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Εισαγωγή: Η ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματική ιατρική φροντίδα και  

χρήση των υπηρεσιών υγείας αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ελληνικού συστήματος  υγείας. 

Το 2010, η οικονομική ύφεση στην  Ελλάδα με την εφαρμογή μέτρων λιτότητας οδήγησαν σε 

μια δραματική αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας. Οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως 

οι παράνομοι μετανάστες, οι ανασφάλιστοι, οι άνεργοι επηρεάστηκαν περισσότερο από τις 

αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, με  αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας και 

την αύξηση των εμποδίων στην πρόσβαση τους στην υγειονομική περίθαλψη. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να περιγράψει και να αναλύσει τις εμπειρίες 

πρόσβασης σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης των ανασφάλιστων 

γηγενών και μεταναστών σε δύο αστικά περιβάλλοντα της Ελλάδας. 

Μέθοδοι: Η ποιοτική διερευνητική μέθοδος επιλέχτηκε για τους σκοπούς της εργασίας. Η 

παρούσα εργασία βασίστηκε σε 21 εις βάθος συνεντεύξεις σε ανασφάλιστους μετανάστες και 

γηγενείς που διαμένουν σε δύο αστικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων προσεγγίστηκε σε κοινωνικά ιατρεία της Αθήνας και του Ηρακλείου, 

Κρήτης. Τα ποιοτικά δεδομένα αναλύθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της ανάλυσης 

περιεχομένου.  

Αποτελέσματα: Οι ανασφάλιστοι ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης στην υγειονομική 

περίθαλψη, οι οποίες οδηγούν σε καθυστέρηση ή παραίτηση από  την απαραίτητη ιατρική 

φροντίδα ή την αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών για την υγεία. Το υψηλό κόστος και η 

έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης αναφέρθηκαν ως πρωταρχικά εμπόδια στην πρόσβαση.  

Ακολουθούν τα περιορισμένα ιατρικά δικαιώματα, οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής, η στάση των επαγγελματιών υγείας, οι γλωσσικοί 
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και πολιτισμικοί φραγμοί όσον αφορά τον μεταναστευτικό πληθυσμό, η ανεπαρκής γνώση 

σχετικά με το σύστημα υγείας και τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τέλος η έλλειψη γνώσης των 

δικαιωμάτων.  

Συμπεράσματα: Ο ανασφάλιστος πληθυσμός πρέπει να ξεπεράσει σειρά εμποδίων για την  

πρόσβαση στην φροντίδα. Τα εμπόδια αυτά οδηγούν σε αναζήτηση εναλλακτικών 

στρατηγικών για την κάλυψη των αναγκών υγείας, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 

τους καθώς και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας, στην ποιότητα δηλαδή 

των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για πολιτικές και 

κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, θα οδηγήσουν σε διασφάλιση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για 

τις ευάλωτες ομάδες που αποκλείονται από σύστημα υγείας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Πρόσβαση, οικονομική κρίση, ανασφάλιστοι, Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας 

περίθαλψης, αστικό κέντρο, ποιοτική μελέτη. 
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Abstract 
 

 
Title: «A qualitative investigation of the uninsured access to secondary care services in 
urban areas in Greece» 
  

By: Karamintziou Despoina    

Supervisors:               1. A. Philalithis, Professor, Faculty of Medicine, University of Crete                                                               
 

          2. N. Papadakis, Associate Professor, Department of Political 
                                         Science, University of Crete 
 
Advisory Committee: 1. K. Koutra, Professor, Department of Social Work, TEI Crete 
 

Date: June 2015  

 

Introduction: The equal and universal access to effective medical care and use of health 

services is a primary objective of the Greek health system. In 2010, the economic downturn in 

Greece with the implementation of austerity measures led to a dramatic increase in 

unemployment and poverty. Socially vulnerable groups such as irregular migrants, the 

uninsured, the unemployed are most affected by the negative impact of the economic crisis, 

leading to deterioration of health and increased obstacles to their access to health care. 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the secondary healthcare 

services access experiences of uninsured natives and immigrants in two urban environments 

of Greece. 

