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«Ο ξόινο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο
κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο: Η πεξίπησζε ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ
Κηιθίο»
Εσταριστίες
Γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φζνπο ζηάζεθαλ
αξσγνί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ, θαη’ αξράο, ζηελ
επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα Ληκληάηε Αηθαηεξίλε, ε νπνία ζηάζεθε δίπια κνπ ζε
νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε δήηεζα, παξέρνληαο κνπ θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο
θαηαμησκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, νη νπνίνη δέρηεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα θαη
κνπ αθηέξσζαλ κέξνο ηνπ πνιχηηκνπ ρξφλνπ ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζπλεληεχμεσλ. Δπίζεο, γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείραλ, ζρεηηθά κε ηελ
έξεπλα κνπ γηα ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο. Σέινο, έλα
κεγάιν επραξηζηψ ζα πξέπεη λα εθθξάζσ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, πνπ ήηαλ δίπια κνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο

Πεξίιεςε

Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο απαζρνιεί πάξα πνιιέο δεθαεηίεο ηελ αλζξσπφηεηα.
Υηιηάδεο είλαη ηα άηνκα εθείλα πνπ αλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεχζνπλ, λα θχγνπλ απφ ηε
ρψξα ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ έλα λέν ηφπν θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο. Σν θαηλφκελν ηεο
κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ε κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε ρψξα ππνδνρήο
iv

κεηαλαζηψλ, ην λνκηθφ θαζεζηψο, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη ε ζηάζε
ησλ Διιήλσλ έρνπλ απαζρνιήζεη θαη ζπλερίδνπλ λα απαζρνινχλ πιεζψξα κειεηεηψλ
(Εαθεηξάθε Σ. θαη ζπλ., 2004).
Διάρηζηεο είλαη νη κειέηεο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο νξγαληζκνχο
πγείαο. ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο θαζψο θαη ε επάξθεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο.
θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηεί ν ηδηαίηεξνο ξφινο ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ κεηαλαζηεπηηθή θξίζε θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα
αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο. Ζ εξγαζία
κειεηά ηνλ αληίθηππν ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο, ελψ
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο γηα ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο ζην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν.
Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, θαηφπηλ ηεο εμέηαζεο ηεο
ειιεληθήο θαη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν, αιιά
θαη ηεο κειέηεο ελφο δεκνζίνπ νξγαληζκνχ (ην Γεληθφ Ννζνθνκείν ηνπ Κηιθίο) είλαη πσο
ππάξρεη ε γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ε πξφζεζε γηα ηελ ίζε
κεηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηψλ, αιιά ν κηθξφο αξηζκφο πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ηεο
εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία, δεκηνπξγεί θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα.
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Summary
The phenomenon of immigration has occupied mankind for many decades.
Thousands are those people who are forced to emigrate, leave their country and
seek a new place of residence and work. The phenomenon of immigration in
Greece and in particular the transformation of Greece into a host country of
migrants, the legal status, the living conditions of migrants and the attitude of
Greeks have occupied and continue to employ a large number of scholars
(Zafirakis T. et al., 2004) .
Few studies have been conducted on the issue of providing services to health
organizations. The present study examines the quality of services provided by
healthcare professionals and the adequacy of their abilities in the performance of
their duties vis-à-vis migrants.
The purpose of this dissertation is to present the special role of healthcare
professionals in the migration crisis as well as the problems they may encounter
in providing their services to migrants. The work studies the impact of migration
on public health, while personal interviews are used to study the role of health
professionals in migratory phenomena.
The conclusion that emerges from this study, following the examination of the
Greek and international bibliography regarding the migratory phenomenon and
the study of a public body (the Kilkis General Hospital), is that there is
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knowledge and understanding of the workers as well as The intention of equal
treatment of migrants, but the small number of staff in relation to the volume of
their work and the difficulty in communication, creates daily problems.
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Δηζαγσγή
Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα παγθφζκην θαηλφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλζξψπηλε θχζε
ην νπνίν εθηπιίζζεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα. Υηιηάδεο είλαη απηνί πνπ θαζεκεξηλά
αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο ιφγσ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή θπζηθψλ
παξαγφλησλ. Οη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, ιάκβαλαλ ρψξα,
θπξίσο γηαηί ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ήηαλ αξθεηά θαιχηεξε απφ απηή
πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηήζνπλ
θαη λα εμαζθαιίζνπλ έλα θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν θαη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Έλαο
αθφκε ιφγνο είλαη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ
κεηαλαζηψλ φπσο απηαξρηθά θαζεζηψηα, πφιεκνη, θιπ, ε νπνία ηνπο νδεγεί ζην λα θχγνπλ
απφ ηηο ρψξεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλεζνχλ πξνο πην δεκνθξαηηθέο ρψξεο κε πην
ζηαζεξά πνιηηηθά θαζεζηψηα (Κνινβφο Π., 2014)
Λφγσ ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο
ηεο ΔΔ, ην ζέκα ηεο πγείαο ησλ κεηαλαζηψλ έξρεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην πξνζθήλην. Ζ
δεκφζηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζέκα απηφ ηείλεη λα επηθεληξψλεηαη ζε πξνβιήκαηα, φπσο ν
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θφβνο γηα θαηάρξεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ν θφβνο φηη νη
πιεζπζκηαθέο απηέο νκάδεο επηβαξχλνπλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη, ηέινο, ν θφβνο γηα
εμάπισζε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ.
ε γεληθέο γξακκέο, πνιιέο νκάδεο κεηαλαζηψλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πγηέζηεξεο απφ
ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, παξφηη ζε πνιιέο ρψξεο νη κεηαλάζηεο ηείλνπλ λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ
φζν ζα έπξεπε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πγείαο. Χζηφζν, είλαη πξνθαλέο φηη νξηζκέλεο απφ
ηηο νκάδεο απηέο είλαη ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξν επάισηεο ζε αζζέλεηεο, θπξίσο ιφγσ ηεο
κεηνλεθηηθήο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζήο ηνπο
ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ γχξσ απφ ηελ πξφζβαζε ζηηο
θαηάιιειεο ππεξεζίεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο θαη ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη.
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ην ξφιν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο
απέλαληη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ δείγκα ην
πξνζσπηθφ θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε
εζηίαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απέλαληη
ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη πψο απηέο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ.

Αλαγθαηόηεηα εξγαζίαο
Με ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηάηαη εάλ πθίζηαληαη δηαθνξέο θαη αληζφηεηεο ζηνπο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, σο πξνο ηελ θνπιηνχξα ηνπο
θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ, θαζψο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ θφβνπ γηα
θαηάρξεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηνλ θφβν φηη νη πιεζπζκηαθέο απηέο
νκάδεο επηβαξχλνπλ ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη, ηέινο, ηνλ θφβν γηα εμάπισζε κεηαδνηηθψλ

x

αζζελεηψλ. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, ηνπ λνζνθνκείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη
ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο παξάζρνπλ
πην απνηειεζκαηηθά ηε θξνληίδα πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζηελ πνηφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο
κεηαλάζηεο

(http://www.esdy.edu.gr).

Λφγσ

ηεο

πνιππινθφηεηαο

ησλ

δεκνζίσλ

λνζνθνκείσλ επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ην
Γεληθφ Ννζνθνκείν ηνπ Κηιθίο

Γηάξζξσζε εξγαζίαο
Με ζηφρν ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ηνπ ξφινπ
ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο, ε παξνχζα εξγαζία δνκείηαη ζηα
παξαθάησ θεθάιαηα:

 Κεθάιαην

1: ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχεηαη ν νξηζκφο ηεο κεηαλάζηεπζεο, νη

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη θαη ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ. Δπίζεο, γίλεηαη
κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή θξίζε θαη ηελ κεηαλάζηεπζε
ζηελ Διιάδα.
 Κεθάιαην 2: ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε πεξηνρή ηνπ Κηιθίο θαη ην Γεληθφ
Ννζνθνκείν ηνπ Κηιθίο πνπ απνηειεί θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, νη ζθνπνί
δεκηνπξγίαο ηνπ, ε ζηειέρσζε θαη ην νξγαλφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ην
απαξηίδνπλ.
 Κεθάιαην 3: ην παξφλ θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνιηηηζκηθφηεηα ησλ
κεηαλαζηψλ θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη επαγγεικαηίεο
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πγείαο. Δπίζεο, κειεηάηαη ε επθνιία ή δπζθνιία πξφζβαζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο
ππεξεζίεο πγείαο, ελψ ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο θαζψο θαη
ηελ ρξήζε ηνπ απφ ηνπο κεηαλάζηεο.
 Κεθάιαην 4: ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί
θαη αλαιχεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο.
 Κεθάιαην 5: ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα απφ ηηο πξνζσπηθέο
ζπλεληεχμεηο.
 Κεθάιαην 6: ην ηειεπηαίν απηφ θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ
ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.

xii

ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΙΑΚΡΙΔΙ

1:

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ:

ΟΡΙΜΟΙ

–

1.1 Δηζαγσγή

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο
βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα πεξίνπηε ζέζε ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.
(Brucker et al., 2001, Papademetriou, 2006). Ζ αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ
εηζξνψλ, ε αβεβαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε παγθφζκην
επίπεδν θαζψο θαη ηα ζρεηηθά πςειά επίπεδα αλεξγίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
ρψξεο ππνδνρήο, απνηεινχλ νξηζκέλνπο κφλν απφ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη
ζπλεγνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη
ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σαπηφρξνλα, ε πξννπηηθή
κηαο πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο γηα ηνπο πιεζπζκνχο ησλ
ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζδίδεη ζηε κεηαλάζηεπζε έλαλ πην δηαξζξσηηθφ
ραξαθηήξα, ζην βαζκφ πνπ, ε παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο
κηα ιχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ αληζνξξνπηψλ ζηελ θαηά ειηθία δνκή ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο.

1.2 Οξηζκόο κεηαλάζηεπζεο
Χο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη ε κφληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο
ελφο αηφκνπ ή ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ . Χο ζπλερήο ξνή πξνζψπσλ απφ θαη πξνο
κία πεξηνρή ε κεηαλάζηεπζε είλαη κία απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο
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δηαδηθαζίεο. Δίλαη ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κεραληθή (ή ηερλεηή)
αλαλέσζε θαη θζνξά ελφο πιεζπζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δχν δηαδηθαζίεο
(γελλεηηθφηεηα ζλεζηκφηεηα), πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε θπζηθή αλαλέσζε θαη ηε θζνξά
ελφο πιεζπζκνχ (Σζανχζε, 1996).

1.3 Γηαθξίζεηο κεηαλάζηεπζεο
Ζ κεηαλάζηεπζε, κε βάζεη ην θαζεζηψο εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζηε ρψξα ππνδνρήο,
δηαθξίλεηαη ζε Νφκηκε θαη Παξάλνκε Μεηαλάζηεπζε.
 Νόκηκε Μεηαλάζηεπζε
Νφκηκνη κεηαλάζηεο είλαη ηα πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ εηζέιζεη θαη παξακέλνπλ
λφκηκα ζηε ρψξα, ε παξνπζία ηνπο έρεη θαηαγξαθεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη είλαη
εθνδηαζκέλα κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο. Οη κεηαλάζηεο
μέλεο εζληθφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζε απηνχο πνπ
πξνέξρνληαη απφ θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα
ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, γηα ηελ είζνδν θαη
παξακνλή ησλ νπνίσλ ζηε ρψξα απαηηείηαη δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο.
 Παξάλνκε Μεηαλάζηεπζε
Πξφθεηηαη γηα ηνπο αιινδαπνχο νη νπνίνη, είηε εηζήιζαλ ζηε ρψξα εμαξρήο, ρσξίο
λφκηκα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, νπφηε ραξαθηεξίδνληαη «ιαζξνκεηαλάζηεο» είηε
εηζήιζαλ λφκηκα κελ, ππφ θάπνηα ηδηφηεηα (ηνπξηζκφο, ζπνπδέο, λφκηκε εξγαζία
θ.ι.π.) αιιά ζηε ζπλέρεηα παξακέλνπλ παξάλνκα ζηε ρψξα, σο αληηθαλνληθνί
κεηαλάζηεο

(Καξχδεο,

ιαζξνκεηαλάζηεπζε

1996).

απνηεινχλ

ηελ
έλα

ζχγρξνλε
εληαίν

επνρή

κεηαλάζηεπζε

θαηλφκελν.

