
 

Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας  (ΔΙ.Ν.Ι.Ε.) – 
Junior Doctors’ Network – Hellas 
(JDN-Hellas) 

 

24 Αυγούστου 2015 

Online Meeting Αυγούστου 2015 – Πρακτικά 
 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της 
ατζέντας. 

 
Έναρξη στις 21:14. Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Γιάννης Κοσμίδης, 
Βασίλης Μπαμπαλής 
 
2. Απολογισμός δράσης μας για την Παγκόσμια Ημέρα Νέων 

Γιατρών 24/6/2015 με θέμα “Καριέρα στην Ιατρική” 
 
Ο Κώστας κάνει σύντομη αναφορά στον εορτασμό της φετινής 
παγκόσμιας ημέρας νέων γιατρών, κατά την οποία σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα σε δείγμα νέων γιατρών της 
χώρας με θέμα “Καριέρα στην Ιατρική”. Τα αποτελέσματά της 
ανακοινώθηκαν διαδοχικά την εβδομάδα 22-28 Ιουνίου 2015 μέσω 
του Facebook και του Twitter. Η έρευνα είχε αρκετή συμμετοχή 
και οι αναρτήσεις είχαν μεγάλη απήχηση. Επίσης εστάλη δελτίο 
τύπου μας στις 24 Ιουνίου στα ΜΜΕ, στους Ιατρικούς Συλλόγους 
της χώρας και στον Π.Ι.Σ. ενώ το δημοσίευσε το έγκριτο site 
www.docmed.gr στην αρχική του σελίδα αυτούσιο. Σχεδιάζεται 
τώρα να γραφτεί μια περίληψη στα Αγγλικά και να συμπεριληφθεί 
στην επίσημη αναφορά για την παγκόσμια ημέρα από την WYDO. 
Επίσης σχεδιάζουμε να στείλουμε περίληψη με τη μορφή πόστερ 
σε κάποιο διεθνές συνέδριο νέων ιατρών/φοιτητών ιατρικής, 
όπως είχε γίνει και πέρυσι με το ZIMS14 στο Ζάγκρεμπ. 
 
3. Απολογισμός συνεργασίας με τη HelMSIC: Summer School on 

Bioethics and Medical Law Thessaloniki 6-12 July 2015 
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Το θέμα θα συζητηθεί εκτενέστερα στην επόμενη συνάντηση. Ο 
Κώστας που εκπροσώπησε εκεί το JDN-Hellas απλώς αναφέρει 
πως ουσιαστικά αποτελεί την έναρξη της συνεργασίας μας με τη 
HelMSIC και πως το συγκεκριμένο Summer School θα αποτελέσει 
παράδοση - αφού οι διοργανωτές σχεδιάζουν να το ξανακάνουν το 
2016 και ελπίζουμε να ξανασυμμετάσχουμε στο επιστημονικό του 
πρόγραμμα. 
 
4. Απολογισμός παρουσίας μας στο Young Doctors Leadership 

Meeting, 8 Αυγούστου 2015, Οχρίδα, FYROM 
 
Το θέμα θα συζητηθεί εκτενέστερα στην επόμενη συνάντηση. Ο 
Κώστας που εκπροσώπησε εκεί το JDN-Hellas απλώς αναφέρει 
πως ουσιαστικά αποτελούσε συνάντηση για να δώσει κύρος στις 
προσπάθειες των Σκοπιανών να ιδρύσουν το δικό τους σύλλογο 
νέων ιατρών υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου της FYROM. 
Αναμένεται να υπάρξουν σχετικές εξελίξεις τον Σεπτέμβριο 2015. 
 