Methods: Qualitative exploratory method chosen for the purpose of work. The present study 

was based on 21 in-depth interviews in uninsured immigrants and natives living in two urban 

contexts in Greece. The majority of participants approached socially surgeries in Athens and 

Heraklion, Crete. Qualitative data were analyzed according to the principles of content 

analysis. 

Results: Uninsured reported difficulties in accessing health care, leading to delay or waiver of 

necessary medical care or seeking alternative health strategies. The high cost and lack of 

insurance coverage reported as primary barriers to access. Here are the limited medical rights, 

the complex bureaucratic procedures, long waiting times, the attitude of health professionals, 

language and cultural barriers in terms of migrant population, insufficient knowledge about 

the health system and the services available and finally the lack of knowledge rights. 

Conclusions: The uninsured population has to overcome a number of obstacles to access to 

care. These barriers lead to a search for alternative strategies to meet health needs, have 

negative effects on their health and on the effectiveness of the health system, the quality that 

the services offered.This study highlights the need for policies and guidelines that are 
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consistent with international law on human rights, will result in ensuring access to health care 

for vulnerable groups that are excluded from the health system. 

 
Key words: Access, economic crisis, uninsured, secondary health care services, urban center, 

qualitative study. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση της φτώχειας, 

της ανεργίας και του άγχους, τα οποία σχετίζονται με αυξημένους δείκτες κακής 

υγείας, και με τους δημόσιους και ιδιωτικούς προϋπολογισμούς να βρίσκονται κάτω 

από μεγάλη συρρίκνωση και πίεση. Αφενός ο τομέας της δημόσιας υγείας 

αποδυναμώνεται και υπολειτουργεί, χωρίς πολλές φορές να μπορεί να ανταπεξέλθει 

στις ανάγκες του πληθυσμού, και αφετέρου περιορίζεται η πρόσβαση του πολίτη στις 

υπηρεσίες υγείας. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι πλέον πολυτέλεια, δεδομένης της 

οικονομικής στενότητας, ενώ οι φορείς δημόσιας υγείας είναι ανεπαρκείς (OECD, 

2012). Με την παγκόσμια οικονομική κρίση να βαθαίνει, ο αριθμός των ατόμων που 

ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αυξάνει πιέζοντας πιεστικά για αποτελεσματικότερη 

κοινωνική προστασία. 

 

Στην Ελλάδα, η οικονομική ύφεση το 2010, και τα μέτρα λιτότητας είχαν σοβαρές 

επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία. Νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού 

αναδειχθήκαν εξαιτίας της  αύξησης του αριθμού των ανθρώπων που έμειναν εκτός 

αγοράς εργασίας ή με πολύ  χαμηλούς μισθούς. Ο κίνδυνος της  φτώχειας, του 

κοινωνικού αποκλεισμού και τα προβλήματα υγείας είναι οι συνέπειες από αυτή την 

κλιμάκωση της ανεργίας.  

 

Η άνοδος της ανεργίας - ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας – είχε ως αποτέλεσμα να  

μείνει ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ο οποίος 

σύμφωνα με στοιχεία του τομέα οικονομικών της υγείας το 2013 αγγίζει τα 3 

εκατομμύρια άτομα (National School of Public Health, 2013). Παράλληλα, η 

ελληνική κυβέρνηση μείωσε σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία 

(Kentikelenis  et al., 2011) και αύξησε το κόστος πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας,  με 

αποτέλεσμα οι ασθενείς που δεν μπορούν να πληρώσουν να μην μπορούν να έχουν 

και πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο ή να αποκλείονται από τις  υπηρεσίες υγείας, οι 

οποίες παρέχονται από το εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η οικονομική 

