
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 11/2018 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Συμμετοχή του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας στην ετήσια Σύνοδο του 

Παγκόσμιου Δικτύου Νέων Ιατρών & στη Γενική Συνέλευση του WMA, 

1-6 Οκτωβρίου 2018, Ρέικιαβικ, Ισλανδία 

 

 
Μεταξύ 1-6 Οκτωβρίου 2018, στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, Ρέικιαβικ, 

έλαβε χώρα η φετινή ετήσια Σύνοδος του Δικτύου Νέων Ιατρών του Παγκόσμιου 

Ιατρικού Συλλόγου-WMA, παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση του WMA, 

φιλοξενούμενες από τον Ιατρικό Σύλλογο της Ισλανδίας. 
Το παρόν έδωσε για 5

η
 συνεχόμενη χρονιά το JDN-Hellas, εκπροσωπώντας τους 

Νέους Ιατρούς της Ελλάδας, μέσω του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του κ. Κωνσταντίνου 

Λούη, Μαιευτήρα Γυναικολόγου, Επιμελητή Β’ στην Γ’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική-

Γυναικολογική Κλινική του Ε.Κ.Π.Α. στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». 
Η ετήσια Σύνοδος του JDN/WMA στην οποία συμμετείχαν Νέοι Ιατροί από κάθε 

γωνιά του κόσμου, άνοιξε τις εργασίες της με την καθιερωμένη ομιλία της 
Προέδρου του, Dr. Caline Mattar (ΗΠΑ/Λίβανος), η οποία καλωσόρισε τους 
συμμετέχοντες και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου. Ακολούθησε 

η καθιερωμένη συνάντηση με την ηγεσία του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, και 
στρογγυλά τραπέζια με θέματα: "Νέες τάσεις στην μεταπτυχιακή ιατρική 

εκπαίδευση" και "Ευεξία των ιατρών και καταπολέμηση του burnout" με 

προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές του χώρου. Επίσης, έγινε παρουσίαση 



 

 

του έργου του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νέων Ιατρών (EJD) από την Πρόεδρό του, Dr. 

Kitty Mohan (UK). Η 2η ημέρα περιελάμβανε στρογγυλά τραπέζια με θέματα: 
"Global Surgery" και "Ideas Cafe" για εσωτερικά θέματα και τις ομάδες εργασίας 
του JDN/WMA. Ακολούθησε συζήτηση πάνω στις ετήσιες αναφορές της 
απερχόμενης ομάδας διοίκησης 2017-2018, πάνω στην πρόοδο της ομάδας 
εργασίας για τις συνθήκες εργασίας των νέων ιατρών, καθώς και οι αρχαιρεσίες 
για την εκλογή νέας ομάδας διοίκησης για το 2018-2019. Τέλος, η Σύνοδος έκλεισε 

με μια προπαρασκευαστική συνεδρία πάνω στον τρόπο λειτουργίας του WMA και 
της Γενικής του Συνέλευσης, για όσους θα συμμετείχαν στη συνέχεια (3-6 Οκτώβρη) 
στην WMA General Assembly 2018. 

Η νεοεκλεγείσα ομάδα διοίκησης του JDN/WMA για το 2018-2019 

Chair: Chukwuma Oraegbunam (Νιγηρία) 
Deputy Chair: Yassen Tcholakov (Καναδάς/Βουλγαρία) 
Secretary: Chileshe Mukuka Sydney (Νιγηρία) 
Publications Director: Helena Chapman (ΗΠΑ/Δομηνικανή Δημοκρατία) 
Communications Officer: Anthony Chukwunonso Ude 

Membership Director: Chiaki Mishima (Ιαπωνία) 
Socio-medical Affairs Officer: Mike Kalmus Eliasz (Μεγάλη Βρετανία) 
Medical Ethics Officer: Lwando Maki (Νότιος Αφρική) 
Medical Education Director: Audrey Fontaine (Γαλλία) 
Immediate Past Chair: Caline Mattar (ΗΠΑ/Λίβανος) 
 

Με το κλείσιμο της Συνόδου, έκλεισε και ένας κύκλος ενεργού συμμετοχής του 

JDN-Hellas στα κοινά των Νέων Ιατρών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ολοκλήρωσε 

την επί σειρά 3 ετών θητεία του ως Γραμματέας του JDN/WMA, ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ. του JDN-Hellas, κ. Κωνσταντίνος Ροδίτης. Εκ μέρους του, ο κ. Κωνσταντίνος 

Λούης μετέφερε χαιρετισμό του  προς τους παρευρισκόμενους νέους ιατρούς, 
καθώς και ένα μικρό "δώρο" για τον καθένα, μια αναμνηστική καρφίτσα πέτου του 

παγκόσμιου δικτύου JDN/WMA. 

