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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Ελληνική αποστολή των Νέων Ιατρών στη Φθινοπωρινή Σύνοδο - 
Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νέων Ιατρών - EJD 

στις 11-12 Νοεµβρίου 2022, Όσλο, Νορβηγία. 
  
  
 Στις 11-12 Νοεµβρίου 2022 στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Όσλο, 
φιλοξενούµενη από το Σύλλογο Νορβηγών Νέων Ιατρών, λαµβάνει χώρα η 
καθιερωµένη φθινοπωρινή σύνοδος και γενική συνέλευση των 
Ευρωπαίων Νέων Ιατρών (EJD), η δεύτερη για το 2022. Σε αυτήν θα 
συµµετάσχουν εκπρόσωποι ιατρικών συλλόγων και οργανώσεων νέων 
ιατρών από 21 χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι θα κληθούν να συζητήσουν για 
τρέχοντα σηµαντικά ζητήµατα των Νέων Ιατρών πανευρωπαϊκώς, και να 
λάβουν αποφάσεις για τις µελλοντικές δράσεις και προγράµµατα του 
Συλλόγου. 

 Οι Έλληνες νέοι ιατροί θα εκπροσωπηθούν από 3µελή αποστολή του 
Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας-JDN-Hellas, αποτελούµενη από τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ροδίτη, Αγγειοχειρουργό, τον Αντιπρόεδρο-Ταµία 
του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Λούη και την κα. Κατερίνα Πατρίκου, 
συνεργάτιδα του Δικτύου µας και 5ετή φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η συµµετοχή της τελευταίας, υλοποιείται στο πλαίσιο 
της νέας πρωτοβουλίας του JDN-Hellas “JDN Internship”, µε την οποία 
φοιτητές ιατρικής (σε συνεργασία µε την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών 
Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής - HelMSIC) συµµετέχουν στη λειτουργία του 
Δικτύου, έχοντας υποβοηθητικό ρόλο - ρόλο µαθητευόµενου. Με τη νέα αυτή 
σύνθεση, η ελληνική αντιπροσωπεία αναµένεται να συµµετάσχει στις 
εργασίες του EJD πλέον αποτελεσµατικά, εκφράζοντας τους νέους ιατρούς 
αλλά ταυτόχρονα και τους µελλοντικούς ιατρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 



 Η κεντρική θεµατική της συνόδου θα είναι α) η εφαρµογή πανευρωπαϊκά της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Ωράρια Εργασίας -European Working Time Directive 
(EWTD), καθώς έρευνα του EJD έδειξε πρόσφατα πως η εφαρµογή της οδηγίας 
(ισχύει στη σηµερινή της µορφή από το 2004) πάσχει στις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης, προκαλώντας ιδιαίτερα προβλήµατα στην καθηµερινότητα των ιατρών, 
ιδίως των νέων ιατρών, καθώς δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα µέγιστα όρια ωρών 
εργασίας, το δικαίωµα ανάπαυσης και άλλες προβλέψεις για την εξασφάλιση  
υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Επίσης, β)  εκ νέου η κρίση που 
παρατηρείται πανευρωπαϊκά στο Σχεδιασµό του Ιατρικού Ανθρώπινου Δυναµικού 
(medical workforce planning) τόσο στα δηµόσια συστήµατα υγείας όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα, η οποία σε συνδυασµό µε το µείζον πρόβληµα της δηµιουργίας 
“ιατρικών ερήµων” (medical deserts) σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον, καθώς 
καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η ανεύρεση ιατρών να στελεχώσουν αποµακρυσµένα 
από τα αστικά κέντρα περιφερειακά ιατρεία και κέντρα υγείας, αναµένεται να 
απασχολήσει τις Ευρωπαϊκές πολιτικές στην Υγεία τα επόµενα χρόνια. 
 Προσκεκληµένοι οµιλητές για τα θέµατα αυτά θα είναι µέλη της πολιτικής 
ηγεσίας της Νορβηγίας, εκπρόσωπος του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) 
και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου για την Ιατρική Εκπαίδευση - Associ-
ation for Medical Education in Europe (AMEE), οι οποίοι θα καταθέσουν τις 
εισηγήσεις τους προς συζήτηση στη σύνοδο. 
  
 Εκτός των άλλων, η Γενική Συνέλευση αναµένεται να υιοθετήσει τις 
υποψηφιότητες για εισδοχή στο EJD των αντιπροσωπειών της Αυστρίας, του 
Λουξεµβούργου και της Πολωνίας. Έτσι, ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος αναµένεται να 
αυξήσει την επιρροή του στην Ευρώπη, αυξάνοντας τα µέλη του σε 24 και συνολικά 
τους εκπροσωπούµενους νέους ιατρούς σε πάνω από 350.000. 
 Συνηµµένα στο παρόν, η επίσηµη πρόσκληση στη φθινοπωρινή σύνοδο- 
γενική συνέλευση Όσλο 2022 και η ατζέντα της συνόδου µαζί µε το περιληπτικό 
πρόγραµµα. 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο, 
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Πρόεδρος      Γραμματέας