κρίση ανέτρεψε την αρχή της καθολικής κάλυψης και έθεσε μείζονα εμπόδια στην 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.  
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Υψηλό ποσοστό (30%) του ελληνικού λαού που σε περίοδο κρίσης ζητάει ιατρική 

συμβουλή και φροντίδα από μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως  οι  «Γιατροί του 

Κόσμου» (Ifanti et al., 2013). Ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών δείχνουν ότι οι 

άνθρωποι που δεν έχουν ασφάλιση υγείας, όχι μόνο δεν έχουν πρόσβαση στην 

περίθαλψη, αλλά έχουν χειρότερη γενική υγεία και υψηλότερα ποσοστά 

θνησιμότητας (Ayanian et al., 2000; Baker et al., 2001; Hadley, 2003; Garcia et al., 

2010; Biswas et al., 2011; Driscoll & Bernstein, 2012). 

 

Στο πλαίσιο αυτό ο σκοπός της παρούσας  μελέτης  είναι εις βάθος διερεύνηση των 

εμπειριών πρόσβασης των ανασφάλιστων γηγενών και μεταναστών στο ελληνικό 

σύστημα υγείας, προκειμένου  να  εντοπιστούν, καταγράφουν και αναλυθούν: α) τα 

πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ανασφάλιστοι κατά την πρόσβαση τους στις 

Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης. Εμπόδια τα οποία σχετίζονται με 

χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας, ή συνδέονται με τις συγκεκριμένες συνθήκες 

διαβίωσης τους και τα κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους, β) 

οι επιπτώσεις των δυσκολιών αυτών στην υγεία τους και οι εναλλακτικές στρατηγικές 

που αναζητούνται προκειμένου να διαχειριστούν και να επιλύσουν τα  θέματα υγείας 

που απορρέουν από την περιορισμένη  πρόσβαση  στο σύστημα υγείας. 

 

Καθώς ο πρωταρχικός στόχος του συστήματος υγείας είναι η προώθηση της 

καθολικής πρόσβασης σε αποτελεσματική ιατρική φροντίδα και η ισότιμη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας για ίση ανάγκη, η αναγκαιότητα αυτής της μελέτης έγκειται στην 

ανάγκη για ανάληψη δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγειονομική 

περίθαλψη και την ανάγκη να λειτουργήσουν κάποια προγράμματα καθολικής 

κάλυψης, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην φροντίδα υγείας ο 

αποκλεισμένος πληθυσμός. 

 

Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη μελέτη  θα συνεισφέρει στην εις βάθος κατανόηση των 

εμπειριών των ανασφάλιστων όσον αφορά την πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Θα εντοπίσει και θα αναλύσει τις δυσκολίες στην  

πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας των ανασφάλιστων ελλήνων και 

μεταναστών και θα συμβάλλει στην διεύρυνση της γνώσης. Η επαρκής κατανόηση 

και γνώση των «εμπόδιων για την υγεία» με την εμπειρία των ίδιων των 

ανασφάλιστων είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των αναγκών της υγείας τους 

και την προώθηση της πρόσβασης τους στην υγειονομική περίθαλψη καθώς και τα 
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ικανοποιητικά αποτελέσματα για την υγεία, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

τους παρόχους υγείας προκειμένου να προσαρμόσουν την υγειονομική περίθαλψη και 

τις υπηρεσίες κατάλληλα. Τέλος, αυτή η μελέτη θα καταδείξει την ανάγκη για 

πολιτικές και  κατευθυντήριες γραμμές, και θα αποτελέσει το έναυσμα για την 

χάραξη  πολιτικών, οι οποίες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη των 

ανασφάλιστων, και γενικότερα των ευάλωτων πληθυσμών. Ο στόχος της βελτίωσης 

της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη δεν είναι η αύξηση της χρησιμοποίησης 

(ίσως από εκείνους που δεν θα κερδίσουν από τις υπηρεσίες), αλλά η ενθάρρυνση της 

