπάρχουν ασφαλώς και 
άλλα παρόμοια που μπορούμε να εξετάσουμε. Ο Κώστας 
αναμένεται να το στείλει στην Ελευθερία Φαφλιώρα για 
διορθώσεις και μετά εκείνη το στέλνει στην ομάδα να το δούμε. 

 
6. Συνεργασία με το Alumni Division της HelMSIC (από προηγούμενη 

συνάντηση) 
 

Αναβάλλεται για την επόμενη συνάντηση. 
 



7. Επιστολή που λάβαμε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (σήμερα, 
8/8/14!) - περεταίρω επικοινωνία - πιθανές συνεργασίες? Με 
άλλους ιατρικούς συλλόγους? 

 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μας απέστειλε επιστολή 
υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του, 
αναφερόμενος στην πρόσφατη δραστηριότητά μας με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Νέων Ιατρών 2014 και την έρευνα που διεξήγαγε 
το JDN-Hellas (εργασιακής ικανοποίησης νέων ιατρών). Καταλήγει 
στο ότι θα ενδιαφερόταν να συναντιόμασταν και να ανταλλάσσαμε 
απόψεις και των δύο μερών. Μοιάζει με ανοιχτή πρόσκληση 
συνεργασίας μεταξύ μας, επομένως μετά τον Σεπτέμβριο, μπορούμε 
να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συναντηθούμε μαζί τους και να 
διερευνήσουμε πιθανούς τομείς συνεργασιών. Το ίδιο ισχύει 
ασφαλώς και με άλλους συλλόγους ανά την Ελλάδα, εφόσον υπάρξει 
επαφή μαζί τους από κάποιο από τα μέλη μας. 

 
8. Επόμενα διεθνή meetings - α) JDN-WMA annual meeting & WMA 

General Assembly, Durban, South Africa 6-7 Oct 2014 β) JDN 
Eastern Mediterranean Regional meeting, Beirut, Lebanon 
πιθανόν 6-7 Σεπτ 2014? 

 
Και πάλι επαναλαμβάνεται η αδυναμία συμμετοχής κάποιου από μας 
στο JDN-Meeting στο Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής τον Οκτώβριο. 
Για τη συνάντηση του Λιβάνου, δεν μας έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί 
λεπτομέρειες από τους διοργανωτές. 

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

 
Δεν υπάρχουν πολλά νέα από το διεθνές περιβάλλον, εκτός ίσως από 
την έκδοση επετειακής έκδοσης της αναθεωρημένης Διακήρυξης του 
Ελσίνκι (Ιατρική Ηθική για την Έρευνα σε Ανθρώπους), που αποτελεί 
σημαντικότατο κείμενο δεοντολογίας του WMA και που ίσως θα 
μπορούσε να αποτελέσει απόκτημα στη βιβλιοθήκη μας. Επίσης, στο 
Ντέρμπαν θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη της νέας διεθνούς 
ομάδας του JDN-WMA, o Κώστας θα ενημερώσει τη λίστα σχετικά 
όταν έρθει η ώρα για το αν ενδιαφέρεται κανείς να κατεβεί 
υποψήφιος. Από το EJD ουδέν νεότερον. 

 
10. Άλλη θεματολογία 



 
Δεν υπάρχουν επιπλέον θέματα.  
 
Η συνάντηση ολοκληρώνεται στις 23:30. Ραντεβού στην Αθήνα το 
Σεπτέμβριο! Προγραμματισμός συνάντησης Σεπτεμβρίου Online 
νωρίς στις αρχές του μηνός για να δούμε τις τελικές λεπτομέρειες. 
Θα σταλεί πρόσκληση στο Doodle. 


