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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Παγκόσμια Ημέρα Νέων Ιατρών – 24 Ιουνίου 2015 

Έρευνα: Οι απόψεις των νέων ιατρών της χώρας για την «Καριέρα τους στην Ιατρική» 

 

 

Οι νέοι ιατροί της χώρας καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν εξαντλητικά ωράρια, 

έλλειψη ύπνου, αυξημένες ευθύνες, σκληρό ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις της 

προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής. Η πίεση που τους ασκείται οδηγεί τόσο σε σωματική 

όσο και σε ψυχική καταπόνηση. 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νέων Ιατρών (World Young Doctors Day) που 

καθιερώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια από την Παγκόσμια Οργάνωση Νέων Ιατρών (World 

Young Doctors Organization – WYDO) και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Ιουνίου, το Δίκτυο 

Νέων Ιατρών Ελλάδας – JDN-Hellas, ένα νέο μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο 

που ιδρύθηκε το 2014 από νέους ιατρούς της χώρας μας με σκοπό τη δημιουργία ενός 

φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προβληματισμών μεταξύ των νέων λειτουργών 

της Ιατρικής στη χώρα αλλά και την ανάπτυξη συνεργασιών με τους συναδέλφους τους σε 

Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, διεξήγαγε έρευνα σε δείγμα νέων ιατρών από όλη την 

Ελλάδα με σκοπό την αποτύπωση των απόψεων και των σκέψεών τους για την «Καριέρα 

στην Ιατρική», που άλλωστε αποτελεί και το motto της παγκόσμιας ημέρας για φέτος. 

 

Στην έρευνα, που διεξήχθη από 24 Μαϊου έως 20 Ιουνίου 2015, συμμετείχαν συνολικά 58 

άτομα, 55% γυναίκες και 45% άνδρες, ηλικίας 25-44 ετών, συμπληρώνοντας το σχετικό 

ερωτηματολόγιο που είχε αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβαν από 

το JDN-Hellas μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των διαφόρων μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook, Twitter). Προέρχονταν από όλο το φάσμα των νέων ιατρών – 59% 

ειδικευόμενοι ιατροί, 24% πρόσφατα ειδικευμένοι ιατροί, 10% απόφοιτοι σε αναμονή 

ειδικότητας, 2% αγροτικοί ιατροί και 5% ιατροί σε αναμονή για τις εξετάσεις λήψης 

ειδικότητας.  

 

Σε γενικές γραμμές εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την επιλογή τους να ασχοληθούν με 

την Ιατρική (28% πολύ ικανοποιημένοι, 53% ικανοποιημένοι, 7% ουδέτεροι, 9% μη 

ικανοποιημένοι, 3% καθόλου ικανοποιημένοι), δήλωσαν στην πλειοψηφία τους (83%) ότι 

σκοπεύουν στο μέλλον να ασκήσουν την ιατρική τους ειδικότητα σε κλινικό επίπεδο, μόλις 
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το 9% δήλωσε πως σκοπεύει να ασχοληθεί με την έρευνα, ενώ ένα ποσοστό 2% σκέφτονται 

να ασχοληθούν με άλλο επάγγελμα αντί της Ιατρικής. 

 

Διχασμένοι εμφανίστηκαν όσον αφορά το πώς φαντάζονται την άσκηση της ιατρικής μετά 

την λήψη της ιατρικής ειδικότητας, 28% τοποθετεί τον εαυτό του σε ιδιωτικό ιατρείο σε 

μεγάλη πόλη της Ελλάδας και 19% εργαζόμενο σε ιδιωτική κλινική, ενώ 19% ως εργαζόμενο 

σε δημόσιο νοσοκομείο μεγάλης πόλης και επίσης 19% σε δημόσιο νοσοκομείο της 

επαρχίας. Τέλος, ως ιδιώτη ιατρό σε ιδιόκτητο ιατρείο στην επαρχία σε ποσοστό 14% και ως 

εργαζόμενο σε ιδιωτική επαρχιακή κλινική μόλις ένα 2%. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στο 

βαθμό ετοιμότητας άσκησης της ιατρικής τους ειδικότητας, με ποσοστό 22% να νιώθει 

πανέτοιμο να εργαστεί ως επιμελητής σε δημόσιο νοσοκομείο και 33% ως ιδιώτης ιατρός, 

ενώ ποσοστό 31% προτιμά να εργαστεί σε ομάδα ιατρών και 12% μάλλον υπό επίβλεψη 

εμπειρότερων ειδικευμένων ιατρών. Χαρακτηριστικά, ένα 2% δεν νιώθει καθόλου έτοιμο να 

εργαστεί αυτόνομα και δηλώνει πως θα εργαστεί οπωσδήποτε υπό επίβλεψη. 

 

Στην ερώτηση «πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου επαγγελματικά μετά από 15 χρόνια», οι νέοι 

ιατροί που συμμετείχαν απαντούν: ως ειδικευμένο/η ιδιώτη ιατρό (45%), ως 

επιμελητή/τρια σε δημόσιο νοσοκομείο (21%), ως επιμελητή/τρια σε ιδιωτική κλινική 

(12%), ως διευθυντή/τρια κλινικής (10%), ως ερευνητή/τρια σε κάποιο ερευνητικό κέντρο 

(5%), ως ιατρό δημόσιας υγείας (2%), και ακόμη ως ειδικευόμενο/η ιατρό ποσοστό 2%. 

