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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο: Τηλεδιάσκεψη µε τον
Πρόεδρο του Π.Ι.Σ.
Την περασµένη Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 και µεταξύ 13:30 14:30 έλαβε χώρα στην πλατφόρµα Zoom τηλεδιάσκεψη µεταξύ των κ.κ.
Κωνσταντίνου Ροδίτη, Προέδρου του Δ.Σ. του Δικτύου Νέων Ιατρών
Ελλάδας και Αθανασίου Εξαδάκτυλου, Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου. Η τηλεδιάσκεψη πραγµατοποιήθηκε κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης εκ µέρους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Κατά τη διάρκεια της, συζητήθηκαν πολλά διάφορα θέµατα που
απασχολούν τους νέους γιατρούς στη χώρα µας, καθώς και τοµείς
συνεργασίας ανάµεσα στους δύο φορείς, σε συνέχεια της διαρκούς µας
συνεργασίας µε τον Π.Ι.Σ. που χρονολογείται από το 2018, όταν ο Π.Ι.Σ.
υποστήριξε ενεργά την υποψηφιότητα µας ως Τακτικό Μέλος του EJD.
Συνοπτικά, η συζήτηση περιελάµβανε τα εξής:
1) Τη µετάφραση του Εγχειριδίου Ιατρικής Δεοντολογίας του
Παγκόσµιου Ιατρικού Συλλόγου (WMA Medical Ethics Manual) στα
Ελληνικά. Το σύγγραµµα εµπεριέχει τις βασικές οικουµενικές αρχές ιατρικής
δεοντολογίας, που βασίζονται στη Διακήρυξη της Γενεύης του WMA, καθώς
και παραδείγµατα περιπτώσεων ηθικών διληµµάτων, που ένας ιατρός
καλείται να αντιµετωπίσει. Εκφράσαµε την επιθυµία µας να βοηθήσει ο
Π.Ι.Σ. στην έκδοσή του και διανοµή του σε κάθε νέο ιατρό.
2) Τη δηµιουργία ενός Εγχειριδίου Επιβίωσης στην Ειδικότητα (Resiliency Training) για το Νέο Ειδικευόµενο, που αφορά σε συµβουλές και
τρόπους προετοιµασίας για το φόρτο εργασίας και το στρες & burnout στην
ειδικότητα. Το προσχέδιό του θα παρουσιαστεί στον Π.Ι.Σ. και θα συζητηθεί
η ενδεχόµενη συνεργασία µας στην έκδοση του.
3) Τα κενά εκπαίδευσης στην ειδικότητα, που δηµιουργεί η Πανδηµία του SARS-CoV-2, λόγω των µετατροπών νοσοκοµείων σε only-COVID και
µετακινήσεων ειδικευόµενων άσχετων ειδικοτήτων σε τµήµατα COVID σε
πολλά νοσοκοµεία της χώρας. Ζητήσαµε από τον Π.Ι.Σ. να µας πληροφορή-

σει για τις ενέργειες του στο θέµα αυτό, και εκφράσαµε την ανάγκη να
υπάρξουν εναλλακτικές και νοµοθετικές προβλέψεις για να καλυφθούν τα
κενά αυτά, για όποιον νέο ιατρό το χρειαστεί.
4) Την συνεχή παραβίαση του ωραρίου εργασίας των ειδικευόµενων
στα νοσοκοµεία, που κάθε φορά δικαιολογείται δήθεν από την ύπαρξη
έκτακτων και επειγουσών αναγκών. Η ευρωπαϊκή οδηγία European Working
Time Directive-EWTD που έχει πλήρως ενσωµατωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο,
αφορά όλους τους εργαζοµένους στην ΕΕ, άρα και τους γιατρούς. Η µη
εφαρµογή της είναι πλέον παράνοµη ενέργεια. Το θέµα απασχολεί όλους
τους Ευρωπαίους νέους ιατρούς (EJD), προφανώς και εµάς στην Ελλάδα, και
ζητήσαµε από τον ΠΙΣ να µας στηρίξει σε κάθε µελλοντική µας δράση που θα
αφορά το θέµα αυτό.
5) Τη θέσπιση του Foundation Year µετά το πτυχίο και πριν την
έναρξη ειδικότητας που θα αναµορφώσει το καθεστώς της υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό). Ο ΠΙΣ υποστηρίζει την θέσπιση του, γιατί θεωρεί πως έτσι
εκσυγχρονίζεται η υποχρέωση αγροτικού για το νέο γιατρό, αφού θα εκπαιδεύονται για ένα 6µηνο σε περιβάλλον νοσοκοµείου υπό επίβλεψη, θα µαθαίνουν πως λειτουργεί το ΕΣΥ και η ΠΦΥ, θα αποκτούν µερικές απαραίτητες
δεξιότητες και γνώσεις προτού πάνε να στελεχώσουν για 6µηνο, συχνά µόνοι τους, ένα αγροτικό περιφερειακό ιατρείο. Εµείς προσθέσαµε τα εξής:
στις προϋποθέσεις να υπάρξει συγκεκριµένο και ξεκάθαρο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα για το 6µηνο µε learning objectives, learning goals and skills και
αξιολόγηση της διαδικασίας από εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενο, και ηλεκτρονικό logbook, διαχειριζόµενα από τον ΠΙΣ για λόγους διαφάνειας και
ουσιαστικής εκπαίδευσης των νέων γιατρών.
6) Τη συµµετοχή µας στις εργασίες των επιτροπών του Ινστιτούτου
Ιατρικών Ερευνών του ΠΙΣ. Το όργανο αυτό µας αφορά όλους, καθώς από
αυτό προκύπτουν οι οποίες επισηµες προτάσεις του ΠΙΣ για πολιτικές υγείας
προς την Πολιτεία. Ειδικά οι επιτροπές Δηµόσιας Υγείας και Ιατρικής εκπαίδευσης µας ενδιαφέρουν, ειδικά λόγω συµµετοχής µας στο JDN-WMA και στο
EJD. Ζητήσαµε να µεσολαβήσει ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. ώστε να προσκληθούµε ως Δίκτυο να συµµετάσχουµε στις εργασίες του.
7) Τη συνεργασία µας στο πλαίσιο της UEMS, τόσο σε κεντρικό επίπεδο (πρόεδρος της UEMS και αντιπρόεδρος είναι από Ελλάδα), αλλά και
στα διάφορα Sections, στα οποία µέλη µας είναι EJD representatives (Αγγειοχειρουργική, Γυναικολογία, Νευρολογία, Δερµατολογία, Θωρακοχει-

ρουργική, Φλεβολογία, Αλγολογία, Μαστολογία). Ο ΠΙΣ θα µεσολαβήσει
ώστε να έρθουµε σε επαφή µε το προεδρείο της UEMS.
Τέλος, ελπίζουµε να συναντηθούµε και διά ζώσης σύντοµα, αν το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις µας.
Για το Διοικητικό Συµβούλιο του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας,

Κωνσταντίνος Ροδίτης
Πρόεδρος

Βασίλειος Βελισσάρης
Γραµµατέας