Δηδηθφηεξα

θαη
ε
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ιαζξνκεηαλάζηεπζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην «λφζν» παηδί ηεο κεηαλάζηεπζεο
αθνχ ζηελ νπζία εκθαλίδεηαη φπνπ νη ρψξεο “ππνδνρήο” κεηαλαζηψλ εμαληινχλ θαηά
έλα ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο λα δερζνχλ λνκίκνπο κεηαλάζηεο.
Ηζηνξηθά ε «ιαζξνκεηαλάζηεπζε», ζαλ θνηλσληθφ θαηλφκελν, ζπκπίπηεη κε ηελ
εκθάληζε ηεο λνκηθήο ππφζηαζεο ηνπ «θξάηνπο» θαη ησλ ζπλαθψλ ελλνηψλ ηεο
θπξηαξρίαο ησλ ζπλφξσλ ησλ πνιηηψλ, πνπ πεξηφξηζαλ θαη έζεζαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο
θξαηηθήο εμνπζίαο, ηελ ειεχζεξε είζνδν θαη παξακνλή εληφο ησλ νξίσλ ηεο θξαηηθήο
θπξηαξρίαο, μέλσλ πξνο ην θξάηνο αηφκσλ ή ησλ νκάδσλ.
Κνηλσληνινγηθά ε ιαζξνκεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα κε λφκηκε κνξθή ηεο ιεγφκελεο
“εμσηεξηθήο” κεηαλάζηεπζεο δειαδή ηεο κεηαθίλεζεο αηφκσλ ή νκάδσλ απφ ηε
ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο πξνο κηα άιιε ρψξα-θξάηνο κε εζλνινγηθή νληφηεηα,
θνηλσληθή δνκή θαη ίδην πνιηηηζκφ.
Σα κεηαλαζηεπηηθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο,
αλάινγα κε ηα θξηηήξηα δηάθξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θάζε θνξά. Οη
ζεκαληηθφηεξεο δηαθξίζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
α) Με θξηηήξην ην θξάηνο σο γεσγξαθηθή πεξηνρή παξαηήξεζεο θαη κειέηεο,
δηαθξίλνπκε ηε δηεζλή θαη ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε.
● Γηεζλήο κεηαλάζηεπζε είλαη ε θίλεζε απφ ην έλα θξάηνο πξνο ην άιιν.
● Δζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε είλαη ε θίλεζε απφ έλαλ νηθηζκφ ζ' έλαλ άιιν κέζα ζηα
φξηα ηνπ ίδηνπ θξάηνπο. Σν ξεχκα ησλ εθξνψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεζλνχο
κεηαλάζηεπζεο νλνκάδεηαη απνδεκία, ελψ ζηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε εθδεκία.
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Σν ξεχκα εηζξνψλ (άθημε γηα εγθαηάζηαζε) νλνκάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεζλνχο
κεηαλάζηεπζεο κεηνηθία θαη εηδηθφηεξα εηζδεκία φηαλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή
κεηαλάζηεπζε. Ζ παιηλλφζηεζε θαη ν επαλαπαηξηζκφο απνηεινχλ δχν εηδηθφηεξεο
κνξθέο κεηνηθίαο (επηζηξνθή ζηε γελέηεηξα ή ηνλ ηφπν θαηαγσγήο), ελψ ν
εμαζηηζκφο κία εηδηθφηεξε κνξθή εζσηεξηθήο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο.
β) Με θξηηήξην ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα παξακνλήο. ε κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη
ζε κόληκε ή πξνζσξηλή. Ηδηαίηεξε κνξθή πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο είλαη ε
παξεπηδεκία, ε πξνζσξηλή δειαδή παξακνλή ζε έλαλ ηφπν γηα βηνηηθνχο ή
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο.
γ) Με θξηηήξην ηελ κεηαβνιή ή κε ηνπ ηξφπνπ δσήο ζε ζρέζε κε πξηλ ηελ
αλαρψξεζε ή κεηαλάζηεπζε, δηαθξίλεηαη ζε θαηλνηόκν, φηαλ κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο
δσήο ηνπ κεηαλάζηε (π.ρ. αγξφηεο πνπ γίλεηαη βηνκεραληθφο εξγάηεο) θαη
ζπληεξεηηθή, φηαλ απηφο δε κεηαβάιιεηαη (π.ρ. κεηαλάζηεπζε λνκάδσλ).
δ) Με θξηηήξην ην βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηε θχζε σο παξάγνληα πξνζδηνξηζηηθφ ηεο
απφθαζεο θπγήο, ε κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε αξρατθή, ιφγσ εμάληιεζεο
(επνρηαθήο ή κφληκεο) ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζύγρξνλε, απηή πνπ πξνθαιείηαη απφ
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.
ε) Με θξηηήξην ην βαζκφ θαη ην είδνο εμάξηεζεο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζε, ε
κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε παξνηθία θαη απνηθία.
ζη) Με θξηηήξην ην κέγεζνο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ πιεζπζκνχ, ε κεηαλάζηεπζε
δηαθξίλεηαη ζε αλεμάξηεηε (αηνκηθή ή νκαδηθή), φηαλ είλαη απνηέιεζκα απφθαζεο
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κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ θαη ζε καδηθή φηαλ πξφθεηηαη γηα κνξθή
κεηαθίλεζεο θαηά κάδεο (π.ρ. αληαιιαγή πιεζπζκψλ, κεηαθηλήζεηο θπιψλ θ.ιπ.).
δ) Με θξηηήξην ηελ πξφζεζε κεηαλάζηεπζεο δηαθξίλνληαη ηξεηο (3) επηκέξνπο κνξθέο
απηήο, ε εθνύζηα, ε αλαγθαζηηθή θαη ε βίαηε.
● Δθνχζηα είλαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ είλαη πξντφλ ειεχζεξεο απφθαζεο ηνπ
κεηαθηλνχκελνπ αηφκνπ ή ζπλφινπ.
● Αλαγθαζηηθή είλαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εζειεκέλε
δεκηνπξγία δπζκελψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε βάξνο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ αηφκσλ
ή κεξίδαο πιεζπζκνχ.
● Βίαηε κεηαλάζηεπζε είλαη κία κνξθή κεηαθίλεζεο πνπ επηβάιιεηαη ζπλήζσο απφ
ηηο δεκφζηεο αξρέο ελφο θξάηνπο θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα επηινγήο ζηνπο
κεηαθηλνχκελνπο (π.ρ. κεηαηνπίζεηο πιεζπζκψλ, αλαγθαζηηθνί επνηθηζκνί, απειάζεηο
θαη μελειαζίεο, αλαγθαζηηθέο αληαιιαγέο πιεζπζκψλ θ.ιπ.).

ηηο πεξηζζφηεξεο

πεξηπηψζεηο ηα άηνκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ραξαθηεξίδνληαη σο πξφζθπγεο,
εθηνπηζκέλα πξφζσπα θ.ιπ.
Οη δηαθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ δε ζπληζηνχλ ακνηβαία απνθιεηφκελεο
θαηεγνξίεο. Αληίζεηα κία κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαηά
δηάθνξνπο ηαπηφρξνλα ηξφπνπο, θαζψο θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα δηάθξηζεο απνηειεί
θαη δηαθνξεηηθφ πξίζκα εμέηαζεο ελφο θαηλφκελνπ. Ζ έληαμε κίαο ζπγθεθξηκέλεο
κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο είλαη ζέκα πξαγκαηηθφ
πνπ ζα θξηζεί κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ θίλεζεο.

1.4 Αίηηα κεηαλάζηεπζεο
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Καηά θάπνην γεληθφηεξν ηξφπν, νηθνλνκνιφγνη, ηζηνξηθνί θαη θνηλσληνιφγνη
πξνζπάζεζαλ

λα

πξνζδηνξίζνπλ

ηε

ζρεηηθή

ζεκαζία

ησλ

παξαγφλησλ

κεηαλάζηεπζεο απφ ή απψζεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ή
έιμεο ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο (Green and Nancy L., 2004). Απηή φκσο ε
πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο δηάθξηζεο ησλ αηηίσλ θξίλεηαη απφ κεξίδα εξεπλεηψλ σο
αδφθηκε θαζψο πξνζπαζεί λα ραξαθηεξίζεη ην είδνο ηνπο κε βάζε ηηο αληηδξάζεηο
πνπ πξνθαινχλ θαη φρη αλάινγα κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Σζανχζε, 1996).
Οη αληηδξάζεηο φκσο δελ είλαη πνηέ ζηαζεξέο θη απηφ ζεκαίλεη φηη ζηαζεξά αίηηα
κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ραξαθηεξηζκφ, επεηδή άιιαμε ν ηξφπνο πνπ αληηδξνχλ νη
άλζξσπνη ζ' απηνχο. Γη’ απηφ ην ιφγν νξζφηεξε είλαη ε θαηάηαμε ησλ αηηίσλ πνπ
πξνθαινχλ ηε κεηαλάζηεπζε αλάινγα κε ηα εμσηεξηθά θαη αλαληίξξεηα
αλαγλσξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηηο αθφινπζεο ελδεηθηηθέο γεληθέο θαηεγνξίεο:
 Φπζηθά αίηηα
Μεηαβνιέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ επηβίσζε, φπσο
μεξαζία, πιεκκχξεο, ζεηζκνί θ.ιπ. Ζ ζεκαζία ησλ παξαγφλησλ απηψλ είλαη
κεγαιχηεξε φζν ρακειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη επνκέλσο ε
εμάξηεζε ελφο πιεζπζκνχ απφ ηε θχζε θαη ηελ επηηφπηα παξαγσγή.
 Οηθνλνκηθά αίηηα
αλ ηέηνηνη ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ε έιιεηςε επαξθψλ δπλαηνηήησλ
απαζρφιεζεο, ε ππναπαζρφιεζε, ην ρακειφ εηζφδεκα ζε ζπλδπαζκφ πνιιέο θνξέο
κε ηελ ππέξκεηξε ρξνληθά εξγαζηαθή απαζρφιεζε, ε αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε ζαλ
αλαπφζπαζην

ζηνηρείν

γηα

ηελ

άζθεζε

ζπγθεθξηκέλεο

επαγγεικαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο θ.ιπ.
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 Πνιηηηθά αίηηα
' απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη νη δηψμεηο ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο,
θνηλσληθήο ηάμεο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, θαζψο θαη ε δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε πνπ πνιιέο θνξέο αθνινπζείηαη απφ ην θαζεζηψο κίαο ρψξαο ζε βάξνο
κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ελφο πιεζπζκνχ. Δίλαη
δπλαηφλ πνιιέο θνξέο ηαπηφρξνλα πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο λα σζνχλ
ζηε θπγή θαη ηε κεηαλάζηεπζε πνιίηεο κίαο ρψξαο.
 Κνηλσληθά αίηηα
Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο πνπ
ζεκεηψλνληαη, θάλνπλ απαξαίηεηε ηελ είζνδν νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Ο
πιεζπζκφο ζε πνιιέο ρψξεο «γεξλάεη» ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο
ζπλερψο απμάλεη, κε ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο θαη ηε κείσζε ησλ γελλήζεσλ.
Δπηπιένλ, ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο έρεη κεγαιψζεη. Οη λένη αξγνχλ λα εηζέιζνπλ
ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή δελ επηιέγνπλ πιένλ θάπνηεο εξγαζίεο πνπ ζεσξνχλ πσο δελ
πξνζδίδνπλ θχξνο ή θαη ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή. Σν παξαπάλσ απνηειεί επίζεο βαζηθφ
θνηλσληθφ παξάγνληα. Με ηε κφξθσζε θαη ηελ επηζπκία γηα θνηλσληθή άλνδν ησλ
αηφκσλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ηα άηνκα δελ δέρνληαη ζηε ρψξα ηνπο
θάπνηεο εξγαζίεο π.ρ. αλεηδίθεπηεο, ρεηξσλαθηηθέο. Πξνζπαζνχλ λα επσθειεζνχλ
απφ άιιεο επθαηξίεο πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ηελ επηζπκεηή θνηλσληθή άλνδν,
δεκηνπξγψληαο έηζη θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. Ο ίδηνο απηφο ζηφρνο, κπνξεί λα νδεγήζεη
θαη ζηε κεηαλάζηεπζε. Σν άηνκν απηφ, ζηε δηθή ηνπ ρψξα αξλείηαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίεο πνπ ζεσξεί ηαπεηλσηηθέο, αιιά ζε μέλε ρψξα ηηο δέρεηαη γηα λα
απνηακηεχζεη θαη λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ (Εαθεηξάθε Σ., Πινηληθσθ Κ. θαη
Υξπζνχ Δ., 2004).
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 Φπρνινγηθά αίηηα
Πνιιέο θνξέο άλζξσπνη σζνχληαη ζηε κεηαλάζηεπζε απφ ηπρνδησθηηζκφ ή
θηιαπνδεκία ή ηέινο κηκεηηθά, αθνινπζψληαο ηελ θξαηνχζα ηάζε κίαο
ζπγθεθξηκέλεο

ρξνληθήο

πεξηφδνπ

θαη

ηνπο

γλσζηνχο, θίινπο, ζπγγελείο,

νκνπάηξηνπο θ.ιπ. πνπ πξνεγήζεθαλ.
Σν θχξην αίηην πνπ πξνθχπηεη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη θαη’ επέθηαζε
ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο ππήξμε, αλέθαζελ, ε αλαδήηεζε θαιχηεξσλ “φξσλ δσήο”
πνπ δεκηνπξγεί κηα ηζρπξφηαηε “δπλακηθή” κεηαθίλεζεο αηφκσλ ή νκάδσλ απφ
ρψξεο ρακεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζε ρψξεο νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά
πξνεγκέλεο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζεκαληηθή επίδξαζε αζθνχλ νη πξνζδνθίεο
απφ ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη ππεξκεγέζεηο ιφγσ
εζθαικέλεο (πνιχ ζπρλά ζθφπηκεο) πιεξνθφξεζεο.

1.5 Δπξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή θξίζε θαη ε κεηαλάζηεπζε ζηελ
Διιάδα
Ζ Δπξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή θξίζε ή Δπξσπατθή πξνζθπγηθή θξίζε άξρηζε ην
2015, φηαλ απμεκέλνο αξηζκφο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ άξρηζε λα κεηαθηλείηαη
πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ηαμηδεχνληαο κέζσ ηεο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο ή
ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπλ άζπιν θπξίσο ζε ρψξεο
ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο. Οη αηηνχληεο άζπιν πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο
φπσο ε Γπηηθή θαη Νφηηα Αζία, ε Αθξηθή, αιιά θαη ηα Γπηηθά Βαιθάληα. χκθσλα
κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, νη ηξεηο θνξπθαίεο
εζληθφηεηεο πξνζθχγσλ, κε πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην αθίμεηο κέζσ ηεο Μεζνγείνπ
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ην 2015, ήηαλ νη χξηνη (49%), νη Αθγαλνί (21%) θαη νη Ηξαθηλνί (8%). Οη πξνζθπγέο
θαη κεηαλάζηεο πνπ έθζαζαλ ζηελ Δπξψπε κέζσ ζαιάζζεο ην 2015 ήηαλ θαηά ην
58% άλδξεο, 17% γπλαίθεο θαη 25% παηδηά. Οη θξάζεηο "Δπξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή
θξίζε" θαη "Δπξσπατθή πξνζθπγηθή θξίζε" άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηνλ
Απξίιην ηνπ 2015, φηαλ πέληε πινία πνπ κεηέθεξαλ ζρεδφλ 2.000 κεηαλάζηεο πξνο
ηελ Δπξψπε βπζίζηεθαλ ζηε Μεζφγεην, κε ζπλνιηθφ αξηζκφ λεθξψλ πνπ
ππνινγίδεηαη ζε πάλσ απφ 1.200 (https://el.wikipedia.org/wiki ).

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο (γεηηλίαζε κε ρψξεο ζηηο νπνίεο ζπληειέζηεθαλ
πνιχ ζεκαληηθέο πνιηηηθν-νηθνλνκηθέο αιιαγέο, ρψξα κε εμσηεξηθά ζχλνξα γηα ηελ
Δ.Δ. θιπ.), ε αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηθν-νηθνλνκηθνχ ηεο ξφινπ σο θξάηνπο κέινπο
ηεο Δ.Δ., ε ηδηαίηεξε βαξχηεηα νξηζκέλσλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ζηνπο νπνίνπο παξαδνζηαθά απαζρνινχληαη κεηαλάζηεο (γεσξγία, ηνπξηζκφο,
λαπηηιία, θαηαζθεπέο) θαζψο θαη ε χπαξμε
κηαο παξάιιειεο νηθνλνκίαο ε νπνία ζπρλά ηξνθνδνηείηαη κε παξάλνκνπο
κεηαλάζηεο, απνηεινχλ νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλεηέιεζαλ ζην
λα θαηαζηεί ε Διιάδα πφινο έιμεο ησλ κεηαλαζηψλ (Καζηκάηε, 2003. Λακπξηαλίδεο
θαη Λπκπεξάθε, 2001. Μπάγθαβνο θαη Παπαδνπνχινπ, 2006).

