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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παρουσία - συµµετοχή του JDN-Hellas στην εαρινή σύνοδο - Γενική Συνέ-
λευση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νέων Ιατρών, Εδιµβούργο, Σκωτία, 10-
11 Μαϊου 2019 

 Το Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας, εκπροσωπούµενο 
από τα µέλη του Δ.Σ του κ.κ. Κωνσταντίνο Ροδίτη, Πρό-
εδρο και Κωνσταντίνο Λούη, Αντιπρόεδρο και Ταµία, 
βρίσκεται στο Εδιµβούργο της Σκωτίας και συµµετέχει 
ενεργά το διήµερο 10-11 Μαϊου 2019 στην εαρινή σύνο-
δο και γενική συνέλευση των Ευρωπαίων Νέων Ιατρών - 
EJD Spring Assembly 2019.  

 Κεντρικό θέµα της συνόδου στο Εδιµβούργο, στην 
οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των συλλόγων Νέων Ια-
τρών από 22 Ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ των οποίων και 
η χώρα µας, 
είναι η 
“Ψηφιακή 
Ιατρική” - 

‘E-Health’. Κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης, οι εκπρόσωποι των νέων 
ιατρών θα ανταλλάξουν απόψεις και 
θα αναπτύξουν την κατάσταση και τις 
ανάγκες σε κάθε χώρα όσον αφορά 
στην περεταίρω ψηφιοποίηση της 
καθηµερινής ιατρικής πρακτικής τόσο 
στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τοµέα. 

 Η Γενική Συνέλευση θα ασχολη-
θεί µε πολλά τρέχοντα θέµατα που 
απασχολούν τους νέους ιατρούς στην 
Ευρώπη, ανάµεσα στα οποία οι συνεχι-
ζόµενες αλλαγές στο σχεδιασµό και 
υλοποίηση των προγραµµάτων σπου-
δών στην ειδικότητα, οι αντικρουόµε-
νες απόψεις σχετικά µε τις πολιτικές 
πρακτικές “διατήρησης” του εργατι-
κού δυναµικού των ιατρών στις χώρες 
προέλευσής τους για την καταπολέµη-
ση του κύµατος “φυγής εγκεφάλων”, 
οι ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων  



όσον αφορά στα εργασιακά δικαιώµατα και στα προνόµια από την εργασία τους ως 
ιατροί, η έλλειψη “ελαστικών” µορφών εργασίας στην ειδικότητα σε µερικές 
χώρες - ανάµεσα στις οποίες και η χώρα µας, δυστυχώς - η έλλειψη εκπαίδευσης 
στην έρευνα κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης των ιατρών, η µη ύπαρξη ειδικών 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την απόκτηση “soft skills” όπως οι δεξιότητες 
επικοινωνίας και οµαδικής εργασίας στην καθηµερινή πρακτική κ.ά.  

 Ακόµη, µεγάλη συζήτηση 
εγείρεται από το επικείµενο Brexit 
και τις επιπτώσεις του σε όλη την 
Ευρώπη στο χώρο της Υγείας, 
όπως επίσης και µε τους περιορι-
σµούς στην ελεύθερη µετακίνηση 
των ιατρών στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Τέλος, σηµαντική συζήτηση θα 
γίνει και για θέµατα πρόσβασης 
στη µεταπτυχιακή εκπαίδευση 
(εξετάσεις για την έναρξη ειδικό-
τητας), αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών κέντρων βάσει των οδη-

γιών της WFME, όπως και το ζήτηµα της προάσπισης των εργασιακών δικαιωµάτων 
και του δικαιώµατος των ιατρών στην απεργία.


