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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συµµετοχή στην Σύνοδο του Παγκόσµιου Δικτύου Νέων Ιατρών του WMA 

 Σήµερα 25 Απριλίου 2018 λαµβάνει χώρα η ανοιξιάτικη Παγκόσµια Συνά-
ντηση Νέων Ιατρών στην έδρα του Ιατρικού Συλλόγου της Λετονίας στην πρωτεύ-
ουσα Ρίγα, στην οποία συµµετέχουµε ως Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας. Η συνάντη-
ση διεξάγεται παράλληλα µε την Σύνοδο του Συµβουλίου του Παγκόσµιου Ιατρικού 
Συλλόγου - WMA, στις συναντήσεις του οποίου επίσης συµµετέχει ενεργά, εδώ και 5 
χρόνια, το JDN-Hellas. 
 Η συνάντηση, που διεξάγεται κάθε χρόνο τον Απρίλιο, φιλοξενεί φέτος συµ-
µετέχοντες νέους ιατρούς από την Ελλάδα, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Τουρκία, την 
Ιαπωνία, το Λίβανο, τη Γαλλία, το Κουβέιτ, τη Γερµανία και τη Λετονία. Τους Νέους 
Ιατρούς της Ελλάδας εκπροσωπεί ο κ. Κωνσταντίνος Ροδίτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του JDN-Hellas. 
 Η ατζέντα της συνάντησης περιελάµβανε µεταξύ άλλων παρουσιάσεις απο-
λογισµών από τις διαρκείς οµάδες εργασίας (για το περιβάλλον και την κλιµατική 
αλλαγή, για την µικροβιακή αντοχή, για τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας των νέων 
ιατρών  κ.ά.), οµιλίες και συζητήσεις σε µικρές οµάδες εργασίας (small working 
groups) από µέλη της ηγεσίας του WMA, τους Dr. Yokokura, Πρόεδρο του WMA (Ια-
πωνία), Dr. Ardis Hoven (ΗΠΑ), Πρόεδρο του Συµβουλίου του WMA και τον Γενικό 
Γραµµατέα του WMA, Dr. Otmar Kloiber (Γερµανία). Επίσης, ακολούθησε σεµινάριο 
µε θέµα “Κλιµατική Αλλαγή & Υγεία” το οποίο περιείχε ενηµερωτικό υλικό για τις 
δραστηριότητες του WMA και των Νέων Ιατρών όσον αφορά στη συµµετοχή τους 
στις διαπραγµατεύσεις για το Κλίµα, ειδικότερα για θέµατα που αφορούν στην 
Υγεία των ανθρώπων που πλήττονται λόγω της κλιµατικής αλλαγής, µε επιστέγα-
σµα τη Συµφωνία των Παρισίων, που υπεγράφη από τους ηγέτες όλων των κρατών. 
 Τέλος, ειδικό επιστηµονικό πρόγραµµα ακολούθησε µε θέµα την “Ηγεσία 
στο χώρο της Υγείας” µε τη συµµετοχή διακεκριµένων οµιλητών από Καναδά και 
Μεγάλη Βρετανία (Dr. Greg Radu, Dr. Paul Jones), και συζήτηση µε τους συµµετέχο-
ντες νέους ιατρούς.  
 Το Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας θα παρευρεθεί, στη συνέχεια της εβδοµά-
δας στην 3ήµερη Σύνοδο του Συµβουλίου του WMA (26-28 Απριλίου 2018), επίσης 
στη Ρίγα. 



 

Ο Πρόεδρος του JDN-Hellas, κ. Κ. Ροδίτης συζητά µε συναδέλφους νέους ιατρούς 
από τη Γαλλία 

Άποψη της πόλης της Ρίγας 



 

Τα µέλη της ηγεσίας του Παγκ. Ιατρικού Συλλόγου. Από αριστερά: Dr. Ardis Dee 
Hoven, Dr. Otmar Kloiber, Dr. Yokokura 

Η Πρόεδρος των Νέων Ιατρών του WMA, Dr. Caline Mattar παρουσιάζει τη θεµατο-
λογία της συνάντησης. 



 

Οµαδική φωτογραφία όλων των συµµετεχόντων Νέων Ιατρών στην συνάντηση της 
Ρίγας. 


