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Online Meeting Απριλίου 2014 – Πρακτικά 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, παρουσίαση και αποδοχή της ατζέντας 

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι Κώστας Ροδίτης, Βασίλης 

Μπαμπαλής, Βενετία (συνάδελφος του Βασίλη), Ιωάννα 

Ξανθάκη, Ελευθερία Φαφλιώρα και Μαρία-Χριστίνα 

Παπαδοπούλου, εκπροσωπώντας και τη HelMSIC-Alumni 

Division. Αναγνώστηκε η ατζέντα με την προσθήκη του 

θέματος για το Manifesto της CPME στην «Άλλη 

θεματολογία», και έγινε αποδεκτή από όλους ομόφωνα. 

2. Απολογισμός online δράσης Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 2014 

Η Ιωάννα παρουσίασε σύντομο απολογισμό της δράσης σε 

Facebook και Twitter. Παρά το σύντομο χρόνο 

προετοιμασίας, η καμπάνια είχε απήχηση, ιδιαίτερα το 

μεταγλωττισμένο βίντεο του WMA. Στόχος σε επόμενες 

δράσεις να απευθυνόμαστε σε μεγαλύτερο target group, 

ίσως και στους Ιατρικούς Συλλόγους ώστε να μεταφέρεται 

το μήνυμά μας σε περισσότερο κόσμο. Αυτό μπορεί να γίνει 

αυξάνοντας το κοινό μας σε Facebook και Twitter αλλά και 

εντάσσοντας σε κάθε Twit τους επίσημους λογαριασμούς 

Twitter των ατόμων/φορέων που μας ενδιαφέρει να 

διαδώσουν το μήνυμα της καμπάνιας μας. 

3. Ανακοίνωση ίδρυσης στο JDN-WMA Newsletter 

Η Ιωάννα ετοίμασε ένα αρθράκι για το επόμενο 5th JDN-

WMA Newsletter και το οποίο περιγράφει την ίδρυση του 

JDN-Hellas και την 1η μας δράση για την Παγκόσμια Ημέρα 

Υγείας 2014. Όλους μας βρίσκει σύμφωνους το άρθρο της 

Ιωάννας και θα αποσταλεί στον Wunna Tun, 

Communications Officer του JDN-WMA πριν  τις 10 Μαϊου, 



ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής άρθρων. Έτσι το 

JDN-Hellas θα κάνει την 1η του επίσημη ανακοίνωση 

ίδρυσης, που όπως είχαμε συμφωνήσει στην προηγούμενη 

συνάντησή μας θα γίνει σε διεθνές επίπεδο, μέσω του JDN-

WMA. 

4. World Young Doctors Day, 24 Ιουνίου 2014 (WYDO) 

O  Κώστας παρουσίασε την WYDD, πώς πρωτοξεκίνησε ο 

εορτασμός της από την WYDO, έκανε μια μικρή αναφορά 

στο ποια είναι η WYDO και με τι ασχολείται, και ποιες είναι 

μέχρι τώρα οι εξελίξεις για τον εορτασμό της WYDD φέτος 

παγκοσμίως. Ήδη έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στην 

WYDO για το συντονισμό των εκδηλώσεων και ο Κώστας 

συμμετέχει σ’αυτήν. Το θέμα που προκρίνεται μέχρι 

στιγμής είναι “Working conditions of young doctors”. 

Συμφωνούμε όλοι να συμμετάσχουμε ως JDN-Hellas στο 

φετινό εορτασμό της WYDD και κάνουμε brainstorming για 

το ποια δράση είναι πιο κατάλληλη και εφικτό να γίνει από 

μας. Η ιδέα μιας ημερίδας είναι ενδιαφέρουσα, θα 

μπορούσαμε να καλέσουμε και ομιλητές από το εξωτερικό 

ή κάποιο νομικό που να αναλύει νομικές παραμέτρους των 

εργασιακών σχέσεων ή το ρόλο του ιατρού εργασίας στα 

νοσοκομεία κλπ. Ωστόσο, χρειάζεται πολύς χρόνος και 

κόπος για κάτι τέτοιο. Η Μαρία-Χριστίνα προτείνει να 

οργανώσουμε μια online εκστρατεία μέσω FB & Twitter 

όπου τις προηγούμενες μέρες πριν την WYDD να 

«βομβαρδίζουμε» το κοινό μας με σύντομα μηνύματα που 

αφορούν τις συνθήκες εργασίας των νέων γιατρών με 

αποκορύφωμα την 24η Ιουνίου, οπότε και θα λήξει η 

εκστρατεία με κάποιο κεντρικό μήνυμα, βίντεο ή κάτι 

παρόμοιο. Ο Κώστας προτείνει επίσης τη διεξαγωγή 

σύντομης έρευνας σε Έλληνες ειδικευόμενους με τη χρήση 

κάποιου ερωτηματολογίου ώστε στις 24 Ιουνίου να 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά της. Γενικά η ιδέα της 

online εκστρατείας προκρίνεται από την πλειοψηφία. 

