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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση - EJD Spring Meeting 2018 των Ευρωπαίων 
Νέων Ιατρών 

 Μεταξύ 4-5 Μαϊου 2018 στην πρωτεύουσα της Κροατίας, Ζάγκρεµπ, λαµβά-
νει χώρα η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νέων Ιατρών - European 

Junior Doctors Association-EJD (juniordoctors.eu). Στην ανοιξιάτικη αυτή ΓΣ θα συµ-
µετάσχει και το Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας, µε εκπροσώπους τους κ.κ. Κωνστα-
ντίνο Ροδίτη, Πρόεδρο του ΔΣ και Κωνσταντίνο Λούη, Αντιπρόεδρο & Ταµία του 
ΔΣ, εκπροσωπώντας τους νέους ιατρούς της χώρας. Μάλιστα, αξίζει να σηµειωθεί 
πως κατά την έναρξη των εργασιών της διήµερης ΓΣ θα παρουσιαστεί και η υπο-
ψηφιότητα του JDN-Hellas για ένταξή του ως ισότιµο µέλος του Ευρωπαϊκού Συλ-
λόγου, µε την υποστήριξη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου µέσω του Προέ-
δρου του κ. Μιχαήλ Βλασταράκου. Τα µέλη της ΓΣ κατόπιν θα ψηφίσουν για την 
ένταξη της Ελλάδας στο EJD. Ευελπιστούµε όλοι µας για ένα θετικό αποτέλεσµα! 
 Η θεµατολογία της ΓΣ περιλαµβάνει πολλά και ενδιαφέροντα θέµατα συζή-
τησης. Συγκεκριµένα, θα συζητηθούν εξελίξεις όσον αφορά στην κινητικότητα των 
νέων ιατρών στην Ευρώπη, στις συνθήκες εργασίας των νέων ιατρών, στην συ-
νεχιζόµενη εκπαίδευση των νέων ιατρών και την αύξηση των κρουσµάτων συν-
δρόµου εξουθένωσης των ιατρών (doctor’s burnout) στην Ευρώπη. Επίσης, θα 
παρουσιαστούν αναφορές δράσεων από τις χώρες-µέλη του Συλλόγου για το 1ο 
εξάµηνο του 2017-2018, εξελίξεις στις διάφορες χώρες όσον αφορά ζητήµατα που 
απασχολούν τους νέους ιατρούς, καθώς και σχεδιαζόµενες εκδηλώσεις - διοργανώ-
σεις στην κάθε χώρα-µέλος. Ακόµη, θα παρουσιαστούν ενηµερώσεις από τους εκ-
προσώπους του Συλλόγου στις διάφορες επιτροπές της U.E.M.S., ενηµερώσεις από 
τις τρέχουσες Οµάδες Εργασίας (Working Groups) του Συλλόγου, ενώ θα ακολου-
θήσουν και παρουσιάσεις από τους εξωτερικούς συνεργάτες του EJD, όπως η 
CPME (Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών), η EMSA (Ευρωπαϊκός Σύλλογος 
Φοιτητών Ιατρικής), και άλλοι (UEMS, UEMO, AEMH, FEMS, AMEE, CEOM & WMA-
JDN). Η φετινή ανοιξιάτικη ΓΣ του Συλλόγου φιλοξενείται από το Σύλλογο Νέων Ια-
τρών της Κροατίας και θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Υγείας “Andrija Stampar”. Μετά το πέρας των εργασιών της, κάθε µέρα, 
ακολουθεί γεύµα των συµµετεχόντων και πολιτιστικό πρόγραµµα. 
 Η επόµενη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαίων Νέων Ιατρών θα λάβει χώρα 
τον ερχόµενο Οκτώβριο 2018 στο Ταρτού της Εσθονίας.

http://juniordoctors.eu