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε Διιάδα κεηαηξέπεηαη απφ ρψξα απνζηνιήο
ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Έλαο κηθξφο αξηζκφο κεηαλαζηψλ απφ αζηαηηθέο,
αθξηθαληθέο ρψξεο, αιιά θαη ηελ Πνισλία, έξρεηαη ζηε ρψξα ζηελ αξρή θαη
απαζρνιείηαη ζηηο θαηαζθεπέο, ζηε γεσξγία θαη ζηηο θαη’ νίθνλ ππεξεζίεο, ρσξίο
απηφ λα έρεη απνθηήζεη ραξαθηεξηζηηθά καδηθνχ θαηλνκέλνπ. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε,
φκσο, ησλ θαζεζηψησλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε είζνδνο
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παξάλνκσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα έγηλε καδηθή θαη αλεμέιεγθηε. Μεηά
ην 1989 νη κεηαλάζηεο ήξζαλ ζε δχν θχκαηα. Σν πξψην κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ ’90, ζην νπνίν θπξηαξρνχζαλ νη Αιβαλνί, θαη ην δεχηεξν κεηά ην 1995, πνπ
θηάλεη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 2000, κε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο απφ άιιεο
Βαιθαληθέο ρψξεο, αιιά θαη ηελ Αζία (Παθηζηάλ, Ηλδία, Μπαγθιαληέο, Ηξάθ θαη
Αθγαληζηάλ) θαη ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Διιάδαο ζε ρψξα
ππνδνρήο κεηαλαζηψλ νθείιεηαη:
 ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ηελ εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα, πνπ ηε
κεηέηξεςαλ ζε αλαηνιηθή πχιε ηεο ΔΔ κε εθηελείο αθηνγξακκέο θαη εχθνια
πξνζπειάζηκα ζχλνξα.
 ηηο ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο αιιαγέο, πνπ κείσζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή απφζηαζε ηεο ρψξαο απφ ηηο άιιεο βνξεην-επξσπατθέο ρψξεο κεηά
ηελ έληαμε ζηελ ΔΟΚ ην 1981.
 ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ λέσλ, πνπ
νδήγεζαλ ζηελ απφξξηςε ησλ ρακεινχ θχξνπο θαη ρακειά ακεηβφκελσλ
ζέζεσλ απαζρφιεζεο.
Δλ ησ κεηαμχ, ην εχξνο ηεο παξανηθνλνκίαο, ε νηθνγελεηαθή βάζε ηεο θαη ε
επνρηθφηεηα θιάδσλ φπσο ν ηνπξηζκφο, ε γεσξγία θαη νη θαηαζθεπέο, δεκηνχξγεζαλ
δήηεζε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ αλεμάξηεην απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ θαη
ηε λνκνζεζία γηα ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα. Απηέο νη εμειίμεηο νδήγεζαλ ζηε
δηακφξθσζε ελφο μερσξηζηνχ θαζεζηψηνο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηηο άιιεο
λνηην-επξσπατθέο ρψξεο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ χζηεξε εθβηνκεράληζε, κε
ζεκαληηθή ηελ παξνπζία ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, θεξδνζθνπηθή αζηηθή
αλάπηπμε θαη κηα αλεπίζεκε νηθνλνκία κε δηεπξπκέλε νηθνγελεηαθή δνκή.
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Σν «λνηην-επξσπατθφ κνληέιν κεηαλάζηεπζεο» δηαθνξνπνηείηαη απφ ην «βνξεηνεπξσπατθφ κνληέιν» λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο ιφγσ ηεο δηεπξπκέλεο «παξαλνκίαο»
ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο πνιπεζληθφηεηαο θαη εηεξνγέλεηαο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ
θαηεπζχλνληαη πξνο ηε λφηηα Δπξψπε, ηεο αζπκκεηξίαο ησλ δχν θχισλ (θαηά θχξην
ιφγν άλδξεο κεηαλάζηεο), ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο γεσγξαθηθήο, θνηλσληθήο θαη
πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη, ηειηθά, ηεο ζπλχπαξμεο ηεο
κεηαλάζηεπζεο κε πςειή αλεξγία ζε ρψξεο ππνδνρήο φπσο ε Ηζπαλία, ε Διιάδα θαη
ε Ηηαιία.
Ζ Διιάδα, εθηφο απφ νκνηφηεηεο φκσο, εκθαλίδεη θαη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ
ηηο άιιεο λνηην-επξσπατθέο ρψξεο. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα:
1. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ είλαη ην
πςειφηεξν ζηελ ΔΔ (10% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη 15% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ).
2. Σα θνηλά ζχλνξα κε ηελ Αιβαλία θαη ηε Βνπιγαξία δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν θαη
δίλνπλ ζην θαηλφκελν κηα κνξθή θπθιηθφηεηαο.
3. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο κεηαλάζηεο παξακέλνπλ ζε θαζεζηψο παξαλνκίαο.
4. Ζ επνρηθφηεηα θαη ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο έρνπλ θαηαζηήζεη ηνπο
κεηαλάζηεο δηαξζξσηηθφ παξάγνληα ηεο απαζρφιεζεο ζε ηνκείο φπσο νη θαηαζθεπέο,
ε γεσξγία, νη ππεξεζίεο θαη ν ηνπξηζκφο.
5. Ζ εζληθφηεηα θαη ην θχιν δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά θαηά θιάδν αιιά θαη θαηά
ηε κνξθή απαζρφιεζεο, δίλνληαο κηα έκθπιε θαη εζλνηηθή δηάθξηζε ζηε
κεηαλάζηεπζε

(νη

Αιβαλνί

ζηηο

θαηαζθεπέο

θαη

ζηε

γεσξγία,

νη

Παθηζηαλνί/Μπαγθιαληεζηαλνί ζηηο πην ζθιεξέο θαη αλζπγηεηλέο εξγαζίεο ζηε
γεσξγία θαη ζηε βηνηερλία, νη γπλαίθεο απφ ηελ πξψελ ΔΓ θαη νη Φηιηππηλέδεο ζηηο
νηθηαθέο ππεξεζίεο θ.ν.θ.).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΙΛΚΙ

2.1 Δηζαγσγή
Σν ζεκεξηλφ ειιεληθφ λνζνθνκείν, εληαγκέλν ζε έλα ζχλζεην ζχζηεκα πγείαο,
ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ελφο δηαθνξνπνηνχκελνπ θάζκαηνο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν
απμεκέλν θφζηνο, ε ζηελφηεηα ησλ πφξσλ θαη ε ζπλερψο απμεκέλε δήηεζε θαη
απαηηήζεηο γηα πνηφηεηα, επηβάιινπλ ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεοδηαρείξηζεο, αθελφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ,
αθεηέξνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ. ην παξφλ θεθάιαην, αξρηθά
παξνπζηάδεηαη ε πεξηνρή ηνπ Κηιθίο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε παξνχζα
έξεπλα, έπεηηα εμεηάδεηαη ν ζθνπφο ιεηηνπξγίαο

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ηνπ

Κηιθίο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα γηα ηελ εχθνιε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
νξγαληζκνχ, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ζηειέρσζε θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ
ην απαξηίδνπλ.

2.2 Παξνπζίαζε ηεο πόιεο ηνπ Κηιθίο

Σν Κηιθίο είλαη πφιε ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηνπ
νκψλπκνπ Ννκνχ, είλαη κία αλαπηπζζφκελε επαξρηαθή πφιε κε αμηνζεκείσηε
βηνκεραληθή πξφνδν, κέζσ ησλ κνλάδσλ πνπ εδξεχνπλ ζηε Βη.Πε. ηαπξνρσξίνπ. Σν
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2011 ε πφιε είρε κφληκν πιεζπζκφ 22.740 θαη ν Γήκνο 51.710 κφληκνπο θαηνίθνπο.
Οη θάηνηθνη ηνπ Κηιθίο αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ελψ ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ίδξπζε ηεο Βη.Πε. ηαπξνρσξίνπ πξνζήιθπζε αξθεηνχο λένπο
επηζηήκνλεο θαη εξγάηεο ζηηο βηνκεραληθέο ηεο κνλάδεο (https://el.wikipedia.org).

2.3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζθνπνί δεκηνπξγίαο ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Κηιθίο

2.3.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Κηιθίο απνηειεί απνθεληξσκέλε θαη αλεμάξηεηε ππεξεζηαθή
κνλάδα κε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., κε ηελ επσλπκία
Πεξηθεξεηαθφ χζηεκα Τγείαο Ά Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Τπάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.2889 (ΦΔΚ 37/Α/01): «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ΔΤ θαη άιιεο
δηαηάμεηο». Τπφθεηηαη ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο Πξφλνηαο. Ζ επνπηεία
αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ
Ηαηξηθνχ, Ννζειεπηηθνχ, Δπηζηεκνληθνχ θαη Δθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ζηνλ
έιεγρν ηνπ ηξφπνπ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.
Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ην 1928, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ πλδέζκνπ
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Κηιθίο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε ηφηε θαηφπηλ
Ηδξπηηθνχ Γηαηάγκαηνο. Αξρηθά ζηεγάζηεθε ζε νίθεκα ηεο πφιεο, κε δχλακε 20
θιηλψλ κε ηνλ ηίηιν «Ννζνθνκείν πλδέζκνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πεξηνρήο
Κηιθίο». Σν 1936 κεηαζηεγάζηεθε επί κίζζσζε ζε νίθεκα ηδηνθηεζίαο ηεο Μνλήο
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Λαδαξηζηψλ. ’ απηφ αλαπηχρζεθαλ 65 θιίλεο θαη ππεξέηεζαλ 18 άηνκα
(http://www.ghkilkis.gr) .
Σν 1937 , ηέζεθε ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο, ζε
θνηλφρξεζηε έθηαζε 71 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ θαη πεξαηψζεθε ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ
1939, νπφηε θαη άξρηζε ε ιεηηνπξγία ηνπ Νένπ Ννζνθνκείνπ κε 120 θιίλεο. Γηέζεηε ,
επίζεο, Μηθξνβηνινγηθφ θαη Αθηηλνινγηθφ Δξγαζηήξην θαζψο θαη Φαξκαθείν. Ζ
δχλακε ηνπ πξνζσπηθνχ αλήιζε ζε 80 άηνκα ζπλνιηθά.
Σν 1952, ιεηηνχξγεζε ην πξψην Οξζνπεδηθφ Σκήκα ζηε Βφξεηα Διιάδα, δπλάκεσο
50 θιηλψλ. Με ην Β.Γ. 5-12-1955 (ΦΔΚ 26/Α/19-1-1956) νξίδεηαη ν «Οξγαληζκφο
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο» κε 180 θιίλεο θαη δηάθξηζε ππεξεζηψλ ζε
Γηνηθεηηθή,

Ηαηξηθή,

Φαξκαθεπηηθή,

Ννζειεπηηθή

θαη

Βνεζεηηθή. Σν

1957 πξνζηέζεθε ε Νέα Οξζνπεδηθή Πηέξπγα δπλάκεσο 100 θιηλψλ, ην 1958
απμήζεθε ν αξηζκφο θιηλψλ ζε 230, ην 1961 ηξνπνπνηήζεθε ν νξγαληζκφο θα
απμήζεθαλ νη θιίλεο ζε 300. Γίλνληαλ ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο ην 1970, 1975 θαη
1979 θαη ηειηθά κε ηελ Τ.Α. αξηζκ. Α3β/νηθ.14166 (ΦΔΚ 638/Β/30-9-1986) γίλεηαη ε
«Αλακφξθσζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο», κε Αξηζκφ
θιηλψλ 250 θαη Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ ζε Ηαηξηθή, Ννζειεπηηθή θαη Γηνηθεηηθή. Σν
1955, πξνζηίζεηαη ζηνλ Παζνινγηθφ Σνκέα ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ε Μνλάδα
Σερλεηνχ Νεθξνχ.
ηηο 27-1-2011 ππνγξάθεθε ην Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηεο Νέαο
Πηέξπγαο Υεηξνπξγείσλ. Έπεηηα απφ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ
ππνγξάθεθε ηειηθά ε Απφθαζε κε Αξηζκ. Τ4α/ΟΗΚ 39183 (ΦΔΚ/Β/1247/11-4-2012)
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν «Οξγαληζκφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο» ν νπνίνο
ηζρχεη σο ζήκεξα. Με ην ΦΔΚ/Β/3486/31-12-2012 έγηλε ε ζπγρψλεπζε ηνπ Γεληθνχ
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Ννζνθνκείνπ Κηιθίο κε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν – Κ.Τ. Γνπκέληζζαο, ην νπνίν θαη
ιεηηνπξγνχζε ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ/Β/1153/10-4-2012.
χκθσλα κε ην ΦΔΚ/Β/1247/11-4-2012 : ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ
είλαη:
1. Σν Δληαίν πιινγηθφ Όξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 66 παξ. 11 ηνπ Ν. 3984/2011,
φπσο ηζρχεη.
2. Ο θνηλφο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
3. Ο θνηλφο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο, φηαλ νξίδεηαη.

2.3.2 θνπνί δεκηνπξγίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ
1. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ε παξνρή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
θξνληίδαο πγείαο ζην πιεζπζκφ επζχλεο ηεο Γηνίθεζεο 4εο Τ.ΠΔ.
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ παξαπέκπνληαη απφ
άιιεο Γ.Τ.ΠΔ. Ζ θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε
αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ
θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη
ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
2.

Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ
θαη άιισλ επαγγεικάησλ πγείαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλάινγσλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

3.

Ζ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. ηελ
θαηεχζπλζε απηή εθαξκφδεη θαη αλαπηχζζεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη
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ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο, θαζψο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο,
επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα.
4.

Ζ ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο ηεο
πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο
παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κειέηεο θαη
αμηνιφγεζεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο πγείαο ζηε Γηνίθεζε 4εο
Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.

5.

Ζ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο, κε ζηφρν ηελ
απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ.

6.

Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ
ηίζεληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηε Γηνίθεζε
4εο Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ην Δληαίν πιινγηθφ Όξγαλν
Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.

2.4 ηειέρσζε ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο

Σν Πξνζσπηθφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο απνηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο
φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπο ζε ηνκείο γηα
ην

Ννζνθνκείν

θαη

ηα

θέληξα

Τγείαο

πνπ

ππάγνληαη

ζε

απηφ

(http://www.ghkilkis.gr).
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Ννζνθνκείν



Κέληξα Τγείαο
Ηαηξηθφ

218

Ννζειεπηηθφ

467

Άιινη Δπαγγεικαηίεο Τγείαο*

94

Γηνηθεηηθφ

121

Σερληθφ θαη ινηπφ

26

ύλνιν

926
Πξνζσπηθφ Ννζνθνκείνπ αλά εηδηθφηεηεο

*Φπρνιφγνη,

Αθηηλνθπζηθνί,

Κνηλσληθνί

Λεηηνπξγνί,

Βηνρεκηθνί,

Φαξκαθνπνηνί,

Φπζηνζεξαπεπηέο,

Σερλνιφγνη-

Παξαζθεπαζηέο θιπ

2.5 Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Κηιθίο πεξηιακβάλεη ηκήκαηα θχξηαο λνζειείαο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο θαη παξέρεη πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε,
ε νπνία εκπεξηέρεη ηε θξνληίδα ηεο δηαγλσζηηθήο, ζεξαπεπηηθήο θαη πξνιεπηηθήο
αγσγήο, θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο ηαηξηθήο. Δπίζεο παξέρεη θαη δεπηεξνβάζκηα
θξνληίδα πγείαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε λνζειεία, ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα ηε
θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ λνζειείαο, θαζψο θαη γεληθέο επεκβάζεηο-εγρεηξίζεηο.
Σέινο, ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ππάγεηαη θαη ν ηνκέαο ηεο αλάπηπμεο
θαη πξναγσγήο ηεο Ηαηξηθήο έξεπλαο, ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο θαη ησλ
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πξνγξακκάησλ ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο (Τπνπξγείν Τγείαο
Πξφλνηαο Α`Πε.Τ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 2002).