Περισσότερα και μέσω email στο GoogleGroup μας ως την 



επόμενη συνάντησή μας τον Μάιο. Ο Κώστας θα κρατά 

ενήμερη την ομάδα για το τελικό θέμα της WYDD 2014 όταν 

ανακοινωθεί από την WYDO. Τέλος, προτείνεται να 

επισκεφθούμε όλοι την ιστοσελίδα της WYDO και να 

μάθουμε με τι ασχολείται ως οργάνωση. 

5. Πρόγραμμα Ανταλλαγών 

Σε συνέχεια των συζητήσεων από την προηγούμενη 

συνάντησή μας και έχοντας διαβάσει μερικοί από μας τις 

λεπτομέρειες διεξαγωγής του προγράμματος ανταλλαγών 

«Ιπποκράτης» των νέων γενικών ιατρών του Vasco da 

Gama movement, κρίνουμε πως η δημιουργία ανάλογου 

προγράμματος από το JDN-Hellas ίσως και να ήταν εφικτή 

στο μέλλον. Η Ιωάννα λέει πως όπως το είδε, πιστεύει πως 

είναι υλοποιήσιμο και από εμάς, αν το θελήσουμε. Ο 

Βασίλης ρωτάει αν το JDN-WMA έχει ποτέ σκεφτεί ένα 

τέτοιο πρόγραμμα. Ο Κώστας απαντά πως ουδέποτε έχει 

ακούσει να γίνεται συζήτηση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο 

προς το παρόν. Γενικά τα θέματα που απασχολούν το JDN-

WMA πηγάζουν από τις προτεραιότητες που θέτει ο ίδιος ο 

WMA. Η Μαρία-Χριστίνα θέτει τον προβληματισμό πως 

κάτι τέτοιο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ιατρικής 

και νομικής ευθύνης όσον αφορά στους ανταλασσόμενους 

νέους ιατρούς στις χώρες υποδοχής και πως έτσι 

καθίσταται ένα τέτοιο εγχείρημα πολύπλοκο και δύσκολα 

εφαρμόσιμο. Ο Κώστας απαντά πως αν το βασίζαμε στο 

υπάρχον πρόγραμμα «Ιπποκράτης», οι ανταλασσόμενοι δεν 

φέρουν καμία ευθύνη εκεί που πάνε, καθώς είναι συνεχώς 

υπό επιτήρηση και δεν τους επιτρέπεται καμία ιατρική 

πράξη για τον αυτό ακριβώς λόγο. Κάνει επίσης αναφορά 

σε παλιά μέλη της HelMSIC οι οποίοι να προτίθενται να 

γίνουν Hosts στις κλινικές τους στο εξωτερικό, αν φτιαχθεί 

ένα πρόγραμμα ανταλλαγών. Κάτι τέτοιο θα προσέλκυε 

πολλά νέα μέλη στο JDN-Hellas. Αναφέρει, τέλος, πως η 

συζήτηση στο Facebook group των IFMSA-Alumni έχει 

παγώσει και πως όταν υπάρξουν νεώτερα από εκεί για το 



ίδιο θέμα (μιας και οι IFMSA-Alumni σκεφτόντουσαν επίσης 

να κάνουν ανταλλαγές μεταξύ τους), θα ενημερώσει την 

ομάδα σχετικά. Καταλήγουμε πως σκοπός μας είναι να το 

αφήσουμε προς το παρόν, να διερευνήσουμε περεταίρω 

δυνατότητες και να το συζητήσουμε σε επόμενες 

συναντήσεις και πάλι.  

6. Προσέλκυση μελών – WMA Associate membership 

Γίνεται αναφορά από τον Κώστα στο θέμα της προσέλκυσης 

μελών. Επίσημα, όσον αφορά τη συμμετοχή στις online 

συναντήσεις μας, έχουμε φτάσει περίπου τα 10 άτομα. Για 

να μπορέσουμε να ιδρύσουμε επίσημα σωματείο με νομική 

προσωπικότητα, πρέπει να φτάσουμε τους 20. Με τους 

ρυθμούς αυτούς μάλλον είναι εφικτό σύντομα κάτι τέτοιο. 

