
 

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

Junior Doctors’ Network – Hellas (JDN-Hellas) 

 

12 Δεκεμβρίου 2014 

Online Meeting Δεκεμβρίου 2014 – Πρακτικά 
 

1. Καλωσόρισμα, συστάσεις, ανάγνωση και αποδοχή της 
ατζέντας 

 
Έναρξη στις 21:30. Παρόντες: Κώστας Ροδίτης, Γκέλυ Σαμαρά, 
Άννα Πασπάλα, Σταυρούλα Διαμαντοπούλου, Νίκος Κολιάκος, 
Μαρία Τσουκαλά. Μετά τις απαραίτητες συστάσεις, έγινε 
ανάγνωση της ατζέντας η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 
 

2. Μητρώο Μελών - Νέα Μέλη! 
 
Η Άννα αναφέρει την πρόοδο στην καταγραφή των τακτικών 
μελών και των στοιχείων επικοινωνίας τους σε υπολογιστικό 
φύλλο Excel. Θα σταλεί κάλεσμα στη λίστα για να δώσουν όσοι 
χρωστούν τα στοιχεία τους, καθώς και υπενθύμιση για την 
καταβολή της ετήσιας συνδρομής για όσους δεν το έχουν ακόμα 
φροντίσει. Γίνεται αναφορά σε νέα μέλη που προστέθηκαν στη 
λίστα επικοινωνίας, τους έχει αποσταλεί υλικό και ελπίζουμε να 
τους δούμε στις επόμενες συναντήσεις μας! Καλωσορίζουμε τη 
Μαρία Τσουκαλά! 
 

3. Δημιουργία της ιστοσελίδας του JDN-Hellas! 
 
Η Άννα αναφέρει την πρόοδο στην κατασκευή της ιστοσελίδας 
μας, τι θα περιλαμβάνει, θα βρίσκεται στη διεύθυνση 
www.jdn-hellas.gr σε server της εταιρείας του πατέρα της Άννας, 
οπότε δε θα μας κοστίζει κάτι προς το παρόν. Θα μπορεί κάθε 
μέλος που το επιθυμεί να τη χρησιμοποιεί και να αναρτά 
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις ιατρικές και του χώρου της υγείας 
ώστε να ανανεώνεται διαρκώς. Περισσότερα στην επόμενη 
συνάντηση. 
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4. Τα νέα της προσωρινής διοικούσας επιτροπής - διαδικασία 
ίδρυσης 

 
Δεν διεξήχθη συνάντηση της ΠΔΕ μεταξύ συνάντησης Νοεμβρίου 
και συνάντησης Δεκεμβρίου. Τα νεότερα από τη διαδικασία 
ίδρυσης είναι ότι περιμένουμε να λήξει η επίσχεση εργασίας του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για να καταθέσει ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος μας Βασίλης Τριανταφυλλίδης την αίτηση ίδρυσης στο 
Ειρηνοδικείο και να λάβουμε ημερομηνία δικασίμου. 
 

5. Παρουσίαση poster στο ZIMS14 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, 
20-23 Νοεμβρίου - ενημέρωση για το τι έγινε 

 
Ο Κώστας και η Γκέλυ αναφέρονται στη συμμετοχή τους 
εκπροσωπώντας το JDN-Hellas με το πόστερ εργασιακής 
ικανοποίησης. Η εμπειρία ήταν σημαντική. Υπάρχει ένα επιπλέον 
αντίγραφο του πόστερ για το αρχείο της Γραμματείας του 
JDN-Hellas. Θα δοθεί στον Κ. Λούη για φύλαξη. 
 

6. Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά - πιθανή δράση; 
 
Προτείνεται να γίνει κάποιο πάρτυ οργανωμένο πιθανόν προς τις 
Απόκριες, ώστε να έχει μεγαλύτερη προσέλευση. Εκεί θα 
καλεστούν εκτός των μελών μας, και άλλοι ειδικευόμενοι (και μη) 
γιατροί και φίλοι/γνωστοί. Για μέσα στις γιορτές, κάθε μέλος είναι 
ελεύθερο να διοργανώσει κάτι και να καλέσει τους υπολοίπους! 
Περιμένουμε πρόσκληση! 
 

7. Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2015 - προθεσμία υποβολής 
περιλήψεων 15 Ιανουαρίου - να στείλουμε κάτι; 

 
Βλ. σε συνδυασμό με το επόμενο θέμα 
 

8. Επανεκκίνηση έρευνας εργασιακής ικανοποίησης - 
συγκέντρωση μεγαλύτερου δείγματος π.χ. 100-200 άτομα - 
είναι εφικτό; 

 
Συμφωνούμε ομόφωνα να επανεκκινήσουμε το ερωτηματολόγιο 
εργασιακής ικανοποίησης online σε φόρμα Google, να το 
διαφημίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο όλοι μας και να 
μαζέψουμε 100-200 απαντήσεις ώστε να έχουμε ένα στατιστικά πιο 
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αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αν τα καταφέρουμε ως τις 15 Γενάρη, 
ίσως στείλουμε εκ νέου το πόστερ με τα νέα στατιστικά για 
παρουσίαση στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2015. Ειδάλλως σε 
κάποιο άλλο συνέδριο μέσα στο 2015 ή απευθείας προς 
δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό. 
 