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ
ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΚΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ
ΤΓΔΙΑ

3.1 Δηζαγσγή
Παξά ηελ εηζαγσγή απζηεξψλ κέηξσλ γηα λα αλαραηηηζηεί ε κε ειεγρφκελε
κεηαλάζηεπζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δπν
πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, ε ξνή ησλ παξαλφκσλ κεηαλαζηψλ, φρη κφλν δελ
ειαηηψζεθε, αιιά είλαη δξαζηηθά απμαλφκελε θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν ε
πξφζβαζε ησλ παξάλνκσλ (θπξίσο) κεηαλαζηψλ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ζηηο
Δπξσπατθέο ρψξεο έρεη γίλεη ζέκα αληηπαξάζεζεο (Μπηληέξε Α., 2012).

3.2 Πνιηηηζκηθόηεηα κεηαλαζηώλ θαη πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο

Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ε Διιάδα, κεηαμχ κεξηθψλ αθφκα επξσπατθψλ ρσξψλ,
δέρεηαη εμαηξεηηθά κεγάια θχκαηα εηζξνήο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Ζ πξία, ην
Αθγαληζηάλ θαη ην Ηξάθ θαηαγξάθνληαη σο νη ηξεηο πξψηεο ρψξεο πξνέιεπζεο, κε
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βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αθηθλνχκελσλ, ελψ ζηαζεξή ξνή εηζεξρνκέλσλ παξαηεξείηαη
απφ ην Παθηζηάλ θαη ην Μπαγθιαληέο (ΚΔΔΛΠΝΟ, αδεκνζίεπηα ζηνηρεία). Οη
πεξηνρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ επηδεκηνινγηθφ πξνθίι ινηκσδψλ λφζσλ κε
ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ απηφ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ γλψζε απηή έρεη
βαξχλνπζα ζεκαζία ηφζν γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε θιηληθψλ
ζπλδξφκσλ ζε κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο φζν θαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο δηαζπνξάο
κεηαδνηηθψλ λφζσλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ κεηαλαζηψλ / πξνζθχγσλ, θαζψο θαη ζην
πγεηνλνκηθφ, δηνηθεηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ ηνπο εμππεξεηεί, αιιά θαη ζηελ
θνηλφηεηα πνπ ηνπο θηινμελεί ζηε ρψξα ππνδνρήο.
Ο πνιχ κεγάινο αξηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ κεηαλαζηψλ / πξνζθχγσλ θαζηζηά
επηηαθηηθή

ηελ

νξγάλσζε

ησλ

ζηξαηεγηθψλ

δηαινγήο

κε

ηξφπν

ηαρχ,

απνηειεζκαηηθφ, αιιά παξάιιεια εθηθηφ θαη βηψζηκν απφ ηελ άπνςε ηεο ρξήζεο
πγεηνλνκηθψλ πφξσλ. ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ πξέπεη λα
ζπλππνινγηζηνχλ θαη εηδηθέο παξάκεηξνη πνπ κπνξεί λα ππεηζέξρνληαη:


Ζ ρψξα πξνέιεπζεο ζεκεηψλεηαη θαηά δήισζε ησλ εηζεξρνκέλσλ, ρσξίο
δπλαηφηεηα εμαθξίβσζεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.



Ο θίλδπλνο πξνεγνχκελεο έθζεζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηα λνζήκαηα ηα νπνία
ελδεκνχλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο πεξηνρέο θαη ηηο
ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο ζηηο ρψξεο απηέο θαη κπνξεί λα παξνπζηάδεη
ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ ίδηα ρψξα.



Γηα ρψξεο κε αζηαζέο εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, π.ρ. ιφγσ πνιεκηθψλ θαη άιισλ
ζπξξάμεσλ, ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ηαρεία θαη
ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ην πξνεγνπκέλσο γλσζηφ επηδεκηνινγηθφ πξνθίι
ηεο ρψξαο.
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Πέξα απφ ηε ρψξα θαη ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πξνέιεπζεο, ν θίλδπλνο
λφζεζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζπλαξηάηαη κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαηά ην
ηαμίδη ηνπο θαη κεηά ηελ άθημή ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο, πρ γηα λνζήκαηα,
φπσο βαθηεξηαθέο θαη παξαζηηηθέο δηάξξνηεο ή θπκαηίσζε. Παξάγνληεο,
φπσο ζηελφο ζπγρξσηηζκφο ή αλεπαξθήο πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο
πγηεηλήο, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν λφζεζεο. Ζ έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο θαη
εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο είλαη ζεκαληηθή θαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο εηζαγσγήο
ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ λνζεκάησλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ζπιινγηθή
αλνζία.



Μεηαδνηηθά

λνζήκαηα

κε

θίλδπλν

εμάπισζεο

ζηνλ

πιεζπζκφ

ραξαθηεξίδνληαη απφ καθξνχο ρξφλνπο επψαζεο θαη επηπιένλ απαηηνχλ εηδηθφ
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα ηε δηάγλσζή ηνπο.


Ννζήκαηα, φπσο ε επαηίηηδα Β, κπνξεί λα κεηαδίδνληαη απφ αζπκπησκαηηθφ
ρξφλην θνξέα, ελψ γηα ηε δηάγλσζε ρξεηάδεηαη αηκαηνινγηθφο εξγαζηεξηαθφο
έιεγρνο.



Ζ ππάξρνπζα εκπεηξία γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζαγφκελσλ κεηαδνηηθψλ
λνζεκάησλ αθνξά θαηά βάζε ζε εηζεξρφκελνπο πιεζπζκνχο πνπ πξνηίζεληαη
λα παξακείλνπλ ζηε ρψξα ππνδνρήο γηα ηθαλφ δηάζηεκα, ηδαληθά κε
ελζσκάησζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. ε αληηδηαζηνιή, ε παξνχζα θαηάζηαζε
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρεία θαη καδηθή δηέιεπζε κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ,
νη νπνίνη θαηά θαλφλα δηακέλνπλ ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο ζε ζπλζήθεο
πςεινχ ζπγρξσηηζκνχ θαη νκνίσο πςειψλ ξπζκψλ δηαθίλεζεο θαη ελαιιαγήο
επάιιεισλ θπκάησλ εηζεξρνκέλσλ. Οη ζπλζήθεο απηέο δελ επηηξέπνπλ νχηε
ελδειερή πγεηνλνκηθφ έιεγρν νχηε ζπλέρεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ
δηαινγήο, δηεξεχλεζεο θαη θξνληίδαο. Οκνίσο, ε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία
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κεηαδνηηθψλ λφζσλ, θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή ή αδχλαηε ππφ ηηο ηξέρνπζεο
ζπλζήθεο.


Σέινο, ην Δπξσπατθφ Κέληξν Διέγρνπ Ννζεκάησλ (ECDC), ελ παξαιιήισ
κε ην φπνην πξφγξακκα δηαινγήο γηα ινηκψδε λνζήκαηα, ππνγξακκίδεη ηε
ζεκαζία

ηεο

εμαζθάιηζεο

ηθαλνπνηεηηθψλ

ζπλζεθψλ

πγηεηλήο

ζηα

θαηαιχκαηα ησλ λενεηζεξρνκέλσλ πιεζπζκψλ θαη ηεο πξφιεςεο ηνπ
ζπλσζηηζκνχ,

ψζηε

λα

απνθεπρζεί

ε

εμάπισζε

λνζεκάησλ

(http://www2.keelpno.gr).

3.3 Πξνζβαζηκόηεηα κεηαλαζηώλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο

εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ δχλαηαη λα πεξηνξίζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ
κεηαλαζηψλ ζηελ πεξίζαιςε είλαη ε ζπλεπαγφκελε πςειή ηδησηηθή νηθνλνκηθή
δαπάλε (out-of-pocket payments) (European Commission, 2008a). Tα πνζνζηά ησλ
αλαζθάιηζησλ κεηαλαζηψλ παξακέλνπλ πςειά αθφκα θαη γηα απηνχο πνπ έρνπλ
θαηαθέξεη λα λνκηκνπνηήζνπλ ην θαζεζηψο παξακνλήο ηνπο. Οη αλαζθάιηζηνη πξέπεη
λα πιεξψλνπλ νη ίδηνη νιφθιεξν ην πνζφ ηεο πεξίζαιςεο, πξνθαηαβάιινληαο ην 50%
ησλ εμφδσλ ζε πεξίπησζε λνζειείαο. Σν θφζηνο απηφ φκσο κπνξεί λα είλαη πνιχ
πςειφ γηα αξθεηνχο κεηαλάζηεο νη νπνίνη ηαπηφρξνλα δελ δηθαηνχληαη ηνπ βηβιηαξίνπ
νηθνλνκηθήο απνξίαο θαη αδπλαηνχλ νηθνλνκηθά λα απεπζπλζνχλ ζε ηδησηηθά
ζεξαπεπηήξηα . Όπσο δείρλνπλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ησλ Μαξάηνπ-Aιηπξάληε
Λ. θαη Γθαδφλ E. (2005) νη αιινδαπνί αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ
νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα απφ ην γεγελή πιεζπζκφ θαζψο ηα εηζνδήκαηά ηνπο είλαη
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γεληθά ρακειφηεξα θαη ην πνζνζηφ ηδηνθαηνίθεζεο πνιχ κηθξφηεξν, 11,1% γηα ηνπο
αιινδαπνχο έλαληη 75% γηα ηνπο Έιιελεο. Δίλαη επνκέλσο πηζαλφ πνιινί απφ ηνπο
κεηαλάζηεο λα κελ είλαη ζε ζέζε «λα αληηκεησπίζνπλ ην θφζηνο κηαο έθηαθηεο
αλαζθάιεηαο [φπσο ηα] πξνβιήκαηα πγείαο» (Μαξάηνπ-Aιηπξάληε Λ.θαη Γθαδφλ Δ.,
2005). Σελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο δπζρεξαίλνπλ ζπλεπψο,
ην θαζεζηψο εξγαζίαο πνιιψλ κεηαλαζηψλ ζηελ «άηππε» νηθνλνκία πνπ έρεη σο
ζπλέπεηα λα παξακέλνπλ αλαζθάιηζηνη, ηα ρακειά εηζνδήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ,
θαζψο θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαβνιήο «άηππσλ ακνηβψλ» ζηα
πιαίζηα ηνπ ΔΤ.

Ζ ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ην λνκηθφ θαζεζηψο θαη
ηα δηθαηψκαηα επηκέξνπο θαηεγνξηψλ αιινδαπψλ, φπσο νη αηηνχληεο άζπιν ή νη
πξφζθπγεο απνηειεί ζπρλά ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο ζε
ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο. Δπίζεο, νη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο γηα ηελ
έθδνζε ή αλαλέσζε αδεηψλ παξακνλήο ή ηελ έθδνζε ησλ εηδηθψλ δειηίσλ ηνπ
αηηνχληνο άζπιν αιινδαπνχ, έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο πξφζβαζεο
πνιιψλ κεηαλαζηψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Άιισζηε ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο δπζρεξαίλνπλ παξάγνληεο φπσο ε
γξαθεηνθξαηία, νη κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο, νη αλεπαξθείο ππνδνκέο θαη άιια ρξφληα
πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο
(Hatziprokopiou P., 2004).
Δκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία, φπσο ε αληηθεηκεληθή δπζθνιία επηθνηλσλίαο ησλ
αζζελψλ κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ιφγσ ηεο ειιηπνχο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
αιιά θαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο,
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επεξεάδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αιινδαπψλ ζε ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ, ε
παληειήο απνπζία δηεξκελέσλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία αιιά θαη ζηα θέληξα
δηνηθεηηθήο θξάηεζεο θαη ζε άιιεο δνκέο πνπ απεπζχλνληαη ζε κεηαλάζηεο πεξηνξίδεη
ηε δπλαηφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρεη ζε αιινδαπνχο.

Ζ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ηερλνγλσζίαο θαη εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ
(π.ρ. δηεξκελέσλ, δηαπνιηηηζκηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ ζε
γιψζζεο δηαθφξσλ εζληθνηήησλ) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ειιηπή ελεκέξσζε ησλ
κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ άζπιν ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ πνπ
απεπζχλνληαη θαη ζε απηνχο. Πξφζθαηε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ
Πξφζβαζεο ζηελ Τγεία ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ (Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, 2007)
δείρλεη φηη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηά εκπφδηα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε
αλαθνξηθά κε ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Σα ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα
αθνξνχζαλ 112 αλζξψπνπο πνπ επηζθέθζεθαλ ηηο δχν πνιπθιηληθέο ησλ Γηαηξψλ ηνπ
Κφζκνπ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. ε εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε γηα
ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ γηα ηνλ ηφ HIV, ην 83,7% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη δελ
έρνπλ γλψζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη
ζεκαληηθά πςειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο 8 ρψξεο ηεο κειέηεο. "Σν
απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο απφξξνηα ηεο άξλεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πνπ θαηά κεγάιν κέξνο αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο
ρσξίο ραξηηά: ν γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πεξίζαιςε,
επνκέλσο νη εμαηξέζεηο ζε απηφλ ηνλ θαλφλα (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε
πξφζβαζε ζηηο δσξεάλ ππεξεζίεο ειέγρνπ γηα HIV) είλαη, δπζηπρψο εχινγα,
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ειάρηζηα γλσζηέο". Αληίζηνηρα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηεο κειέηεο «Equality in
Health: Greek National Report» φπνπ δηαπηζηψλεηαη ην έιιεηκκα πιεξνθφξεζεο θαη
ε άγλνηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο European
Commission, 2006b).

Παξάιιεια ε απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη δνκψλ δελ δηεπθνιχλεη ην
δηνηθεηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ
αιινδαπψλ αζζελψλ πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο γιψζζαο, ηεο δηαθνξεηηθήο
θνπιηνχξαο αιιά θαη ςπρνθνηλσληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Δίλαη
γεγνλφο φηη νη κεηαλάζηεο θαη ηδηαίηεξα νη πξφζθπγεο είλαη επάισηεο νκάδεο
ςπρνθνηλσληθά θαζψο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πξηλ αιιά θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε βίαηε πξνζαξκνγή ηνπο
ζε έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ φπνπ αηζζάλνληαη μέλνη. Έρνπλ επίζεο λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ θνηλσληθή απαμίσζε, ηε θηψρεηα, αλαζθάιεηα θαη θφβν ζρεηηθά
κε ην θαζεζηψο παξακνλήο ηνπο αιιά ζπρλά θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ
δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαηαβνιή θαη ε άγλνηα ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο γηα
πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αζζελή (π.ρ. άξλεζε κνπζνπικάλαο γπλαίθαο λα
εμεηαζζεί απφ άληξα γηαηξφ) επίζεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ
κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα ςπρηθήο
πγείαο.