5. Προώθηση του JDN-Hellas: δημιουργία αφίσας, φυλλαδίου 

και λοιπού προωθητικού υλικού – εξελίξεις 
 
Ο Κώστας αναφέρει πως είχε γίνει συζήτηση και παλιότερα αλλά 
χωρίς αποτέλεσμα / χωρίς να υπάρξει συγκεκριμένη ομάδα 
εργασίας για το θέμα αυτό. Ο Γιάννης αναφέρει πως ένας φίλος 
του, ο κ. Μαμαλάκης Πέτρος, ιδιοκτήτης εταιρίας 
marketing/promotion θα μπορούσε να μας ετοιμάσει ένα πακέτο 
promotion υλικού π.χ. αφίσα/φυλλάδιο κλπ. ώστε να 
διαφημίσουμε περεταίρω το JDN-Hellas και όσα κάνουμε στους 
συναδέλφους νέους ιατρούς. Ο Κώστας θα στείλει στο Γιάννη 
σχετικό υλικό όπως το λογότυπο και κάποια κείμενα για να τα 
δώσει εκείνος στο φίλο του κ. Μαμαλάκη και να δούμε μήπως 
συνεργαστούμε μαζί του. Επίσης, ο Κώστας αναφέρει πως 
παλιότερα το μέλος μας Σοφία Μπακοπούλου είχε εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για να βοηθήσει σε αυτό, επομένως θα ενημερωθεί 
σχετικά. 
 
6. Επόμενες δράσεις – συζήτηση προτάσεων 
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- Ασπρόπυργος: Δεν υπάρχουν νεότερα για τις σχεδιαζόμενες 

παρεμβάσεις μας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου. 
Περιμένουμε ενημέρωση από τον Τάσο Καλλιά που το έχει 
αναλάβει. 

- Μετάφραση κειμένων WMA/JDN στα Ελληνικά: Το επόμενο 
διάστημα αναμένεται να φτιαχθεί ομάδα εργασίας που θα 
μεταφράσει κάποια επιλεγμένα κείμενα του WMA αλλά και το 
Social Media White Paper του διεθνούς JDN από τα Αγγλικά 
στα Ελληνικά για μελλοντική χρήση τους στις δράσεις μας. 

- Δράση σε Χαλκίδα: Ο Κώστας προτείνει στο Βασίλη πως θα 
μπορούσε να διοργανωθεί κάποια δράση στη Χαλκίδα 
παρόμοια με του Ασπροπύργου για τη Νεφρική Νόσο. Ως 
πλεονέκτημα της Χαλκίδας ως τόπου διεξαγωγής προκρίνει 
το γεγονός ότι είναι κοντά στην Αθήνα και πως θα 
μπορούσαν κάποια μέλη να μεταβούν εκεί και να στήσουν 
την εκδήλωση. Ο Βασίλης λέει θα διερευνήσει το θέμα. 

- Δράση με φοιτητές ιατρικής: Μιας και ξεκίνησε η συνεργασία 
μας με τη HelMSIC, ο Κώστας λέει πως πρέπει σύντομα να 
εξετάσουμε το ενδεχόμενο διοργάνωσης και κάποιας δράσης 
που να στοχεύει τους φοιτητές ιατρικής κοντά στην 
αποφοίτηση. 

 
7. Προγραμματισμός τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ετήσιας 

Συνάντησης) του JDN-Hellas το Δεκέμβριο 2015 στην 
Αθήνα 

 
Οι παρόντες ομόφωνα αποφασίζουν μετά από συζήτηση να 
προτείνουν ως πιθανές ημερομηνίες τα Σάββατα 14 Νοεμβρίου 
ή 12 Δεκεμβρίου 2015. Στη συνάντηση Σεπτεμβρίου θα 
αποφασιστεί η οριστική ημερομηνία της Ετήσιας Γ.Σ. ώστε να 
ξεκινήσουν οι προετοιμασίες/προσκλήσεις κλπ. 
 
8. Επόμενα διεθνή meetings 

 EJD Autumn Meeting, 22-24 Οκτωβρίου 2015, 
Όσλο-Νορβηγία 

 
Τη συνάντηση διοργανώνουν οι Ευρωπαίοι Νέοι Ιατροί του EJD, ο 
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Κώστας λέει πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες γιατί δεν έχουν 
ανακοινωθεί ακόμη στην ιστοσελίδα τους. 
 