Επίσης, αναφέρει πως και στο JDN-WMA υπεύθυνος νέων 

μελών είναι ο παλιός HelMSICός Αλέξανδρος 

Παπαδόπουλος, ο οποίος και θα μπορούσε να συνδράμει 

εφόσον άτομα από Ελλάδα θελήσουν να γίνουν μέλη στο 

JDN-WMA, κάλλιστα θα μπορούσε να του ζητηθεί να τους 

προτρέπει να συμμετάσχουν και στο ελληνικό JDN-Hellas. 

Επίσης η διάδοση της ιδέας μπορεί να γίνει και από στόμα 

σε στόμα σε συναδέλφους μας. Η Ιωάννα έκανε αναφορά 

και στην πιθανότητα δημιουργίας λογαριασμού μας στο 

Linkedin. Όσον αφορά στο WMA Associate Membership, 

ήδη κάποιοι από μας έχουν γίνει μέλη, αν το επιθυμούν και 

οι υπόλοιποι, ο Κώστας προτίθεται να βοηθήσει σε αυτό. 

Για IFMSA-Alumni η 5ετής συνδρομή είναι δωρεάν. Η 

εγγραφή γίνεται online και απαιτείται μόνο ηλεκτρονικό 

αντίγραφο του πτυχίου ιατρικής.  

7. Σελίδα στο Facebook – Λογαριασμός Twitter 

Γίνεται συζήτηση για τη σελίδα μας στο Facebook και τον 

Twitter account μας. Η Ιωάννα προβαίνει σε κάποιες 

μικροαλλαγές, ενώ πλέον η σελίδα στο Facebook είναι 

προσβάσιμη στη διεύθυνση: www.facebook.com/jdnhellas 

Προτρέπονται όλα τα μέλη μας να ανεβάζουν στο Facebook 

ή στο Twitter ότι νομίζουν σχετικό και χρήσιμο για νέους 

http://www.facebook.com/jdnhellas


γιατρούς. Επίσης να διαδώσουν την ύπαρξή τους σε 

συναδέλφους. 

8. Ιδρυτική Συνάντηση JDN-Hellas (φθινόπωρο 2014): τόπος-χρόνος-

logistics-ιδέες-προετοιμασία 

Συζήτηση για τη διεξαγωγή της 1ης Ετήσιας Συνάντησής μας 

διά ζώσης. Συμφωνούμε πως καταλληλότερη περίοδος 

είναι το φθινόπωρο 2014, συγκεκριμένα ένα από τα 2 ΠΣΚ 

19-20-21 ή 26-27-28 Σεπτεμβρίου 2014. Ως τόπος 

προτείνεται η Αθήνα ή η Πάτρα, ωστόσο αναλόγως πόσα 

άτομα θα είμαστε ως τότε και από πού ο καθένας, ίσως 

προτιμηθεί η Αθήνα για λόγους ευκολότερης πρόσβασης. 

Σαν μορφή συνάντησης συμφωνούμε πως καλό είναι να 

είναι επίσημη, ως ιδρυτική συνέλευση, καθώς αν έχουμε 

ήδη φθάσει τα 20 μέλη μπορούμε να προχωρήσουμε τότε 

και σε ίδρυση σωματείου με Καταστατικό. Ο Κώστας 

αναφέρει πως ο αδερφός του είναι δικηγόρος και πως έχει 

ήδη δεχτεί να βοηθήσει στα νομικά θέματα της ίδρυσης 

σωματείου, όταν χρειαστεί. Επίσης πως δεν θα τον πείραζε 

να γινόταν και σε ενδιάμεση τοποθεσία ανάμεσα σε Αθήνα 

και Πάτρα ή κάπου έξω αλλά κοντά στην Αθήνα. 

Περισσότερα σε επόμενες συναντήσεις μας και μέσω email. 

9. JDN-WMA (Κόσμος) – εξελίξεις και επόμενες συναντήσεις 

  World Health Assembly 2014, 19-24 Μαϊου 2014, Γενεύη 

Ήδη πραγματοποιείται τώρα που μιλάμε η 

ανοιξιάτικη συνάντηση του JDN-WMA στο Τόκυο. 