Σέινο, πεξηπηψζεηο θαθνκεηαρείξηζεο αιινδαπψλ απφ γηαηξνχο θαη λνζνθνκεηαθφ
πξνζσπηθφ

είλαη

κάιινλ

ζπάληα

θαη

κεκνλσκέλα

πεξηζηαηηθά

(European

Commission, 2006b). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαπίζησζε φηη ε εθηίκεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ εμππεξεηνχκελσλ αιινδαπψλ απφ ην πξνζσπηθφ λνζνθνκείνπ είλαη
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ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή θαηακέηξεζε. Σα ζηνηρεία απφ ηελ
έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα ζε ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
λνζνθνκείσλ ηεο Αηηηθήο, ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο «Equality in Health: Greek
National Report» (European Commission, 2006b) παξνπζηάδνπλ επίζεο ελδηαθέξνλ.
Έηζη, κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε
δηάθξηζε ε δεκνθηιέζηεξε απάληεζε είλαη ε θπιή ή εζληθφηεηα κε πνζνζηφ 58,7%.
Δπίζεο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 20% νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη δελ ζεσξνχλ
απαξαίηεην νη γπλαίθεο αζζελείο πνπ ηνπο ην επηβάιιεη ε θνπιηνχξα ή ε ζξεζθεία
ηνπο λα εμεηάδνληαη απφ γπλαίθεο γηαηξνχο. Σέινο, ην 41,5% ππνζηεξίδεη φηη ηα
άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθέο νκάδεο θαηαρξάδνληαη ην ζχζηεκα θνηλσληθψλ
παξνρψλ.

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ελ δπλάκεη εκπφδηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ
πξνζβαζηκφηεηα ησλ αιινδαπψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο αθφκα θαη φηαλ ηππηθά
δηθαηνχληαη ηελ πξφζβαζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ
ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο δηεπθνιχλεηαη παξφιν πνπ
ηππηθά δηαπηζηψλεηαη άξλεζε πξφζβαζεο. Ζ παξαηππία πξάγκαηη θαίλεηαη λα
ραξαθηεξίδεη ηηο νδνχο πξφζβαζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ πεξίζαιςε εθηφο αιιά θαη
εληφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Kotsioni I. θαη Hatziprokopiou P., 2003).

Έηζη ζπρλά είλαη ηα παξαδείγκαηα φπνπ κεηαλάζηεο "ρσξίο ηα απαηηνχκελα έγγξαθα"
εμππεξεηνχληαη απφ ηηο δνκέο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, θαζψο νη ιεηηνπξγνί
πγείαο αγλνψληαο ην "γξάκκα ηνπ λφκνπ" δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ άηππσλ
κεηαλαζηψλ ζηε δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Έηζη κηα κάιινλ θνηλή
ζηξαηεγηθή κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ "ρσξίο ραξηηά" πνπ έρνπλ αλάγθε πξφζβαζεο ζε
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λνζνθνκείν είλαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα επείγνληα. Σα ζηνηρεία αδεκνζίεπηεο έξεπλαο
ζε κεγάιν λνζνθνκείν ηεο Θεζζαινλίθεο θαηακεηξνχλ ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ
αζζελψλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζηα επείγνληα ζε 88% κεηαμχ ησλ αλαζθάιηζησλ, αιιά
θαη ζε 58,8% κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ κεηαλαζηψλ (Hatziprokopiou P., 2004).

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ππνζηεξηθηηθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ αιιά θαη κε
θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) πνπ παξέρνπλ δσξεάλ πξσηνβάζκηα ππεξεζίεο
πγείαο θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε κεηαλάζηεο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην
ΔΤ. Γηεπθνιχλνπλ επίζεο ηελ πξφζβαζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ κεηαλαζηψλ ζηα
Ννζνθνκεία γηα εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο ή λνζειεία κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο άηππνπ
δηθηχνπ παξαπνκπψλ.

Παξά ηα πνιιά παξαδείγκαηα αλεπίζεκεο βνήζεηαο απφ δίθηπα ππνζηήξημεο, ΜΚΟ,
γηαηξνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ζε δεκφζηα λνζνθνκεία, θαζψο αθφκα θαη
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Hatziprokopiou P., 2004), ε θαηά πεξίπησζε ρξήζε άηππσλ
πξαθηηθψλ δελ εγγπάηαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.
Πνιιά είλαη θαη ηα παξαδείγκαηα αδπλακίαο ησλ κεηαλαζηψλ «ρσξίο ηα απαηηνχκελα
έγγξαθα» λα εμαζθαιίζνπλ ην απαηηνχκελν επίπεδν ηαηξηθήο θξνληίδαο ηδηαίηεξα
ζηηο πεξηπηψζεηο ρξφλησλ λνζεκάησλ.
Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ δελ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη δελ επηιχεη ην δήηεκα ηεο θαξκαθεπηηθήο
θάιπςεο αζζελψλ πνπ αδπλαηνχλ νηθνλνκηθά λα αληαπεμέιζνπλ ζην θφζηνο. Οη
ζπλέπεηεο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζηελ πεξίπησζε ινηκσδψλ λνζεκάησλ ζα πξέπεη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε λα ζπλεθηηκεζνχλ.

38

Δίλαη επίζεο πηζαλφ νη άηππνη κεηαλάζηεο ιφγσ θφβνπ, επηθπιαθηηθφηεηαο θαη
αλαζθάιεηαο λα κελ αλαδεηνχλ θξνληίδα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο παξά κφλν
φηαλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο ρεηξνηεξεχζεη, νπφηε θαη ην θφζηνο πεξίζαιςεο
είλαη ηειηθά πςειφηεξν. Οη ζπλέπεηεο ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο κίαο κεγάιεο
κεξίδαο ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο ζην ζχζηεκα πγείαο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ
ηδηαίηεξα δπζκελείο γηα ηελ πγεία ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη γηα ηε δεκφζηα
πγεία γεληθφηεξα. Σν θφζηνο απηφ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί φπσο ζα πξέπεη λα
απνηηκεζεί θαη ε επηπιένλ πξαγκαηηθή επηβάξπλζε γηα ην ζχζηεκα πγείαο ζηελ
πεξίπησζε δηεχξπλζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ησλ άηππσλ κεηαλαζηψλ ζηηο
ππεξεζίεο πγείαο. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί ε έιιεηςε ζηαηηζηηθψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πγείαο θαη πξφλνηαο απφ ηνπο αιινδαπνχο θαζψο νχηε ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία νχηε ηα λνζνθνκεία θαηαγξάθνπλ ζπζηεκαηηθά θαη κε ηξφπν αμηφπηζην ηέηνηα
δεδνκέλα (Μαξάηνπ-Aιηπξάληε Λ. θαη Γθαδφλ E., 2005).

3.4 Πνιηηηθή πγείαο θαη απνδνρή ηεο από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο

3.4.1. Σν ειιεληθό ζύζηεκα πγείαο

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη σο κεηθηφ θαη βαζίδεηαη ζην Δζληθφ
χζηεκα Τγείαο (ΔΤ), ζηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ
ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν ΔΤ
παξέρεη ηαηξηθή θάιπςε ζπλνιηθά ζηνλ πιεζπζκφ πνπ δηακέλεη λφκηκα ζηε ρψξα,
ελψ ηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο, πξσηίζησο
πξσηνβάζκηα, ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο. Ηδησηηθά ηαηξεία, λνζνθνκεία θαη καηεπηήξηα
θαιχπηνπλ επίζεο έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δήηεζεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε
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αζθάιηζε ζηελ Διιάδα είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαιχπηεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη
ζπληαμηνχρνπο θαη ηα εμαξηεκέλα απφ απηνχο κέιε. Γηα ηνπο αιινδαπνχο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρνπλ ξπζκίζεηο πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ θάιπςή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ ρσξψλ
ηνπο.

Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο πξνζθέξνληαη θαηά θαλφλα δσξεάλ ζηα αγξνηηθά
ηαηξεία, ηα δεκνηηθά πνιπταηξεία, ηα πνιπταηξεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο, ηα πεξηθεξεηαθά θέληξα πγείαο, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηα ηκήκαηα
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ. Όζνλ αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα
πεξίζαιςε θαη ηε θαξκαθεπηηθή θάιπςε ην θφζηνο θαιχπηεηαη είηε εμ’ νινθιήξνπ
είηε κεξηθψο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη ή απφ ην
ηακείν απνξίαο γηα ηνπο Έιιελεο αλαζθάιηζηνπο κε ρακειφ εηζφδεκα.

Σν ΔΤ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην θξάηνο (ηνλ θεληξηθφ πξνυπνινγηζκφ) θαη απφ ηηο
ζπλεηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη εξγνδνηψλ ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Παξφια απηά νη ηδησηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ
ην 50% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ πγεία. Οη δαπάλεο ησλ ηδησηψλ αθνξνχλ:
α) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ αζζελνχο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θνηλσληθήο
αζθάιηζήο ηνπ, ζηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ππεξεζηψλ πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη απφ ην
ΔΤ. Γηα ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ θαη γηα ηελ αγνξά θαξκάθσλ ν σθεινχκελνο πνιιέο
θνξέο ρξεηάδεηαη λα θαιχςεη έλα ηκήκα ηεο δαπάλεο. Oη αλαζθάιηζηνη ππνρξενχληαη
θαηά θαλφλα, λα θαιχςνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο, θαη ζε πεξίπησζε λνζειείαο λα
πξνθαηαβάινπλ ην 50% ηεο δαπάλεο.
β) θάιπςε ηεο δαπάλεο ηδησηηθψλ ηαηξείσλ, δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαη λνζνθνκείσλ.
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γ) ακνηβέο εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο («θαθειάθηα»), νη νπνίεο είλαη δηαδεδνκέλεο ζηελ
παξνρή δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο εληφο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο.

Έηζη, παξφιν πνπ ε Διιάδα δηαζέηεη δεκφζην ζχζηεκα πγείαο πνπ θαιχπηεη ζπλνιηθά
ηνλ πιεζπζκφ, νη απεπζείαο πιεξσκέο απφ ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά παξακέλνπλ απφ
ηηο πςειφηεξεο ζηελ Δπξψπε σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ
πεξίζαιςε.
Ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά

ηνπ

ΔΤ

εμάιινπ

είλαη

ε

ζπγθέληξσζε

ησλ

εμππεξεηνχκελσλ ζηα λνζνθνκεία ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ κε επαθφινπζν ην
ζπλσζηηζκφ θαη ηηο κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο, νη ρξφληεο ειιείςεηο ζε λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ, νη ειιείςεηο ζε εμνπιηζκφ θαη ππνδνκέο.

3.4.2. Γηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο από ηνπο κεηαλάζηεο

Ζ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζην ΔΤ απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηεο έληαμήο ηνπο
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ
αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε δσή. ηελ Διιάδα, έλα κεγάιν
ηκήκα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, νη κεηαλάζηεο «ρσξίο ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα», ζηεξείηαη ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.

Σν δήηεκα ηεο πγείαο ησλ κεηαλαζηψλ εηζήιζε ζηελ πνιηηηθή αηδέληα κεηά ην 2000.
Ζ ηππηθή πξφζβαζε ζηηο δσξεάλ ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ ππήξμε θαη παξακέλεη
ζπλάξηεζε ηεο επίζεκεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ λφκηκνπ θαζεζηψηνο, θαλέλα απφ ηα
νπνία δελ ίζρπε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα ζηε δηάξθεηα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990, πξηλ ηηο δχν δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίεζεο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2000, ην
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Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο δεκνζίεπζε Δγθχθιην ζρεηηθά κε ηελ «ηαηξηθή
πεξίζαιςε θαη λνζειεία» γηα ππεθφνπο ρσξψλ εθηφο ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε απηήλ θαη
ν λφκηκνο κεηαλάζηεο κπνξεί λα έρεη δσξεάλ πξφζβαζε ζην ΔΤ, εθφζνλ θαηέρεη
βηβιηάξην πγείαο εθδηδφκελν απφ ην αζθαιηζηηθφ ηακείν ζην νπνίν είλαη
εγγεγξακκέλνο.

Ο κεηαλαζηεπηηθφο λφκνο ηνπ 2001 (Ν. 2910/2001) ρνξήγεζε επίζεκα ίζα
δηθαηψκαηα κε απηά ησλ Διιήλσλ ζηνπο μέλνπο πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε
ρψξα, φζνλ αθνξά ζηελ εζληθή αζθάιηζε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία. Ο αζθαιηζηηθφο
θνξέαο πνπ θαιχπηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο κεηαλάζηεο «κε έγγξαθα» είλαη ην Η.Κ.Α.
Οη παξνρέο πνπ δηθαηνχηαη ν αζθαιηζκέλνο θαη ηα εμαξηεκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο
ηνπ είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ Διιήλσλ αζθαιηζκέλσλ: ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε,
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, επίδνκα αζζελείαο, αηπρήκαηνο, κεηξφηεηαο, ζχληαμε θαη
ινηπέο παξνρέο.

Δληνχηνηο ιακβάλνληαο ππφςε ηε κεγάιε έθηαζε ηεο άηππεο εξγαζίαο, πνιινί
λφκηκα δηακέλνληεο κεηαλάζηεο ζηεξνχληαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη επνκέλσο
δσξεάλ πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε ζην
ζχζηεκα πγείαο παξαθσιχεηαη απφ ηηο πνιχκελεο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη
γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ παξακνλήο. Οη κεηαλάζηεο δελ απνιακβάλνπλ επίζεο
παξνρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο, φπσο ην βηβιηάξην πεξίζαιςεο αλαζθάιηζησλ πνπ
πξνβιέπεη ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη θάπνηα
πξνλνηαθά επηδφκαηα (επίδνκα ηεηξαπιεγίαο θα). Οη κεηαλάζηεο ειιεληθήο
θαηαγσγήο (νκνγελείο) κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο
εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ γηα ηνπο
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αλαζθάιηζηνπο πνπ παίξλνπλ επίδνκα πξφλνηαο, ηνπ ζρεηηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο. ε
θάζε πεξίπησζε, ην κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν ή παίξλεη επίδνκα
πξφλνηαο θαιχπηεη θαη ηα ππφινηπα (εμαξηεκέλα) κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη νκνγελείο
έρνπλ αθφκε ηε δπλαηφηεηα απηαζθάιηζεο ζηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ.

χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 266/1999, ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο
αιινδαπνχο ησλ νπνίσλ ε παξακνλή ζηελ Διιάδα έρεη εγθξηζεί γηα αλζξσπηζηηθνχο
ιφγνπο ή έρεη νξηζηεί ζε απηνχο πξνζεζκία ε νπνία δελ έρεη εθπλεχζεη αθφκα,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 61/1999. ηελ θαηεγνξία απηή
εκπίπηνπλ θαη νη αιινδαπνί αζζελείο κε HIV ή άιιεο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, νη
νπνίνη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ηεο δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη
λνζειείαο, εθφζνλ φκσο ε θαηάιιειε ζεξαπεία δελ εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα
πξνέιεπζήο ηνπο. Έρνπλ επίζεο δηθαίσκα ζε πξνζσξηλή άδεηα παξακνλήο θαη
εξγαζίαο (Ν. 2955/2001).