Τις επόμενες 4 ημέρες, έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του WMA για το 

2018, στο επιβλητικό συνεδριακό κέντρο "Harpa Conference Center" στο λιμάνι του 

Ρέικιαβικ. Στις εργασίες της, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι ιατρικών 

συλλόγων από 50 χώρες, παρέστη ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του JDN-Hellas, κ. 
Κωνσταντίνος Λούης, ο οποίος συμμετείχε ενεργά ως μέλος της αντιπροσωπείας 

του JDN/WMA. Κατά τις εργασίες της, η Γενική Συνέλευση, η οποία πλαισιώθηκε και 
από τις παράλληλες εργασίες διεθνούς συνεδρίου για την Ιατρική Ηθική και 
Δεοντολογία, με διοργανωτή τον Ιατρικό Σύλλογο Ισλανδίας, συζήτησε και έκανε 

αποδεκτά μεταξύ άλλων τα παρακάτω κείμενα πολιτικών για την Υγεία: 
 

ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

Αναθεωρώντας την Διακήρυξη της Σεούλ, η ΓΣ προειδοποίησε πως αδικαιολόγητοι 
περιορισμοί στην ανεξαρτησία των κλινικών ιατρών από κυβερνήσεις και άλλες 

αρχές τάσσονται κατά του συμφέροντος των ασθενών, μιας και δεν στηρίζονται σε 

επιστημονικές ενδείξεις και απειλούν την εμπιστοσύνη μεταξύ ιατρού-ασθενούς. 
Για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς τους, οι ιατροί 
καλούνται να διατηρούν την ανεξαρτησία τους στη λήψη αποφάσεων και την 

επαγγελματική τους αυτονομία. 



 

 

 

ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

Οι ιατροί παγκοσμίως καλούνται να λάβουν υπόψιν τους πως κάθε συμμετοχή τους 

στην εκτέλεση θανατικής ποινής είναι ανήθικη και αντιδεοντολογική. Οι 
εκπρόσωποι των ιατρικών συλλόγων επαναβεβαίωσαν την στάση του WMA στο 

θέμα τονίζοντας πως οι ιατροί δεν πρέπει να συμμετέχουν σε εκτελέσεις πολιτών, 
μιας και "μια τέτοια συμμετοχή είναι ασύμβατη με το ρόλο του ιατρού ως 

θεραπευτή" και προστάτη της υγείας και της ζωής των ασθενών του. 
 

ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ Η' ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ 
Ιατροί που έχουν καταδικαστεί για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα 

κατά της ανθρωπότητας, δεν πρέπει να λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος 

πουθενά στον κόσμο, επαναβεβαίωσε η ΓΣ. Στο αναθεωρημένο κείμενο, ο WMA 

τονίζει πως οι ιατροί αυτοί θα πρέπει επίσης να μην γίνονται καν δεκτοί ως μέλη 

εθνικών ιατρικών συλλόγων.  
 

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 

Στις αναθεωρημένες κατευθηντήριες οδηγίες για τους ιατρούς, η ΓΣ τόνισε πως η 

τηλεϊατρική δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μέσο μείωσης του κόστους της Υγείας ή 

αύξησης των εσόδων των ιατρών που την ασκούν. Ούτε, φυσικά, ως ισότιμη με την 

πρόσωπο με πρόσωπο ιατρική περίθαλψη. Η Τηλεϊατρική πρέπει κυρίως να 

ασκείται σε περιπτώσεις που ο ιατρός δε δύναται μέσα σε ένα λογικό και ασφαλές 

χρονικό πλαίσιο, να παρίσταται κοντά στον ασθενή.  
 

ΠΕΡΙ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η ΓΣ αναθεώρησε το παλαιό κείμενο θέσεων πάνω στα γενόσημα φάρμακα, 
προειδοποιώντας για το ρίσκο που παίρνουν ασθενείς και πάροχοι υγείας έναντι 
των αυθεντικών, επιλέγοντάς τα ως φθηνότερα. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και 
αν το γενόσημο δεν είναι κατάλληλο για συγκεκριμένους ασθενείς ή σε περιπτώσεις 

που δεν έχει αποδειχθεί η πλήρης ταύτισή του με το αυθεντικό σκεύασμα. 
Συμφωνήθηκε αναθεώρηση των οδηγιών προς τους ιατρούς και επαγγελματίες της 
υγείας, πως δεν πρέπει να γίνεται αντικατάσταση μεταξύ γενοσήμων χωρίς την 

πρότερη γνώση και έγκριση του θεράποντος ιατρού. 
 

Επίσης, ανέλαβε καθήκοντα ως Πρόεδρος του WMA για το 2018/2019, o Dr. Le-

onid Eidelman (Ισραήλ), τέως πρόεδρος του Ισραηλινού Ιατρικού Συλλόγου και 
διευθυντής Αναισθησιολόγος στο Rabin Medical Center στην πόλη Petah Tikva. 

Επίσης εξελέγη επόμενος Πρόεδρος του WMA (θα αναλάβει καθήκοντα το 

2019/2020) ο Dr. Miguel Roberto Jorge (Βραζιλία), αναπληρωτής καθηγητής 

Ψυχιατρικής στο Ομοσπονδιακό Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. 
Άλλα ψηφίσματα που υιοθέτησε η ΓΣ στο Ρέικιαβικ ήταν σχετικά με τον ιατρικό 

τουρισμό, την γρίπη των πτηνών, την ισότητα μεταξύ των φύλων στην Ιατρική, και 
τον πυρηνικό αφοπλισμό.  

Η επόμενη ΓΣ του WMA θα διεξαχθεί 23-26 Οκτωβρίου 2019 στην Τιφλίδα της 
Γεωργίας. 

 