χρήσης από τις ομάδες που την έχουν ανάγκη και θα επωφεληθούν. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο  της εργασίας επιχειρείται  μια εννοιολογική προσέγγιση του 

όρου της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη καθώς και της έννοιας των ιδίων 

κεφαλαίων στην πρόσβαση. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και κριτική στο ελληνικό σύστημα υγείας 

καθώς και των κυριότερων μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα κατά την τελευταία 

πενταετία. Επίσης αναλύεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόσβασης μέχρι το έτος 

2014, καθώς και οι προσπάθειες αύξησης της προσβασιμότητας που έλαβαν χώρα 

κατά την ίδια χρονική περίοδο. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις στην 

υγεία σε Ευρώπη και Ελλάδα, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στην  επίδραση της 

οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας και στην πρόσβαση των ευπαθών ομάδων 

στην υγειονομική περίθαλψη. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

στην εν λόγω μελέτη. Αναφέρονται ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά 

ερωτήματα αυτής, γίνεται μια αναφορά στις ποιοτικές μελέτες και ακολουθούν, η 

ανάλυση του μεθοδολογικού σχεδιασμού και της διεξαγωγής της έρευνας, όπως τα 

ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, η διαδικασία διεξαγωγής των 

συνεντεύξεων καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και ανάλυσης των δεδομένων. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα ευρήματα που πρόεκυψαν από 

την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων και ακολουθεί η συζήτηση και τα 

συμπεράσματα – προτάσεις.  

 

Τέλος, στο παράρτημα περιλαμβάνεται ο οδηγός συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

1.1. Μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου «πρόσβαση» 

 

Παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι μια σημαντική 

έννοια στον τομέα της πολιτικής για την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας και συχνά 

αναγνωρίζεται ως στόχος για την πολιτική της υγειονομικής περίθαλψης, είναι μία 

έννοια που δεν έχει οριστεί ή χρησιμοποιηθεί με ακρίβεια και συχνά παραμένει 

ασαφής. 

 

Οι θεωρίες της πρόσβασης αποδέχονται ότι είναι μια δυναμική διαδικασία, όπου 

υπάρχει η δυνατότητα για τα άτομα και τις οικογένειες να μάθουν και να 

τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους.  Ετυμολογικά, η πρόσβαση ορίζεται ως ένα 

τρόπος προσέγγισης, φθάνοντας ή μπαίνοντας σε ένα μέρος, δηλαδή το δικαίωμα ή η 

δυνατότητα να φθάσεις, να κάνεις χρήση ή μια επίσκεψη (Canadian Oxford 

Dictionary, 1998). 

 

Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη 

έννοια. Πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο "πρόσβαση", συνώνυμη με την 

«χρησιμοποίηση», υπονοώντας ότι η χρήση ενός ατόμου των υπηρεσιών υγείας είναι 

απόδειξη ότι αυτός/η μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Ωστόσο, η 

πρόσβαση αναφέρεται σε ευκαιρίες, ενώ η χρησιμοποίηση είναι η εκδήλωση αυτών 

των ευκαιριών (Oliver & Mossialos, 2004). Για μερικούς θεωρητικούς, η "πρόσβαση" 

αναφέρεται στην έναρξη ή τη χρήση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ενώ 

για άλλους χαρακτηρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο ή τη χρήση.  

 

Η απουσία ενός ολοκληρωμένου ορισμού για την ισότητα στην φροντίδα υγείας 

δημιουργεί σύγχυση στις  έννοιες  «πρόσβαση»  και  «χρήση»  με  αποτέλεσμα  η  

ισότητα  στη  φροντίδα  υγείας  άλλοτε  να ορίζεται ως ισότητα στην πρόσβαση και 

άλλοτε ως ισότητα στην χρήση.  Σύμφωνα με τον Mooney (1983) η  διάκριση των 

δύο εννοιών βρίσκεται στη διαφορά ότι η πρόσβαση είναι θέμα προσφοράς των  

υπηρεσιών  υγείας,  ενώ  η  χρήση  είναι συνάρτηση της  προσφοράς  και  ζήτησης  ή  

