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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συµµετοχή στην Ετήσια Σύνοδο του Παγκόσµιου Δικτύου Νέων Ιατρών του WMA 

 Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας - JDN-
Hellas συµµετείχαν προχθές Δευτέρα 9 και χθες, Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017, στην 
Παγκόσµια Σύνοδο Νέων Ιατρών για το 2017, η οποία λαµβάνει χώρα στην έδρα 
του Αµερικανικού Ιατρικού Συλλόγου στο Σικάγο, πρωτεύουσα του Ιλινόις των 
ΗΠΑ. Η συνάντηση διεξάγεται παράλληλα µε την Γενική Συνέλευση του Παγκόσµιου 
Ιατρικού Συλλόγου - WMA, στην οποία επίσης συµµετέχει ενεργά, εδώ και 4 χρόνια, 
το JDN-Hellas. 
 Η συνάντηση, που διεξάγεται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο, φιλοξένησε φέτος 
συµµετέχοντες νέους ιατρούς από τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τον Καναδά, το Περού, τη 
Γαλλία, τη Νιγηρία, τη Νότιο Αφρική, την Νότιο Κορέα, την Τουρκία, τη Νέα Ζηλαν-
δία, την Ιαπωνία, την Ινδονησία, το Λίβανο, τη Βραζιλία και τη Γερµανία. Ο επιστη-
µονικός τίτλος της συνάντησης: “Αντοχή στα Αντιµικροβιακά”. 
 Την Ελλάδα εκπροσώπησαν εκ µέρους του ΔΣ του JDN-Hellas, οι κ.κ.  
Κωνσταντίνος Ροδίτης, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Λούης, Αντιπρόεδρος & Ταµί-
ας του του Δ.Σ. του JDN-Hellas . 
 Η ατζέντα της συνάντησης περιελάµβανε µεταξύ άλλων παρουσιάσεις απο-
λογισµών από την απερχόµενη οµάδα διοίκησης, απολογισµών από τις διαρκείς 
οµάδες εργασίας (για το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή, για την ιατρική ηθι-
κή, τις διεθνείς ανταλλαγές, την αντοχή στα αντιµικροβιακά, τις συνθήκες εργασίας 
των νέων ιατρών, την ψυχική υγεία κ.ά.), παρουσιάσεις υποψηφιοτήτων για τις 
εκλογές νέας ηγετικής οµάδας, τις εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγετικής 
οµάδας   για το 2017-2018, οµιλίες από µέλη της ηγεσίας του WMA, τους Dr Ketan 
Desai (India), Πρόεδρο του WMA, Dr. Ardis Hoven (USA), Πρόεδρο του Συµβουλίου 
του WMA και τον Γενικό Γραµµατέα του WMA, Dr. Otmar Kloiber (Germany). Τέλος, 
ειδικό επιστηµονικό πρόγραµµα ακολούθησε µε θέµα την “Αντοχή στα Αντιµι-
κροβιακά/Αντιβιοτικά” µε τη συµµετοχή διακεκριµένων οµιλητών από την ΜΚΟ 
“ReAct Group” µε έδρα τις ΗΠΑ, δραστηριοποιούµενη στο θέµα της Αντοχής, σε 
µορφή δύο διαδοχικών στρογγυλών τραπεζών και συζήτηση µε τους συµµετέχοντες 
νέους ιατρούς. Επίσης, το επιστηµονικό πρόγραµµα πλαισιώθηκε µε διάλεξη του 
Προέδρου της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ιατρικής Εκπαίδευσης (WFME), Prof. Dr. 
David Gordon, µε θέµα “Έρευνα στη Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση”, καθώς 
και τρίτη στρογγυλή τράπεζα µε θέµα “Συλλογική Δράση των Ιατρών, Ευεξία των 
Ιατρών & Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση” µε τη συµµετοχή του Prof. David 
Gordon, του εκπροσώπου του Συλλόγου Αµειβοµένων Ιατρών της Γερµανίας  
(Marburger Bund), Dr. Armin Ehl & της νέας ιατρού, πρώην προέδρου των Κανα-
δών Νέων Ιατρών (CAIR/RDoC), Dr. Kimberly Williams. 
 Σηµαντική στιγµή αποτέλεσε το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ του 
JDN-Hellas, κ. Κωνσταντίνος Ροδίτης εξελέγη παµψηφεί για τρίτη συνεχόµενη 
θητεία Γραµµατέας της οµάδας διοίκησης του JDN /WMA. 

Το Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας θα παρευρεθεί, στη συνέχεια της  
εβδοµάδας στην Γενική Συνέλευση του WMA (11-14 Οκτωβρίου), επίσης στο Σικάγο. 



 


