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ΑΝΑΦΟΡΑ 

Από τη συµµετοχή µας στην Εαρινή Σύνοδο - Γενική Συνέλευση του 
Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νέων Ιατρών - EJD στις 26-28 Μαΐου 2022 στο 

Ελσίνκι, Φινλανδία 
  
  
 Μεταξύ 26-28 Μαΐου 2022 έλαβε χώρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας η 
καθιερωµένη εαρινή σύνοδος και γενική συνέλευση των Ευρωπαίων Νέων 
Ιατρών. Συµµετείχαν εκπρόσωποι ιατρικών συλλόγων και οργανώσεων νέων 
ιατρών από 21 χώρες της Ευρώπης στη σύνοδο, η οποία φιλοξενήθηκε από 
τους Φινλανδούς Νέους Ιατρούς, σε συνεδριακό κέντρο κεντρικού 
ξενοδοχείου της πόλης, του Scandic Paasi Hotel (Paasivuorenkatu 5 B, 
FI-00530, Helsinki, Finland). 

 Οι Έλληνες νέοι ιατροί εκπροσωπήθηκαν από το Δίκτυο Νέων Ιατρών 
Ελλάδας JDN-Hellas, µέσω του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Ροδίτη, 
Αγγειοχειρουργού. 



 Η κεντρική θεµατική της εαρινής συνόδου ήταν ο Σχεδιασµός του 
Ιατρικού Ανθρώπινου Δυναµικού (medical workforce planning). Ο Dr. Al-
varo Cerame, ψυχίατρος, πρόεδρος της Επιτροπής για το Ιατρικό Ανθρώπινο 
Δυναµικό, παρουσίασε τα αρχικά αποτελέσµατα της πανευρωπαϊκής έρευνας 
αποτύπωσης της πραγµατικότητας στην Ευρώπη, µε συµµετοχή των χωρών-
µελών του EJD, τονίζοντας τόσο κοινά προβλήµατα και προκλήσεις, όπως η 
έλλειψη προσωπικού σε συγκεκριµένες ειδικότητες και σε νοσηλευτές, αλλά 
και τη διαφορετική κατάσταση που επικρατεί ανάλογα µε τη γεωγραφική 
περιοχή µελέτης (π.χ. Ευρωπαϊκός Νότος σε αντίθεση µε Βορρά). 

 Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε επίσης να υιοθετήσει τους 
απολογισµούς των µελών του Δ.Σ., τις προτεινόµενες αλλαγές στον 
Εσωτερικό Κανονισµό του EJD που βρίσκεται υπό τροποποίηση, την νέα 
καµπάνια εξωστρέφειας και στρατηγική επικοινωνίας του EJD που 
περιλαµβάνει προωθητικά βίντεο, καθώς και τις συνεργασίες µε άλλους 
Ευρωπαϊκούς φορείς (UEMS, FEMS κ.ά.). Τέλος, εξελέγησαν εκπρόσωποι 
του EJD στις κενές θέσεις εκπροσώπων προς τα διάφορα Sections & Boards 
ιατρικών ειδικοτήτων της UEMS.  



 Εξαιρετικές ήταν οι οµιλίες από τους προσκεκληµένους οµιλητές πάνω 
σε θέµατα ενδιαφέροντος για όλους µας ως ιατρούς της Ευρώπης: 

• Dr. Aki Lindén, Υπουργός Υγείας, Οικογενειακών και Κοινωνικών 
Υποθέσεων - Καλωσόρισµα στη Φινλανδία και εισαγωγή στις 
πρόσφατες µεταρρυθµίσεις στην Υγεία 

• Dr. Válter R Fonseca, MD PhD, Γενικός Γραµµατέας Υγείας της 
Πορτογαλία - "Health Union: Cross-Border Health” 

• Dr. Vytenis Povilas Andriukaitis, τέως Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας 
και τέως Υπουργός Υγείας της Λιθουανίας - "European Health 
Union” 



 

  



 

 Ακόµη, µεγάλο ενδιαφέρον είχε το workshop που διοργάνωσε η 
πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Dr. Sara Launio, για την 
εφαρµογή στις χώρες της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Ωράρια 
Εργασίας (European Working Time Directive - EWTD). Οι συµµετέχοντες 
κλήθηκαν να λάβουν θέση πάνω σε διάφορα υποθετικά σενάρια µερικής ή 
ολικής - εθελοντικής ή υποχρεωτικής εφαρµογής της νοµοθεσίας στο χώρο 
εργασίας τους. 

 Τέλος, οι συµµετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 
φθινόπωρο 2022 στις 10-11 Νοεµβρίου στο Όσλο, όπου οι Νορβηγοί Νέοι 
Ιατροί θα µας φιλοξενήσουν για τη φθινοπωρινή σύνοδο - EJD Autumn Meet-
ing- General Assembly.  

 Για το Διοικητικό Συµβούλιο του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας 
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