ε αιινδαπνχο πνπ δελ βξίζθνληαη λφκηκα ζηελ ρψξα θαη δελ έρνπλ δηαβαηήξην ή
άιιν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο, ζεψξεζε
εηζφδνπ ή άδεηα δηακνλήο, δελ επηηξέπεηαη λα πξνζθεξζεί νπνηαδήπνηε ππεξεζία απφ
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δμαηξνχληαη ηα
λνζνθνκεία, ζεξαπεπηήξηα θαη θιηληθέο, φηαλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθα παηδηά θαη γηα
αιινδαπνχο πνπ εηζάγνληαη εθηάθησο γηα λνζειεία (Άξζξν 84/Ν.3386/2005).

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ «ρσξίο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα» είλαη πξάγκαηη
πνιχ πεξηνξηζκέλα ζηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ., φζνλ αθνξά
ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
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Τγείαο γηα ηελ «Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε Αιινδαπψλ»: «γηα ηνπο αιινδαπνχο κε
λφκηκα επξηζθφκελνπο ζηελ Διιάδα ζα παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο ππεξεζίεο
απνθιεηζηηθά ζε πεξηπηψζεηο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ θαη κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε
ηεο πγείαο ηνπο». Ζ εξκελεία ηεο δηάηαμεο φκσο θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή απφ ηε
ζηηγκή πνπ «[ε] έθηαθηε/επείγνπζα ηαηξηθή πεξίζαιςε [...] ηελ νπνία θαη κφλν
επηηξέπεη, δε κπνξεί λα νξηζηεί εχθνια. Γε κπνξεί θάπνηνο λα απαληήζεη κε επθνιία
θαη ζηγνπξηά πνηα πεξηζηαηηθά ζα θάιππηε ε δηάηαμε» (Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2007). εκαληηθφ έιιεηκκα πξνθχπηεη, γηα παξάδεηγκα,
φζνλ αθνξά ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ν νπνίνο αλ θαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηαζθάιηζε
ηεο πγείαο αιιά θαη ηεο δσήο ηνπ εκβξχνπ θαη ηεο εγθχνπ «δελ θαιχπηεηαη απφ ην
γξάκκα ηνπ Νφκνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθεο θπνθνξνχζεο» (Δζληθή
Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2007). Πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ,
επίζεο, φζνη πάζρνπλ απφ ρξφληα λνζήκαηα ή ρξεηαζηεί λα θάλνπλ θάπνηα επέκβαζε
ή δαπαλεξή ζεξαπεία δεδνκέλεο θαη ηεο θαηά θαλφλα δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο ηνπο
ζέζεο.

Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη επίζεο ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο, πνπ εάλ
θαη βάζε ηνπ λφκνπ δηθαηνχληαη πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο αθφκα θαη φηαλ δελ
δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, δελ απνιακβάλνπλ ηεο πξνζηαζίαο πνπ νξίδεη ην
δηεζλέο δίθαην θαζψο κεηαμχ άιισλ δελ ππάξρνπλ νη απαηηνχκελνη ρψξνη γηα ηε
ζηέγαζή ηνπο. Απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο πξνζηαζίαο είλαη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε
πγεία ηνπο θαζψο ζπρλά πέθηνπλ ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο, ζχκαηα εξγαζηαθήο
εθκεηάιιεπζεο, ελψ δηαβηνχλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο (Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2007). Θα πξέπεη αθφκε λα γίλεη αλαθνξά ζηελ
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 85 (Ν.3386/2005) πνπ πξνβιέπεη φηη: «Οη ππάιιεινη ησλ
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παξαπάλσ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ παξαβαίλνπλ [απηέο] ηηο δηαηάμεηο δηψθνληαη
πεηζαξρηθά θαη ηηκσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα, γηα
παξάβαζε θαζήθνληνο». ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Νφκνο ηνπ 2005 δηαηεξεί ηηο
απζηεξέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2910/2001 πνπ πεξηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
πξφζβαζε ησλ «άηππσλ» κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Καηαξγεί κφλν ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 54, «ε νπνία πξνέβιεπε ηελ ππνρξέσζε ησλ δηεπζπληψλ
ζεξαπεπηεξίσλ λα ελεκεξψλνπλ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα ηελ άθημε ζε απηά
αιινδαπψλ» (Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2007). Οη
παξαπάλσ δηαηάμεηο έρνπλ ζηελ πξάμε παξακείλεη αλελεξγέο θαζψο νη Έιιελεο
ιεηηνπξγνί πγείαο αξλήζεθαλ λα ηηο εθαξκφζνπλ, ελψ πνιινί γηαηξνί αθνινπζψληαο
ηνλ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο «επηιέγνπλ λα παξάζρνπλ ηαηξηθή θξνληίδα
παξαθάκπηνληαο ηηο επηηαγέο ηνπ λφκνπ». Πνιινί κεηαλάζηεο "ρσξίο έγγξαθα"
θαηαθεχγνπλ επίζεο ζηα πνιπταηξεία κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ.

Δηδηθή θαηεγνξία απνηεινχλ νη έγθιεηζηνη κεηαλάζηεο θαη αηηνχληεο άζπιν πνπ
θηινμελνχληαη ζηα θέληξα δηνηθεηηθήο θξάηεζεο. Σα άηνκα πνπ εηζέξρνληαη ζηελ
Διιάδα παξάλνκα ζπιιακβάλνληαη θαη θξαηνχληαη ζε θέληξα δηνηθεηηθήο θξάηεζεο.
Αμηφπηζηεο αλαθνξέο γηα νξηζκέλα απφ ηα θιεηζηά θέληξα θξάηεζεο πεξηγξάθνπλ
πνιχ άζρεκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο
θαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ειιηπή πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, φπσο απνπζία
βαζηθνχ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, δπζρεξή ή αδχλαηε παξαπνκπή ζην λνζνθνκείν,
απνπζία ςπρνιφγνπ θαη δηεξκελέσλ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο ε απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθφιινπ γηα ηνλ ηαηξηθφ
έιεγρν πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη ηνπο άηππνπο κεηαλάζηεο
θαηά ηελ άθημή ηνπο. Οη Norredam θ.α. (2005) ζπγθξίλνληαο ηηο πνιηηηθέο ησλ 25
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θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ
πεξίζαιςε δηαπηζηψλνπλ φηη ε Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή απφ ηηο 25 ρψξεο κέιε πνπ
ζηεξείηαη ηαηξηθνχ πξσηνθφιινπ γηα ηνπο λεναθηρζέληεο κεηαλάζηεο θαη αηηνχληεο
άζπιν. ηηο ππφινηπεο ρψξεο εθαξκφδνληαη ζρέδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ εμέηαζε γηα
θπκαηίσζε, νξνζεηηθφηεηα ζηνλ ηφ HIV, γεληθή θιηληθή θαη ςπρνινγηθή εμέηαζε.
ηελ Διιάδα ην πξσηφθνιιν γηα ηνλ ηαηξηθφ έιεγρν εθαξκφδεηαη κφλν θαηά ηε
δηαδηθαζία αίηεζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν γηα άδεηα εξγαζίαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ

4.1 Δηζαγσγή
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη αλαιχεηαη
ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο.

4.2 Μεζνδνινγία έξεπλαο

4.2.1 Γεληθά
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ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν κέζνδνη έξεπλαο, ε ζεσξεηηθή έξεπλα
θαη ε πνηνηηθή έξεπλα.

4.2.2 Θεσξεηηθή έξεπλα
Ζ πξψηε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ζεσξεηηθή έξεπλα (desk research),
κε ηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο πεγέο, βάζεηο
δεδνκέλσλ, επίζεκεο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.
Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ζπιιέρζεθε πιηθφ πνπ αθνξά:


Βαζηθέο έλλνηεο κεηαλάζηεπζεο, ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ
θαζψο θαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα



Παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Κηιθίο θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνιείνπ Κηιθίο θαζψο
θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ην απαξηίδνπλ σο πεδίν έξεπλαο



Σελ πνιηηηζκηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δέρεηαη ε πεξηνρή θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο.



Σνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο
πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ απφ ηνπο κεηαλάζηεο.

4.2.3 Πνηνηηθή έξεπλα
Ζ δεχηεξε κέζνδνο έξεπλαο είλαη ε πνηνηηθή, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ δηεξεχλεζε θαη
θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί
κηα θαηά βάζε δηεξεπλεηηθή κέζνδν. ηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάδπζε λέσλ
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ηππνπνηήζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ κνληέισλ παξά ζηελ επαιήζεπζε ππνζέζεσλ ή ζηε
γελίθεπζε ζε έλα κεγαιχηεξν πιεζπζκφ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ πνηνηηθψλ
κεζφδσλ πνπ εμππεξεηεί απηή ηελ ζηφρεπζε είλαη ε επειημία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ην κηθξφ
δείγκα ζπκκεηερφλησλ, ε αλάιπζε ιφγνπ ή/θαη θεηκέλσλ.
Δηδηθφηεξα, επηιέρζεθε σο θαηαιιειφηεξν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ε ζπλέληεπμε. Ζ
ζπλέληεπμε ζπληζηά κέζνδν πνηνηηθήο αλάιπζεο. Κεληξηθή ζέζε ηεο πνηνηηθήο
έξεπλαο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ θφζκνπ ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Ζ
πνηνηηθή αλάιπζε ή αιιηψο ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε απνζθνπεί ζηελ εξκελεία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θαη φρη ζηε γελίθεπζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν. Παξάιιεια, ε
εξκελεπηηθή

πξνζέγγηζε

αληηκεησπίδεη

ηελ

θνηλσληθή

πξαγκαηηθφηεηα

σο

απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ αηφκσλ (Cohen & Manion, 1994, ζ. 63).
Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα κνξθή ζπλνκηιίαο, ε νπνία έρεη δνκεζεί θαη νξγαλσζεί απφ
ηνλ εξεπλεηή κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ (Mishler, 1996). Απνηειεί
έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ
θαη ησλ ζθέςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζθνπηά
(Rubin & Rubin, 1995). Δηδηθφηεξα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζρέζε κε άιια
εξεπλεηηθά εξγαιεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ην εξσηεκαηνιφγην, ζηνλ εξεπλεηή λα
δηακνξθψζεη ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη ζην ππνθείκελν
ηεο έξεπλαο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα νδεγνχλ ζην εξεπλψκελν ζέκα.
Αλάκεζα ζηα είδε ζπλέληεπμεο πνπ ππάξρνπλ, επηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε
ζπλέληεπμε σο θαηαιιειφηεξε γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο. Οη
εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπλέληεπμεο, είλαη νη εξσηήζεηο
αλνηρηνχ ηχπνπ, θαζψο απνηεινχλ εξσηήζεηο νη νπνίεο αθήλνπλ ηνλ εξσηψκελν
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ειεχζεξν λα αλαπηχμεη ηελ απάληεζε ηνπ δίρσο πξνθαζνξηζκνχο. Σν είδνο απηφ ησλ
εξσηήζεσλ παξέρνπλ ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη φρη
κνλνιεθηηθά (κε λαη ή φρη), αιιά πεξηθξαζηηθά θαη κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο
(Patton, 1990). Σν πιενλέθηεκα ησλ εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ ζε ζρέζε κε ηηο
εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ είλαη φηη δίλνπλ ζηνλ εξεπλψκελν ηελ επθαηξία λα
εθθξαζηεί πην ειεχζεξα θαη δελ ληψζεη θαηεπζπλφκελνο απφ ην ζπλεληεπθηή (Burton,
2000).

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην κε
ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ
εξγαδνκέλσλ πγείαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο.
Χο πεδίν κειέηεο νξίδεηαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Κηιθίο. Ο πιεζπζκφο-ζηφρνο πνπ
ελδηαθέξεη ηελ έξεπλα είλαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζην λνζνθνκείν.
Δηδηθφηεξα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επηιέρζεθαλ επαγγεικαηίαο πγείαο γηα
θάζε εηδηθφηεηα πνπ ππεξεηεί ζην λνζνθνκείν. ε απηφ ην πιαίζην ρξεζηκνπνηήζεθε
έλα εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ απεπζχλζεθε ζε:


Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ



Πξνζσπηθφ θνηλσληθήο ππεξεζίαο

Σν δείγκα ησλ εξσηψκελσλ επηιέρζεθε κε θξηηήξην ηελ εηδηθφηεηα ηνπο ψζηε λα
ππάξρεη πιήξεο εηθφλα αλαθνξηθά κε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
κεηαλαζηψλ, ελψ ηεξήζεθε αλσλπκία φζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. ην
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Παξάξηεκα Η παξαηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην φπσο αθξηβψο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ
έξεπλα.

4.3 Αλάιπζε Δξσηεκαηνινγίνπ Έξεπλαο

4.3.1 Γεληθά

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη θαηά πφζν είλαη πξνεηνηκαζκέλνη νη επαγγεικαηίεο
πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζηα λνζνθνκεία λα αληηκεησπίζνπλ ηελ κεηαλαζηεπηηθή θξίζε
θαη εάλ παξάγνληεο φπσο επηθπιαθηηθφηεηα θαη πξνθαηαιήςεηο επεξεάδνπλ ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο κεηαλάζηεο.

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ζπλζέηνπλ εξσηήζεηο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο νη
νπνίεο απεπζχλνληαη ζε πξνζσπηθφ ηεο λνζειεπηηθήο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο
ππεξεζίαο, ψζηε λα γίλεη πιήξεο έξεπλα ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ, δειαδή, είηε εμππεξέηεζήο ηνπο θαηά ηελ λνζειεία είηε αληηκεηψπηζεο
ηνπο σο εηδηθή θαηεγνξία αζζελψλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο.

4.3.2 Δξσηήζεηο Πξνζσπηθήο πλέληεπμεο

Ζ Δξώηεζε 1 αθνξά ηελ θαηαλφεζε απφ πιεπξάο εξγαδνκέλσλ ηεο έλλνηαο ηεο
κεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ησλ αηηίσλ πνπ ηελ πξνθαινχλ.
ηελ Δξώηεζε 2 δηεξεπλάηαη αλ είλαη θαηαλνεηφο ν νξηζκφο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο
θξίζεο, θαζψο θαη ησλ αηηίσλ πνπ ηελ πξνθαινχλ.
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Ζ Δξώηεζε 3 αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο
θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο.
Με ηελ Δξώηεζε 4 δηεξεπλάηαη ν ξφινο ηεο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο σο
πξνο ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο.
ηελ Δξώηεζε 5 κειεηάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ
νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε λέα πνιχγισζζε πξαγκαηηθφηεηα, ηηο δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα, δηαθνξεηηθφ εζληθφ θαη πνιηηηζηηθφ
ππφβαζξν.
ηελ Δξώηεζε 6 νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα απαξηζκήζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηζκηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ.
ηελ Δξώηεζε 7 νη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα απαξηζκήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ
θαηέρνπλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη επάξθεηα
δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ.
Σέινο, ζηελ Δξώηεζε 8 δηεξεπλάηαη θαηά πφζν πθίζηαηαη επηθπιαθηηθφηεηα ή
αθφκε θαη πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα
επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ

5.1 Δηζαγσγή
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ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη ηα επξήκαηα απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε 4
εξσηψκελνπο πνπ απνηεινχληαη απφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη πξνζσπηθφ ηεο
θνηλσληθήο ππεξεζίαο. Ζ απφδνζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη πεξηγξαθηθά.