Περισσότερα για το τι έγινε εκεί μέσω email από τον 

Κώστα. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στη Γενεύη-

Ferney-Voltaire στις 17-18 Μαϊου στο πλαίσιο της 

WHA 2014. Ο Κώστας θα παρευρεθεί εκεί, θα 

ενημερώσει για την ίδρυση του JDN-Hellas (ίσως με 

κάποια παρουσίαση) και θα μεταφέρει στην ομάδα τι 

συζητήθηκε εκεί όταν επιστρέψει. Παρόλο που 

γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, όποιος άλλος 

θέλει μπορεί να συμμετάσχει στο JDN Meeting 17-18 

Maϊου. Επίσης όποιοι θέλουν μπορούν να 



λαμβάνουν μέρος και στα OLMs του JDN-Hellas που 

γίνονται κάθε μήνα στο GoToMeeting. Το επόμενο θα 

γίνει μάλλον μέσα στο Μάιο. Πρόσκληση μέσω της 

λίστας του JDN-WMA. Ο Κώστας θα προωθήσει 

πληροφορίες σχετικά για το πώς μπορείτε να 

συνδεθείτε μέσω GoToMeeting. Μελλοντικές 

συναντήσεις: JDN Meeting @ WMA GA, 6-11 October 

2014, Durban, South Africa, JDN informal meeting @ 

IFMSA GA-AM2014, 5-11 August 2014, Taipei, 

Taiwan, και JDN Meeting @ WMA Council Session,16-

18 April 2015, Oslo, Norway. 

10. EJD (Ευρώπη) – εξελίξεις και επόμενες συναντήσεις 

 EJD Spring Meeting 2014, 9-10 Μαϊου 2014, Debrecen-

Ουγγαρία 

Το EJD θα συναντηθεί 9-10 Μαϊου στην Ουγγαρία για 

την ανοιξιάτικη συνάντησή τους. Συμμετέχουν 

κυρίως αλλά όχι μόνο, εκπρόσωποι των 

οργανώσεων-μελών από κάθε χώρα-μέλος. Η Ελλάδα 

δεν εκπροσωπείται ακόμα στο EJD. Κάτι που θα 

μπορούσε να αποτελέσει στόχο του JDN-Hellas για το 

μέλλον σε συνεργασία με τον Π.Ι.Σ. ή τους Ιατρικούς 

Συλλόγους. Το EJD είναι συνδικαλιστικό όργανό μας 

στην Ευρώπη και οι συζητήσεις αφορούν εργασιακά 

θέματα, θέματα ηθικής-δεοντολογίας, θέματα 

εκπαίδευσης και θέματα γενικότερα πολιτικών 

υγείας της Ε.Ε. Επόμενη συνάντησή τους: EJD Autumn 

Meeting 2014, 17-18 October 2014, Strassbourg, 

France. 

11. Άλλη θεματολογία 

 Sign the CPME Manifesto for the European Elections -

 http://www.cpme.eu/manifesto/ AND http://cpme.dyndns.

org:591/adopted/2014/cpme.2014-

003.CPME.Manifesto.21.01.14.pdf  

Παρουσιάστηκε σύντομα από τον Κώστα το 

συγκεκριμένο κείμενο της CPME, μαζί με επεξήγηση 

http://www.cpme.eu/manifesto/
http://cpme.dyndns.org:591/adopted/2014/cpme.2014-003.CPME.Manifesto.21.01.14.pdf
http://cpme.dyndns.org:591/adopted/2014/cpme.2014-003.CPME.Manifesto.21.01.14.pdf
http://cpme.dyndns.org:591/adopted/2014/cpme.2014-003.CPME.Manifesto.21.01.14.pdf


ποια είναι η CPME και γιατί πρέπει να μας 

ενδιαφέρει να διαβάσουμε και να στηρίξουμε ως 

άτομα ή ως οργάνωση το κείμενο αυτό. Θα το 

μελετήσουμε και θα αποφασίσουμε στην επόμενη 

συνάντησή μας αν θα το υπογράψουμε ή όχι. 

Κλείνοντας τη συνάντηση, αφού καλωσορίσαμε και πάλι τα 

νέα μας μέλη Ελευθερία Φαφλιώρα, Βενετία, και Μαρία-

Χριστίνα Παπαδοπούλου, αποφασίσαμε μέχρι την επόμενη 

συνάντηση του Μαϊου να σκεφτούμε ιδέες για την/τις 

δράση/δράσεις μας για την WYDD 2014 στις 24 Ιουνίου και 

να ανταλλάξουμε σχετικά emails στη λίστα μας. Ο Κώστας 

θα στείλει το email του Wunna Tun στα νέα μας μέλη για να 

εγγραφούν αν θέλουν στη λίστα επικοινωνίας του JDN-

WMA. Λάβαμε SMS από τον Τάσο Καλλιά πως λόγω 

ανειλημμένης οικογενειακής υποχρέωσής του δε μπόρεσε 

να παρευρεθεί απόψε. Ο Κώστας θα τον ενημερώσει και 

κατ’ιδίαν για το τι είπαμε και θα στείλει τα αποψινά 

πρακτικά σε όλους. 

 

 