 JDN Meeting (12-13 Οκτωβρίου 2015) & WMA General 
Assembly,14-18 Οκτωβρίου 2015, Μόσχα-Ρωσία 

 
Ενδιαφέρον να παραστούν έχουν εκφράσει ήδη ο Κ.Ροδίτης και ο 
Γ.Κοσμίδης. Ο Γιάννης θα δει αν μπορεί να πάρει άδεια από τη 
δουλειά του στη Μόσχα 12-13/10 για να παρίσταται στη 
συνάντηση. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης της 
κατάστασης των νέων γιατρών της Ελλάδας (Country 
presentations). Το ακριβές πρόγραμμα της συνάντησης θα 
ανακοινωθεί από το διεθνές JDN το επόμενο διάστημα. 
Ο Κώστας επίσης ανακοινώνει την πρόθεσή του να θέσει 
υποψηφιότητα εκεί για Γενικός Γραμματέας του JDN/WMA ξανά 
(είχε θέσει και πέρυσι). 
 

- IFMSA Alumni/JDN Meeting, Μάρτιος 2016, Μάλτα 
 
Ο Κώστας κάνει ενημέρωση για την επόμενη συνάντηση που θα 
γίνει στη Μάλτα με αφορμή την Γ.Σ. της IFMSA εκεί. Σχεδιάζεται 
να έχει μεγάλη συμμετοχή από IFMSA Alumni και μέλη του 
JDN/WMA, θα ακολουθήσουν διαδοχικές ενημερώσεις σχετικά, 
όταν αυτές υπάρξουν από τους διοργανωτές. 
 
9. Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 

9.1. Ομάδα Εργασίας Ανταλλαγών JDN - 
ενημέρωση 
 
Ο Κώστας κάνει αναφορά στην ομάδα εργασίας που έχει 
σχηματίσει το JDN/WMA για να δημιουργήσει πλατφόρμα 
Ανταλλαγών σε διεθνές επίπεδο για νέους γιατρούς. Προς το 
παρόν έχει προταθεί μια αρχική δομή των προγραμμάτων και 
έγινε μια πρώτη συνάντηση με την οργάνωση GEMx / ECFMG των 
Η.Π.Α. online για πιθανή συνεργασία στο σχεδιασμό της 
πλατφόρμας και τη δομή των προγραμμάτων. Ο Βασίλης αναφέρει 
πως εκκρεμεί ακόμα η απάντησή μας στην Rosa, υπεύθυνη του 
Vasco Da Gama για τις Ανταλλαγές. Ο Κώστας αντιτείνει πως 
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εσκεμμένα δεν έχει απαντήσει ακόμα γιατί περίμενε τις εξελίξεις 
από το διεθνές JDN ώστε να της απαντήσει. Ουσιαστικά θα 
προτείνει την ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας μεταξύ των δύο 
οργανώσεων για Skype Meeting μεταξύ JDN/WMA & Vasco Da 
Gama μέσα στο Σεπτέμβριο 2015. Θα στείλει ο Κώστας το σχετικό 
email άμεσα. Όλοι συμφωνούν πως ένα διεθνές πρόγραμμα 
Ανταλλαγών θα αποβεί ωφέλιμο πολλαπλά για τα μέλη του 
JDN-Hellas καθώς δεν θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τη 
γραφειοκρατική διαδικασία και ταυτόχρονα οι επιλογές για 
Ανταλλαγή θα είναι περισσότερες και σε περισσότερες 
χώρες-αποδέκτες (hosts). Αναμένονται αρχικά κάποιες πιλοτικές 
χώρες-αποδέκτες για να αξιολογηθεί το όλο εγχείρημα. 
Περισσότερες εξελίξεις τους επόμενους μήνες. 
 
10. Άλλη θεματολογία 
 
Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση. Λήξη στις 22:54. 
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