ανάγκης,  άρα  ίση πρόσβαση για ίση ανάγκη συμβαίνει μόνο όταν τα  άτομα που 

βρίσκονται στην ίδια υγειονομική περιφέρεια ξοδεύουν το ίδιο προσωπικό κόστος. 
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Αντίθετα η χρήση είναι μια εξίσωση προσφοράς και ζήτησης διότι  η  χρήση  των  

υπηρεσιών  υγείας  από  ένα  άτομο  εξαρτάται  από  τις  υπηρεσίες  που  του 

προσφέρονται και από τις αντιλήψεις του για την ωφέλεια που θα προκύψει για την 

υγεία του από τη χρήση αυτής της φροντίδας υγείας (Mooney, 1983). 

 

Η πρόσβαση μπορεί να περιγραφεί ως η δυνατότητα ή η πραγματική είσοδος ενός 

συγκεκριμένου ατόμου ή μιας ομάδας του πληθυσμού στο σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης, όπου «έχω πρόσβαση» είναι η δυνατότητα για χρήση των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης, και «να αποκτήσω πρόσβαση» είναι η πράξη από την 

έναρξη της χρήσης υπηρεσίας του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. 

  

Σύμφωνα με τους Couffinhal et al. (2005), η έννοια της πρόσβασης είναι διαφορετική 

από αυτή της χρήσης. Η πρόσβαση αναφέρεται στη δυνατότητα ενός ατόμου να 

χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες υγείας, ενώ η χρήση είναι η πραγματοποιηθείσα πλέον 

απόφαση να χρησιμοποιήσει κανείς μια υπηρεσία υγείας. 

 

Οι πρώτες έρευνες σχετικά με την προσβασιμότητα, ήταν το έργο του 

Donabedian (1972), που δίνει έμφαση σε δύο σημαντικές πτυχές της 

προσβασιμότητας. Η κοινωνικοοργανωτική πρόσβαση, η οποία εστιάζεται στο αν οι  

οργανωτικές δομές φροντίδας υγείας ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας 

(π.χ. αμοιβές για την υπηρεσία, ώρες γραφείου), και η γεωγραφική πρόσβαση που 

αναφέρεται στη φυσική και χρονική απόσταση των καταναλωτών από την 

υγειονομική περίθαλψη.  Η απόδειξη της πρόσβασης είναι η χρήση της υπηρεσίας, 

και όχι απλά η παρουσία μιας εγκατάστασης, σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα 

(Donabedian,1972). 

 

Πιο πρόσφατες έρευνες σχετικά με την προσβασιμότητα καταδεικνύουν τη σημασία 

των παραγόντων που πηγαίνουν πέρα από τη γεωγραφική εγγύτητα των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης. Για παράδειγμα, οι Feachem et al. (2002) καθορίζουν την 

προσβασιμότητα σε σχέση με το χρόνο που περιμένει το άτομο για να λάβει τις 

υπηρεσίες ιατρού ή / και εξειδικευμένη περίθαλψη. Η πρόσβαση έχει επίσης 

αξιολογηθεί από τους χρόνους ταξιδιού και την ευκολία των ιατρικών ραντεβού (Seid 

et al., 2001). 
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Οι έννοιες που έχουν εξελιχθεί για τις μελέτες της πρόσβασης προέρχονται από το  

«μοντέλο συμπεριφοράς χρήσης υπηρεσιών υγείας» που αναπτύχθηκε για πρώτη 

φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 για να προβλέψει και να εξηγήσει  η 

χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας (Andersen, 1995). Ο Andersen, (1995) ένας 

από τους κύριους συντάκτες του Μοντέλου Συμπεριφοράς Χρήσης Υπηρεσιών 

Υγείας, ορίζει την «πρόσβαση» ως την πραγματική χρήση των υπηρεσιών  υγείας και 

ό, τι διευκολύνει ή εμποδίζει την εν λόγω χρήση.  Το μοντέλο προτείνει ότι η  χρήση 