5.2 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Δξσηεκαηνινγίνπ

H πξνζσπηθή ζπλέληεπμε πεξηιακβάλεη εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν θαινχληαη νη
εξσηψκελνη λα απαληήζνπλ πεξηθξαζηηθά εθθξάδνληαο ηελ γλψκε θαη ηελ εκπεηξία
ηνπο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ.

 Η Δξώηεζε 1 αθνξά ηελ θαηαλόεζε από πιεπξάο εξγαδνκέλσλ ηεο
έλλνηαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαζώο θαη ησλ αηηηώλ πνπ ηελ πξνθαινύλ.
Όζν αθνξά ηελ έλλνηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ ζπλ.1 θαη ζηελ ζπλ.2 νη εξσηψκελνη
αλαθέξνπλ πσο «ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα θάπνησλ αλζξψπσλ λα
βξνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ γη’ απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο…». ηελ ζπλ.3 θαη
ζηελ ζπλ.4 νη εξσηψκελνη αλαθέξνπλ πσο «ε κεηαλάζηεπζε είλαη ε καδηθή
κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ κηα πεξηνρή ζε κηα άιιε, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ιφγν
πνιέκνπ, θηψρεηαο, πείλαο, θαζψο θαη φηη ε κεηαλάζηεπζε επηξεάδεη ηα ίδηα ηα
άηνκα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ηνλ θνηλσληθφ
ηνπο πεξίγπξν… ».

ρεηηθά κε ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ νη εξσηψκελνη

αλαθέξνληαη φηη είλαη: ε πςειή αλεξγία, ε θηψρεηα ή ε πνιηηηθννηθνλνκηθή
αζηάζεηα, ε εκπφιεκε θαηάζηαζε, αιιά θπξίσο νη παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηα άηνκα
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λα κεηαλαζηεχζνπλ είλαη: νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο. ηελ
ζπλ.1, ζηελ ζπλ.3 θαη ζηελ ζπλ.4 νη εξσηψκελνη αλαθέξνπλ πψο ηα αίηηα ηεο
κεηαλάζηεπζεο είλαη: «ε αλεξγία, ν πφιεκνο, ε πείλα, ε εμαζιίσζε θαη ε
πνιηηηθννηθνλνκηθή αζηάζεηα…». ηελ ζπλ.2 ν εξσηψκελνο αλέθεξε πσο είλαη: «ε
αλεξγία, ε πείλα, ν πφιεκνο ή θηψρεηα, νη πνιηηηθνί θαη νη νηθνλνκηθνη
παξάγνληεο…».

 ηελ Δξώηεζε 2 δηεξεπλάηαη αλ είλαη θαηαλνεηόο ν νξηζκόο ηεο
κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο, θαζώο θαη ησλ αηηίσλ πνπ ηελ πξνθαινύλ.
Όζν αθνξά ηελ κεηαλαζηεπηηθή θξίζε θαη ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ νη
εξσηψκελνη αλαθέξζεθαλ πσο είλαη ε έιεπζε κεηαλαζηψλ πέξα απφ ηα φξηα αληνρήο
ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αλαθνξηθά κε ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ
απαληήζεθε πσο είλαη θπξίσο ε εκπφιεκε θαηάζηαζε θαη ην αζηαζέο πνιηηηθφ θιίκα
ζε γεηηνληθέο θαη κε ρψξεο. πγθεθξηκέλα ζηελ ζπλ. 1 θαη ζηελ ζπλ.4 νη εξσηψκελνη
αλέθεξαλ πσο ε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε είλαη: «ε έιεπζε κεηαλαζησλ…», ζηελ ζπλ.2
θαη ζηελ ζπλ.3 νη εξσηψκελνη αλέθεξαλ φηη είλαη: «ε έιεπζε κεηαλαζηψλ πέξα απφ
ηα φξηα αληνρήο ηεο ρψξαο ππνδνρήο…». ηελ ζπλ. 3 θαη ζηελ ζπλ.1 νη εξσηψκελνη
αλέθεξαλ πσο ηα αίηηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο είλαη: «ε εκπφιεκε θαηάζηαζε, ε
θηψρεηα…», ζηελ ζπλ.4 θαη ζηελ ζπλ.2 νη εξσηψκελνη αλέθεξαλ πσο είλαη: «ην
αζηαζέο πνιηηηθφ θιίκα, ν πφιεκνο…»
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 Η Δξώηεζε 3 αθνξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επαγγεικαηίεο
πγείαο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο πξνο ηνπο κεηαλάζηεο.
Βάζεη ησλ απαληήζεσλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ πσο
ππάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαζψο θαη πξνβιήκαηα λννηξνπίαο
θαη θνπιηνχξαο. πγθεθξηκέλα ζηελ ζπλ.3 θαη ζηελ ζπλ.1 νη εξσηψκελνη αλέθεξαλ
πψο: «σο επαγγεικαηίαο πγείαο, Ννζειέπηξηα αληηκεησπίδσ ζπρλά δπζθνιίεο ζηελ
επηθνηλσλία κνπ κε ηνπο κεηαλάζηεο…θαζψο θαη ην θφξην ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη
αξθεηά κεγάιν, γηαηί ε έιεπζε ηνπο ζην λνζνθνκείν είλαη ζπλερήο…». ηελ ζπλ.4
θαη ζηελ ζπλ.2 νη εξσηψκελνη αλέθεξαλ πσο: «ππάξρνπλ θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο,
ζηελ επηθνηλσλία καο, δελ γλσξίδνπκε Αξάβηθα, Ληβαλέδηθα θαη θάπνηνη κεηαλάζηεο
δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ Αγγιηθά… επίζεο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα λννηξνπίαοθνπιηνχξαο. Πνιιέο θνξέο δελ έρεη ίδηα αμία ε πγεία ησλ γπλαηθψλ-παηδηψλ κε απηήλ
ησλ αληξψλ, κε απνηέιεζκα φηαλ θηάλεη ην πεξηζηαηηθφ λα είλαη ζπλήζσο ζε
βαξχηεξε – πην επεξεαζκέλε θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ν θφξηνο εξγαζίαο έρεη απμεζεί
ρσξίο λα έρεη γίλεη κηα παξφκνηα αχμεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζεκαληηθή εμνπζέλσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ…».

 Με ηελ Δξώηεζε 4 δηεξεπλάηαη ν ξόινο ηεο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο σο πξνο ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο.
Γηεξεπλψληαο ηνλ ξφιν ηεο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο σο πξνο ηελ
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρεη
δηαρσξηζκφο σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο κεηαλάζηεο.
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πγθεθξηκέλα ζηελ ζπλ.3 θαη 4 νη εξσηψκελνη αλέθεξαλ πσο: «είλαη ζεκαληηθφ φηη
δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο
κεηαλάζηεο απφ ην γεγελή πιεζπζκφ. Γελ ππάξρεη δειαδή θάπνην αζθαιηζηηθφ –
νηθνλνκηθφ θξηηήξην πνπ λα δηαθνξνπνηεί ην δηαγλσζηηθφ αιγφξηζκν πνπ πξέπεη λα
αθνινπζεζεί θαζψο θαη ηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ κεηαλαζηψλ (π.ρ. θζελφηεξα
αληηβηνηηθά, θζελφηεξα πγεηνλνκηθά πιηθά)». ηελ ζπλ. 1 θαη ζηελ ζπλ.2 νη
εξσηψκελνη αλέθεξαλ πσο : «δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πγείαο
πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο κεηαλάζηεο…».

 ηελ Δξώηεζε 5 κειεηάηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνύζαλ λα
αληαπνθξηζνύλ

νη

επαγγεικαηίεο

πγείαο

ζηε

λέα

πνιύγισζζε

πξαγκαηηθόηεηα, ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ
αζζέλεηα, δηαθνξεηηθό εζληθό θαη πνιηηηζηηθό ππόβαζξν.
Όζν αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ νη
επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε λέα πνιχγισζζε πξαγκαηηθφηεηα, ηηο δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα, θαζψο θαη ην δηαθνξεηηθφ εζληθφ θαη
πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ πσο ζα πξέπεη λα
ππάξρεη ζεβαζκφο θαη θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, ρσξίο φκσο λα
γίλνληαη εθπηψζεηο φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηεο πγείαο. Αλ ρξεηαζηεί ν επαγγεικαηίαο
πγείαο δελ ζα πξέπεη λα δηζηάζεη λα ζπγθξνπζηεί κε αληηιήςεηο νη νπνίεο ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηελ πγείαο ηνπ αζζελνχο, ελεκεξψλνληαο αλ είλαη απαξαίηεην θαη ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο. πγθεθξηκέλα ζηελ ζπλ.1, ζπλ 3 θαη ζπλ.4 αλέθεξαλ πψο: «ην
ζέκα ηεο γιψζζαο είλαη ζεκαληηθφ, αιιά δελ κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε
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ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο…». ηελ ζπλ.2 ν εξσηψκελνο αλέθεξε πσο: «ρξεηάδεηαη
λα ππάξρεη θξαηηθή κέξηκλα γηα ηελ εμεχξεζε κηαο αμηφπηζηεο ιχζεο, φπσο έλαο
δηεξκελέαο γηα ην λνζνθνκείν…».
 ηελ Δξώηεζε 6 νη εξγαδόκελνη θαινύληαη λα απαξηζκήζνπλ ηηο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηζκηθόηεηα ησλ
κεηαλαζηώλ.
Απαληήζεθε πσο ππάξρεη πνιιέο θνξέο δπζθνιία επηθνηλσλίαο θαη πσο απνηειεί έλα
ζέκα γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη ε πνιηηεία. πγθεθξηκέλα ζηελ ζπλ.2 ν
εξσηψκελνο απάληεζε φηη: « Γελ είλαη ζπάληα ε απαίηεζε πνιιψλ κεηαλαζηψλ λα
εμεηαζζνχλ απφ Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηδίνπ θχινπ…». ηελ ζπλ.3 θαη ζηελ ζπλ.4 νη
εξσηψκελνη αλέθεξαλ πσο: « Οη άληξεο δελ ζέβνληαη πνιιέο θνξέο κηα γπλαίθα
Ηαηξφ θαη νη γπλαίθεο είηε ληξέπνληαη, είηε ζεσξνχλ αλήζηθν λα εμεηαζηνχλ απφ
άληξα Ηαηξφ. Κάηη ηέηνην δελ είλαη πάληα εθηθηφ λα γίλεη κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη
θίλδπλνο λα κελ είλαη αμηφπηζηε ε παξνρή πγείαο πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη…». ηελ
ζπλ.1 ν εξσηψκελνο απάληεζε πψο ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πγείαο, θπξηψο κε ηηο Μνπζνπικάλεο γπλαίθεο…».

 ηελ Δξώηεζε 7 νη εξγαδόκελνη θαινύληαη λα απαξηζκήζνπλ ηηο
δεμηόηεηεο πνπ θαηέρνπλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ κεηαλαζηώλ θαη θαηά πόζν
ππάξρεη επάξθεηα δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ.
Οη εξσηψκελνη ππνζηεξίδνπλ πσο νη δεμηφηεηεο απηέο δελ κπνξεί λα είλαη
δηαθνξεηηθέο

απφ απηέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεγελή
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πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα ζηελ ζπλ.1 θαη ζηελ ζπλ.2 νη ζπλεληεπμηαδφκελνη
αλάθεξαλ πσο: « ζεσξνχλ φηη ππάξρεη επάξθεηα δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
λνζνθνκείνπ, φρη φκσο θαη επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ…». ηελ ζπλ.3 θαη ζπλ.4 νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη αλέθεξαλ πσο: « ην πξνζσπηθφ έρεη επάξθεηα δεμηνηήησλ θαη
έρεη εθπαηδεπηεί γηα ηελ ζσζηή παξνρή βνήζεηαο θαη ζηήξημεο ησλ κεηαλαζηψλ, φκσο
δελ ππάξρεη επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ φπσο είλαη Παηδίαηξνη,
Παζνιφγνη, Γεληθνί γηαηξνί, Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ…».
 Σέινο,

ζηελ

Δξώηεζε

επηθπιαθηηθόηεηα

ή

8

αθόκε

δηεξεπλάηαη
θαη

θαηά

πξνθαηαιήςεηο

πόζν

πθίζηαηαη

απέλαληη

ζηνπο

κεηαλάζηεο ζε ηέηνην βαζκό ώζηε λα επεξεάδεηαη ε πνηόηεηα ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
Απαληήζεθε πσο ππάξρνπλ κεξηθνί επαγγεικαηίεο πγείαο νη νπνίνη έρνπλ θάπνηεο
πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. πγθεθξηκέλα ζηελ ζπλ.2 ν εξσηψκελνο
αλέθεξε πσο: «ππάξρνπλ θάπνηεο πξνθαηαιήςεηο θπξηψο ζε ζέκαηα ζξεζθέηαο θαη
θνπιηνχξαο…». ηελ ζπλ.3 νη εξσηψκελνη αλέθεξαλ πσο: «ππάξρνπλ κεξηθνί
εξγαδφκελνη εδψ ζην λνζνθνκείν νη νπνίνη έρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ πξνθαηαιήςεηο
απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο…». ηελ ζπλ.1 ν εξσηψκελνο αλέθεξε πσο: «θάπνηνη
εξγαδφκελνη έρνπλ πξνθαηαιήςεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πγείεο, ζέκαηα θνπιηνχξαο ή
ζέκαηα ζξεζθείαο…». ηελ ζπλ.4 ν εξσηψκελνο αλέθεξε πσο: «ππάξρνπλ θάπνηνη
εξγαδφκελνηνη νπνίνη έρνπλ πξνθαηαιήςεηο πνπ επεξεάδνπλ ζαθέζηαηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ ζα έπξεπε λα πξνζθέξνπλ κε απνηέιεζκα λα είλαη επηεηθψο
αλεπαξθείο. Γπζηπρψο απηφ δελ είλαη εχθνιν λα αιιάμεη θαη ην θελφ πνπ αθήλνπλ
απηνί νη ζπλάδειθνη ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο…».
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

6.1 Δηζαγσγή

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.