Παρατηρήθηκε μάλιστα αρκετά χαμηλό ποσοστό ενδιαφέροντος για ενασχόληση με την 

έρευνα, καθώς μόλις το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ενδιαφέρεται πολύ για κάτι 

τέτοιο. 

 

Άλλο ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας έρευνας αποτελεί η γεωγραφική κατανομή των 

επιλογών στην ερώτηση «Εφόσον μετά την λήψη της ειδικότητας παραμείνεις στην Ελλάδα, 

σε ποια περιφέρεια της χώρας θα εργαζόσουν;»: Η συντριπτική πλειοψηφία (59%) επιλέγει 

την Περιφέρεια Αττικής, το 16% την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 10% την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 9% την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το 5% την Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου και το 2% την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, 

χαρακτηριστικός είναι και ο «συγκεντρωτισμός» στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς το 83% 

επιλέγει ως τόπο εργασίας την πρωτεύουσα νομού, σε αντίθεση με το 17% που προτιμά μια 

άλλη πόλη ή κωμόπολη νομού.  

Οι παράγοντες για την επιλογή του τόπου εργασίας πολλοί: Ποιότητα εργασιακού 

περιβάλλοντος (καλές υποδομές, καλός εξοπλισμός) (συμφωνεί το 86% των ερωτηθέντων), 

Ύψος μισθού/αποδοχών (συμφωνεί το 59% των ερωτηθέντων), Δυνατότητα συνεργασίας με 

ικανούς συνεργάτες (συμφωνεί το 59% των ερωτηθέντων), Φόρτος εργασίας (συμφωνεί το 

48% των ερωτηθέντων), Μέγεθος της πόλης/κωμόπολης/χωριού (συμφωνεί το 47% των 

ερωτηθέντων), Πρόσβαση του προσωπικού υγείας σε εξειδικευμένο εξοπλισμό (συμφωνεί 

το 47% των ερωτηθέντων),  Επαγγελματικά στάνταρ (πχ. Εργασιακό περιβάλλον με 

προοδευτικές υπηρεσίες υγείας όπως τηλεϊατρική (συμφωνεί το 44% των ερωτηθέντων) και 

Πρόσβαση σε πιο "δύσκολες" ή απαιτητικές περιπτώσεις ασθενών (συμφωνεί το 34% των 

ερωτηθέντων). 
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Δύο άλλες παράμετροι που εξετάστηκαν είναι η αντίληψη που έχει ο νέος ιατρός στην 

Ελλάδα για το φόρτο εργασίας και το λόγο εργασίας/προσωπικής ζωής ενός ειδικευόμενου 

ιατρού. Οι απόψεις φαίνεται να διίστανται, ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα: Φόρτος 

εργασίας – ειδικευομένου Παθολογίας (33% μη διαχειρίσιμος, 59% βαρύς, 9% όσος 

πρέπει/αρμόζει, 0% ελαφρύς), ειδικευόμενου Γενικής Χειρουργικής (29% μη διαχειρίσιμος, 

66% βαρύς, 2% όσος πρέπει/αρμόζει, 3% ελαφρύς), ειδικευόμενου Αναισθησιολογίας (12% 

μη διαχειρίσιμος, 57% βαρύς, 26% όσος πρέπει/αρμόζει, 5% ελαφρύς), ειδικευόμενου 

Γενικής Ιατρικής (6% μη διαχειρίσιμος, 28% βαρύς, 38% όσος πρέπει/αρμόζει, 28% 

ελαφρύς). Λόγος εργασίας/προσωπικής ζωής – ειδικευόμενος Παθολογίας (0% εξαιρετικός, 

5% καλός, 21% ικανοποιητικός, 52% κακός, 22% απαράδεκτος), ειδικευόμενος Γενικής 

Χειρουργικής (2% εξαιρετικός, 3% καλός, 19% ικανοποιητικός, 50% κακός, 26% 

απαράδεκτος), ειδικευόμενος Αναισθησιολογίας (3% εξαιρετικός, 14% καλός, 41% 

ικανοποιητικός, 38% κακός, 4% απαράδεκτος), ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής (16% 

εξαιρετικός, 28% καλός, 29% ικανοποιητικός, 24% κακός, 3% απαράδεκτος). 

 

Κλείνοντας, σε συνάρτηση με τη γενικευμένη «φυγή» στο εξωτερικό συνολικά των νέων 

επιστημόνων της χώρας, έτσι και οι νέοι ιατροί, μετά τη λήψη της ειδικότητας στην Ελλάδα, 

σκέφτονται στην πλειοψηφία τους να εγκαταλείψουν τη χώρα και να εργαστούν στο 

εξωτερικό σε ποσοστό τουλάχιστον 59%. Μάλιστα, το 38% θα επέλεγε το Ηνωμένο 

Βασίλειο, το 15% τη Σουηδία, το 12% τη Γερμανία, το 6% τις ΗΠΑ, ενώ κάποια άλλη χώρα το 

29%. 
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