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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συµµετοχή του JDN-Hellas στη φθινοπωρινή σύνοδο - Γενική Συνέλευση 
του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νέων Ιατρών, Βερολίνο, Γερµανία, 1-2 Νοεµ-
βρίου 2019 

 Το Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας, εκπροσωπούµενο από τα µέλη του Δ.Σ του 
κ.κ. Κωνσταντίνο Ροδίτη, Πρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Λούη, Αντιπρόεδρο και Ταµία 
και κ. Ευάγγελο Παπαγεωργίου, µέλος, παρίσταται εκπροσωπώντας τους Έλληνες 
Νέους Ιατρούς και συµµετέχει ενεργά το διήµερο 1-2 Νοεµβρίου 2019 στη φθινο-
πωρινή σύνοδο και γενική συνέλευση των Ευρωπαίων Νέων Ιατρών - EJD Autumn 
Assembly 2019, που φιλοξενείται από το Γερµανικό Σύλλογο Marburger Bund στο 
κεντρικό ξενοδοχείο του Βερολίνου Novotel Berlin am Tiergarten. 

 Κεντρικό θέµα της συνόδο, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των συλ-
λόγων Νέων Ιατρών από 22 Ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ των οποίων και η χώρα 
µας, είναι η “Επαγγελµατική Εξουθένωση - σύνδροµο Βurnout: Λύσεις για την 
καταπολέµησή της και την καλλιέργεια υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος στην 
Ιατρική”. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι των νέων ιατρών θα 
ανταλλάξουν απόψεις και θα αναπτύξουν την κατάσταση και τις ανάγκες σε κάθε 
χώρα όσον αφορά σε µέτρα που µπορούν να ληφθούν τόσο από πλευράς Νέων Ια-
τρών όσο και από πλευράς των εργοδοτών τους και του Κράτους, για τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και την µείωση του στρες στην καθ’ηµέρα κλινική πράξη. 

 Η Γενική Συνέλευση θα ασχοληθεί επίσης κατά τη διάρκεια του 2ηµέρου µε 
πολλά τρέχοντα θέµατα που απασχολούν τους νέους ιατρούς στην Ευρώπη, ανάµε-
σα στα οποία οι συνεχιζόµενες αλλαγές στο σχεδιασµό και υλοποίηση των προ-
γραµµάτων σπουδών στην ειδικότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αµοιβαία ανα-
γνώριση των ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη σύ-
γκλιση πανευρωπαϊκά όσον αφορά στη διάρκεια σπουδών σε κάθε ειδικότητα. Επί-
σης, συζήτηση θα γίνει για την περεταίρω εµπέδωση των εφαρµογών ηλεκτρονι-
κής υγείας - e-Health στην Ευρώπη, για την µείωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώµατος του κάθε ιατρού κατά την άσκηση της ιατρικής και τις περιβαλλοντικές 



επιπτώσεις κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας (sustainability in healthcare). Τέ-
λος, η επιτροπή Εργασιακού Δυναµικού θα αναπτύξει τα θέµατα του burnout και 
της ευέλικτης εργασίας στην ιατρική. 

 Μεγάλη συζήτηση συνεχίζει να προκαλείται, φυσικά, τον τελευταίο χρόνο 
από το επικείµενο Brexit και τις επιπτώσεις του σε όλη την Ευρώπη στο χώρο της 
Υγείας, κάτι που προκαλεί αναγκαίες Καταστατικές αλλαγές στους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισµούς, όπως επίσης και µε τους περιορισµούς στην ελεύθερη µετακίνηση 
των ιατρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