9. Πρόταση συνεργασίας με Turkish Young Doctors Platform: 1η 
Συνάντηση Νέων Ιατρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (1st 
Southeastern Europe Junior Doctors Network Meeting) 

 
Ο Κώστας αναφέρεται σε επαφή που είχε με τον Πρόεδρο του 
διεθνούς JDN και πρόεδρο του Turkish Young Doctors Platform, της 
αντίστοιχης οργάνωσης νέων ιατρών της γείτονος Τουρκίας, 
σχετικά με πρότασή του για συνδιοργάνωση της 1ης συνάντησης 
νέων ιατρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσα στο 2015. 
Αναμένουμε επίσημη πρόταση με λεπτομέρειες. Γίνεται αναφορά 
σε προηγούμενες σχετικές συναντήσεις, το 2013 στην Κων/πολη 
και το 2014 στη Βηρυττό. Υπάρχει γενικά ενδιαφέρον αλλά επειδή 
δεν έχουν συμμετάσχει όλα τα παρόντα μέλη σε τέτοιες 
συναντήσεις, χρειάζεται χρόνος για να σχεδιαστεί κάτι τέτοιου 
μεγέθους. Θα συζητηθεί εκτενέστερα στην επόμενη συνάντηση, 
εφόσον έχει αποσταλεί και η επίσημη πρόταση από τους 
Τούρκους. 
 

10. Εγγραφή ως associate members στον WMA - ποιοι 
ενδιαφέρονται; 

 
Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και το κόστος εγγραφής (μετά την 
πάροδο 5ετίας από το πτυχίο). Ως μέλος του WMA γίνεται κανείς 
αυτομάτως μέλος του διεθνούς JDN απολαμβάνοντας τα 
δικαιώματα του εκλεγειν και εκλέγεσθαι. Επίσης δικαίωμα 
συμμετοχής στις συναντήσεις του WMA και στη δημιουργία 
κειμένων θέσεων κλπ. Καλούνται όσα μέλη το επιθυμούν να 
στείλουν email στον Κώστα Ροδίτη για να τους καθοδηγήσει στη 
διαδικασία εγγραφής. Έχει σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email 
στη λίστα προ μηνός περίπου με τις οδηγίες. Ωστόσο αν κάποιος 
μπερδευτεί, να απευθύνεται στον Κώστα. Ήδη έχουν εγγραφεί Κ. 
Ροδίτης, Τ. Καλλιάς και Ι. Ξανθάκη. 
 

11. Επικοινωνία με ιατρικούς συλλόγους & επέκταση 
JDN-Hellas στην επαρχία - εξελίξεις 
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Αναμένουμε ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο Τ. Καλλιά σχετικά. 
Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε νεότερα. Μπορεί να συνδυαστεί με 
ευχετήρια κάρτα για τις γιορτές. Θα μιλήσει με τον Τάσο ο Κώστας 
σχετικά. 
 

12. Επικοινωνία με HelMSIC & πιθανές συνεργασίες - εξελίξεις 
 
Αντίστοιχα, η ίδια επιστολή μπορεί να σταλεί και προς τη HelMSIC, 
ιδίως μετά την πρόσφατη παρουσίαση στη ΓΣ της, είναι καλό να 
υπάρξει συνέχεια στην επικοινωνία μαζί τους. Στόχος η ανάπτυξη 
κοινών δράσεων και η συνεργασία/ανταλλαγή απόψεων σε κοινά 
θέματα που μας απασχολούν. Επίσης, η προσέλκυση νέων μελών 
από τη δεξαμενή τελειόφοιτων φοιτητών ιατρικής-μελών της 
HelMSIC που θέλουν να συνεχίσουν να ασχολούνται με ένα φορέα 
διεθνών σχέσεων, πλέον ως νέοι ιατροί. 
 

13. Πρόγραμμα Ανταλλαγών - επόμενα βήματα 
 
Ο Κώστας κάνει αναφορά στο πρόγραμμα Ανταλλαγών, αναφέρει 
πως πρέπει να σχεδιαστεί αρχικά πιλοτικά σε επικοινωνία με 
συγκεκριμένα μέλη μας ή γνωστούς μας στο εξωτερικό που θα 
μπορούσαν/ενδιαφέρονταν να δεχθούν νέους ιατρούς σε 
ανταλλαγή στα τμήματά τους για 2 εβδομάδες. Γραφειοκρατικά θα 
μας βοηθούσε η εμπειρία του αντίστοιχου δικτύου ανταλλαγών 
νέων γενικών ιατρών (θα μιλήσει ο Κώστας με το Β. Μπαμπαλή 
που γνωρίζει περισσότερα), ίσως μας δινόταν η άδεια να 
χρησιμοποιήσουμε τα έγγραφά τους, παραλάσσοντάς τα ανάλογα 
με τις δικές μας ανάγκες, φυσικά. Αν το πιλοτικό πρόγραμμα έχει 
απήχηση και επιτυχία, ίσως επεκταθεί τα επόμενα χρόνια και γίνει 
παράδοση… Θα δούμε. 
 

14. 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 
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Ο Κώστας αναφέρει επιγραμματικά τι είναι κάθε συνάντηση. 
Ενδιαφέρον συνεχίζουν να έχουν ο Κώστας και η Γκέλυ για τη 
συνάντηση στο Όσλο τον Απρίλιο, το κόστος είναι 300 ευρώ συν τα 
εισιτήρια συν η διαμονή εκεί. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα αν θα 
πάνε. Για τις επόμενες συναντήσεις δεν υπάρχει προς το παρόν 
ενδιαφερόμενος/η. 
 

15. Νέα από τον Κόσμο (JDN,WMA) και την Ευρώπη (EJD) 
Δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς συζήτηση. 
 

16. Άλλη θεματολογία 
 
Ο Κώστας ρωτάει αν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση. Δεν 
προτείνει κανείς τίποτα. Ανακεφαλαίωση-Λήξη συνάντησης 
περίπου στις 23:15. 
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