6.2 πκπεξάζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε θαηαλφεζε απφ ηελ
πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ηεο έλλνηαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο
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κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο θαζψο θαη ησλ αηηηψλ πνπ ηηο πξνθαινχλ. Γηεξεπλήζεθαλ
επίζεο ε πνιηηηζκηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δέρεηαη ε πεξηνρή, νη πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά νη επαγγεικαηίεο πγείαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη νη δηαηάμεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ
απφ ηνπο κεηαλάζηεο.
Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί
έλα παγθφζκην θαηλφκελν. Υηιηάδεο είλαη απηνί πνπ θαζεκεξηλά αλαγθάδνληαη λα
εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο ιφγσ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή θπζηθψλ παξαγφλησλ.
Οη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, ιάκβαλαλ ρψξα, θπξίσο
γηαηί ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ήηαλ αξθεηά θαιχηεξε απφ απηή
πνπ επηθξαηνχζε ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχζαλ λα
αλαδεηήζνπλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ έλα θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν θαη κηα θαιχηεξε
πνηφηεηα δσήο. Έλαο αθφκε ιφγνο είλαη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο
ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ, φπσο απηαξρηθά θαζεζηψηα, πφιεκνη, ε νπνία
ηνπο νδεγεί ζην λα θχγνπλ απφ ηηο ρψξεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλεζνχλ πξνο
πην δεκνθξαηηθέο ρψξεο κε πην ζηαζεξά πνιηηηθά θαζεζηψηα.
Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ έξεπλα είλαη πψο ππάξρεη επαξθήο θαηαλφεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ αηηηψλ
πνπ ηελ πξνθαινχλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπκπεξαίλεηαη πσο νη απαληήζεηο
πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο δελ δηαθέξνπλ αξθεηά. Αλαθνξηθά κε
ηελ απνδνρή θαη εμππεξέηεζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ην
ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο δελ γίλεηαη ζεκαληηθφο δηαρσξηζκφο ηνπο απφ
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ην ππφινηπν ζχλνιν ησλ αζζελψλ, αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο
απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη κεηαλάζηεο θαη ηδηαίηεξα νη
πξφζθπγεο είλαη επάισηεο νκάδεο ςπρνθνηλσληθά θαζψο έξρνληαη αληηκέησπνη κε
ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πξηλ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα θαηά ηε βίαηε πξνζαξκνγή ηνπο ζε έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ φπνπ
αηζζάλνληαη μέλνη. Έρνπλ επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θνηλσληθή απαμίσζε, ηε
θηψρεηα, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηνλ θφβν ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο παξακνλήο ηνπο,
αιιά ζπρλά θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαηαβνιή θαη
ε άγλνηα ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο γηα πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αζζελή (π.ρ.
άξλεζε κνπζνπικάλαο γπλαίθαο λα εμεηαζζεί απφ άληξα γηαηξφ) επίζεο κπνξεί λα
πεξηνξίζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηδηαίηεξα
φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο.

Όζν αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ νη
επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε λέα πνιχγισζζε πξαγκαηηθφηεηα, ηηο δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα, θαζψο θαη ην δηαθνξεηηθφ εζληθφ θαη
πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, ε πιεηνςεθία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πηζηεχνπλ φηη ζα
πξέπεη λα ππάξρεη ζεβαζκφο θαη θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, ρσξίο
φκσο λα γίλνληαη εθπηψζεηο φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηεο πγείαο. Γελ είλαη ιίγεο νη
θνξέο πνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ρξεηάζηεθε λα αζθήζνπλ κεγαιχηεξε πεηζψ γηα
ηελ αλαγθαηφηεηα λνζειείαο κηαο γπλαίθαο, ζε ζρέζε κε έλαλ άλδξα αζζελή. Αλ
ρξεηαζηεί ν επαγγεικαηίαο πγείαο δελ ζα πξέπεη λα δηζηάζεη λα ζπγθξνπζηεί κε
αληηιήςεηο νη νπνίεο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο, ελεκεξψλνληαο αλ
είλαη απαξαίηεην θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, φπσο είλαη ε Κνηλσληθή ππεξεζία, ε
Δηζαγγειεία, ε Αζηπλνκία.
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Ζ απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη δνκψλ δελ δηεπθνιχλεη ην δηνηθεηηθφ θαη
ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αιινδαπψλ αζζελψλ
πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο γιψζζαο, ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο αιιά θαη ησλ
ςπρνθνηλσληθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Δίλαη γεγνλφο φηη νη
κεηαλάζηεο θαη ηδηαίηεξα νη πξφζθπγεο είλαη επάισηεο νκάδεο ςπρνθνηλσληθά θαζψο
έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πξηλ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηαμηδηνχ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε βίαηε πξνζαξκνγή ηνπο ζε έλα θαηλνχξην
πεξηβάιινλ φπνπ αηζζάλνληαη μέλνη. Έρνπλ επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θνηλσληθή
απαμίσζε, ηε θηψρεηα, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηνλ θφβν ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο
παξακνλήο ηνπο, αιιά ζπρλά θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ δηαθνξεηηθή
πνιηηηζκηθή θαηαβνιή θαη ε άγλνηα ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο γηα πνιηηηζκηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αζζελή (π.ρ. άξλεζε κνπζνπικάλαο γπλαίθαο λα εμεηαζζεί απφ
άληξα γηαηξφ) επίζεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο
ππεξεζίεο πγείαο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο.
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, είλαη ε αδπλακία επηθνηλσλίαο κεγάινπ
αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο κεηαλάζηεο αζζελείο

ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλψζεο

μέλσλ γισζζψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαηά ηελ επηινγή
πξνζσπηθνχ

(θπξίσο

ηνπ

Ννζειεπηηθνχ)

δελ

ππάξρεη

ην

θξηηήξην

ηεο

γισζζνκάζεηαο. Λφγσ ηεο έιιεηςεο γισζζνκάζεηαο, ην ηκήκα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
δε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, επηβαξχλεη άιινπο εξγαδφκελνπο κε ηηο δηθέο ηνπ
εξγαζίεο θαη, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αχμεζε ηεο εηζξνήο κεηαλαζηψλ (επνκέλσο θαη
ηνπ θφξηνπ ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ) δεκηνπξγείηαη άληζε θαηαλνκή εξγαζηψλ.
Σν ζέκα ηεο γιψζζαο είλαη ζεκαληηθφ, αιιά δελ κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθή
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επζχλε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη θξαηηθή κέξηκλα γηα ηελ
εμεχξεζε κηαο αμηφπηζηεο ιχζεο, φπσο π.ρ.έλαο δηεξκελέαο γηα ην λνζνθνκείν.
Δπίζεο, ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη
ηηο ζπλήζεηεο ησλ εηζεξρνκέλσλ – κε γεγελψλ- αζζελψλ, πξνθαιεί αδπλακία
θαηαλφεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεηαλαζηψλ θαη δεκηνπξγεί εληάζεηο θαη
επηθπιαθηηθφηεηα

απέλαληη

ηνπο.

Ζ

έιιεηςε

εμεηδηθεπκέλνπ

πξνζσπηθνχ,

ηερλνγλσζίαο θαη εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ (π.ρ. δηεξκελέσλ, δηαπνιηηηζκηθψλ
δηακεζνιαβεηψλ, ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ ζε γιψζζεο δηαθφξσλ εζληθνηήησλ) έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ ειιηπή ελεκέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ
άζπιν ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηηο ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ πνπ απεπζχλνληαη θαη ζε απηνχο
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο δηαπηζηψλεηαη πσο νη
επαγγεικαηίεο πγείαο αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά θαη άιια ζεκαληηθά πξνβιήκαηα,
φπσο λννηξνπίαο θαη θνπιηνχξαο, ην θφξην εξγαζίαο ηνπο πνπ είλαη αξθεηά κεγάιν
απφ ηελ ζπλερή έιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ ζην λνζνθνκείν ζε αληίζεζε κε ηελ
επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζεκαληηθή εμνπζέλσζε ηνπ.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο
εμνπζέλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξφθεηηαη γηα κηα ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζχγθξνπζε
ηνπ εξγαδφκελνπ κεηαμχ ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο ηνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
εξγαζίαο ηνπ.
πκπεξαίλεηαη πσο νη επαγγεικαηίεο πγείαο έρνπλ επάξθεηα δεμηφηεησλ γηα ηελ
ζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίεο δελ είλαη δηαθνξεηηθέο

απφ απηέο πνπ

ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεγελή πιεζπζκνχ. Γπζηπρψο φκσο ππάξρεη
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ζαθή έιιεηςε πξνζσπηθνχ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, φπσο είλαη ην Ηαηξηθφ αιιά θαη ην
Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, κε ηηο πην ζεκαληηθέο απφ απηέο λα αθνξνχλ ηνπο
Παηδηάηξνπο, ηνπο Παζνιφγνπο θαη ηνπο Γεληθνχο Ηαηξνχο.
Γηεξεπλψληαο ηνλ ξφιν ηεο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο σο πξνο ηελ
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρεη
δηαρσξηζκφο σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο κεηαλάζηεο απφ ην
γεγελή πιεζπζκφ. Γελ ππάξρεη δειαδή θάπνην αζθαιηζηηθφ –νηθνλνκηθφ θξηηήξην
πνπ λα δηαθνξνπνηεί ην δηαγλσζηηθφ αιγφξηζκν πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαζψο
θαη ηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ κεηαλαζηψλ (π.ρ. θζελφηεξα αληηβηνηηθά,
θζελφηεξα πγεηνλνκηθά πιηθά θιπ).
πκπεξαίλεηαη επίζεο φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα ηα νπνία
ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ θαζψο επεξεάδνπλ αθφκα θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά πξνέθηαζε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.
Όζν αθνξά ηελ πνιηηηζκηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ, νη επαγγεικαηίεο πγείαο
αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο πξνθιήζεηο. Γελ είλαη ζπάληα ε απαίηεζε πνιιψλ
κεηαλαζηψλ λα εμεηαζζνχλ απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηδίνπ θχινπ, νη άληξεο δελ
ζέβνληαη πνιιέο θνξέο κηα γπλαίθα ηαηξφ θαη νη γπλαίθεο είηε ληξέπνληαη, είηε
ζεσξνχλ αλήζηθν λα εμεηαζηνχλ απφ άληξα ηαηξφ. Κάηη ηέηνην δελ είλαη πάληα εθηθηφ
λα γίλεη ιφγσ ησλ ειιείςεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, κε απνηέιεζκα
αλ δελ αλαηξέζνπλ ηνπο ελδηαζκνχο ηνπο λα ππάξρεη θίλδπλνο λα κελ είλαη αμηφπηζηε
ε παξνρή πγείαο πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη.
Σέινο, απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, πξνθχπηεη πσο ππάξρνπλ δηάθνξα
είδε πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε ζξεζθεία,
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ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο, ηελ ελδπκαζία αιιά θαη ηνλ θφβν γηα ηελ κεηάδνζε
αζζελεηψλ, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο. Απηέο νη πξνθαηαιήςεηο ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο επεξεάδνπλ ζαθέζηαηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα έπξεπε λα
πξνζθέξνπλ κε απνηέιεζκα λα είλαη επηεηθψο αλεπαξθείο. Γπζηπρψο απηφ δελ είλαη
εχθνιν λα αιιάμεη θαη ην θελφ πνπ αθήλνπλ απηνί νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη
λα θαιχπηεηαη απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαλαζηψλ,
πνιιέο θνξέο δπζθνιεχνπλ ή αθφκα θαη παξεκπνδίδνπλ ην έξγν ησλ επαγγεικαηηψλ
πγείαο. Ζ δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαηαβνιή ησλ κεηαλαζηψλ κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Γηα
παξάδεηγκα ε άξλεζε κηαο κνπζνπικάλαο λα εμεηαζηεί απφ άληξα Ηαηξφ, ζε
ζπλδηαζκφ κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία ειιεηπνχο
παξνρήο ππεξεζηψλ.
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Παξάξηεκα

Δκπηζηεπηηθό Δξσηεκαηνιόγην ζηα πιαίζηα εο έξεπλαο «Ο ξόινο ησλ
επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο: Η
πεξίπησζε ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο»
ηνηρεία έξεπλαο
Τπεύζπλε έξεπλαο

Πνδίδνπ Υξπζνύια

Τπεύζπλε Καζεγήηξηα

Ληκληάηε Αηθαηεξίλε

Αμηφηηκνη Κχξηνη/Κπξίεο,
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί απνηειεί κέξνο ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο
πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, κε ζέκα «Ο ξφινο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ αληηκεηψπηζε
ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο: Ζ πεξίπησζε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο».
Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην, έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξφπν πνπ λα απαηηήζεη φζν ην δπλαηφ
ιηγφηεξν απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο. Απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ,
(φισλ ησλ εηδηθνηήησλ), πνπ εξγάδνληαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ηνπ Κηιθίο θαη απνβιέπεη
ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ζαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο ζηελ
θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο.
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ε πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζεηε εξσηήζεηο πνπ θξίλεηε πσο δελ είλαη θαηάιιειεο, παξαθαιψ
λα ηηο αγλνήζεηε θαη λα ζπλερίζεηε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. αο
δηαβεβαηψλσ πσο γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζα κνπ απνζηείιεηε ζα ηεξεζεί απνιχησο ε αλσλπκία
θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα.
Αλακέλνληαο ηελ αληαπφθξηζή ζαο, ζαο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ.
Με εθηίκεζε,
Πνδίδνπ Υξπζνχια

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ

Α/Α

ΔΡΧΣΖΖ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

1

Ση είλαη γηα εζάο ε κεηαλάζηεπζε θαη πνηα
πηζηεχεηε είλαη ηα αίηηα ηεο;

2

Ση είλαη γηα εζάο ε κεηαλαζηεπηηθήο θξίζε θαη
πνηα πηζηεχεηε είλαη ηα αίηηα ηεο;
Πνηεο λνκίδεηε φηη είλαη νη δπζθνιίεο πνπ

3

αληηκεησπίδνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαηά
ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο
κεηαλάζηεο;
Πνηνο πηζηεχεηε είλαη ν ξφινο ηεο λνκνζεζίαο

4

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο σο πξνο ηελ δηεπθφιπλζε
ηνπ έξγνπ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηα
λνζνθνκεία ζε ζρέζε κε ηνπο κεηαλάζηεο;
Πσο ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ νη
επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε λέα πνιχγισζζε

5

πξαγκαηηθφηεηα

θαη

ηηο

δηαθνξεηηθέο

αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα,
δηαθνξεηηθφ εζληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν;

6

Πνηεο πηζηεχεηε πψο ζα κπνξνχζαλ είλαη νη
πξνθιήζεηο

πνπ

αληηκεησπίδνπλ

νη
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επαγγεικαηίεο

πγείαο

αλαθνξηθά

κε

ηελ

πνιηηηζκηθφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ;
Πνηεο πηζηεχεηε ζα πξέπεη λα είλαη νη
δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ νη επαγγεικαηίεο

7

πγείαο ζηα λνζνθνκεία γηα ηελ ζηήξημε ησλ
κεηαλαζηψλ; Τπάξρεη επάξθεηα δεμηνηήησλ ηνπ
πξνζσπηθνχ;
Καηά

πφζν

πηζηεχεηε

πθίζηαηαη

επηθπιαθηηθφηεηα ή αθφκε θαη πξνθαηαιήςεηο

8

απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο ζε ηέηνην βαζκφ
ψζηε λα επεξεάδνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη
ζηα λνζνθνκεία;

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΙΛΚΙ
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