της υγειονομικής περίθαλψης είναι συνάρτηση της διάθεσής των ανθρώπων να 

χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες (προδιαθεσικοί παράγοντες), των  παραγόντων που 

επιτρέπουν ή εμποδίζουν τη χρήση, καθώς και της ανάγκης τους για φροντίδα. Στο 

μοντέλο αυτό γίνεται διάκριση μεταξύ της δυνατότητας και της συνειδητοποίησας 

πρόσβασης. Η  συνειδητοποίησα πρόσβαση αναφέρεται στην πραγματική χρήση των 

υπηρεσιών υγείας, αντανακλά τη χρησιμοποίηση και την ικανοποίηση, ενώ η 

δυνατότητα πρόσβασης αναφέρεται στην δυνατότητα των πόρων, όπως το εισόδημα ή 

την ασφάλιση, και επηρεάζεται τόσο από προδιαθεσικούς (ανάγκη, πεποιθήσεις για 

την υγεία, την κοινωνική δομή) και παράγοντες που επιτρέπουν ή όχι την πρόσβαση 

(η διαθεσιμότητα και η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας) διαδικασίες, μερικές  

ευμετάβλητες και άλλες όχι (Andersen,  1995; Gold, 1998; Aday & Andersen, 1974).  

Η πρόσβαση ορίζεται ως το επίπεδο της διευκόλυνσης ή αναστολής που επηρεάζει 

την ικανότητα των ατόμων να εισέλθουν και να λαμβάνουν φροντίδα από τις 

υπηρεσίες της υγείας. Η προσβασιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται 

από μια πληθώρα παραγόντων προσφοράς και ζήτησης. Από την πλευρά της 

προσφοράς, οι παράγοντες περιλαμβάνουν την κατανομή των εγκαταστάσεων, τους 

χρόνους αναμονής, και τους ανθρώπινους πόρους  και κεφάλαιο (Bower et al., 2003). 

Οι  παράγοντες που επηρεάζουν την προσβασιμότητα από την πλευρά της ζήτησης 

είναι το αποτέλεσμα από προδιαθεσικούς παράγοντες, παράγοντες που επιτρέπουν ή 

εμποδίζουν την χρήση των υπηρεσιών υγείας και  τέλος από την ανάγκη  (Aday & 

Andersen, 1974; Andersen, 1995; Gulliford et al., 2002; Allin et al., 2009). Οι 

προδιαθεσικοί παράγοντες αναφέρονται στην αντίληψη ενός ατόμου για την 

ασθένεια, καθώς και του πληθυσμού τα ειδικά πολιτιστικά, κοινωνικά, και 

επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, που αντιπροσωπεύουν την πιθανότητα ότι ένα άτομο 

θα αναζητήσει και θα κάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας. Οι Βασικοί παράγοντες,  

είναι αυτοί που επιτρέπουν ή εμποδίζουν τη χρήση των υπηρεσιών υγείας και 

περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα σε ιδιώτες για τη χρήση υπηρεσιών υγείας μέσα (πχ. το 
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επίπεδο του εισοδήματος ή την εκπαίδευση, την ασφαλιστική κάλυψη), καθώς επίσης 

και  παράγοντες του συστήματος υγείας που περιλαμβάνουν πόρους, δομές, θεσμούς, 

διαδικασίες και κανονισμούς μέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας. 

Τέλος, η ανάγκη που αναφέρεται στην  πραγματική κατάσταση της υγείας ενός 

ατόμου (π.χ., παρουσία των χρόνιων παθήσεων, αυτοαναφερόμενη υγεία), οι οποίες 

συχνά συνδέονται ισχυρότερα με τη χρήση των υπηρεσιών υγείας (Shengelia et al., 

2003). 

Ο  Penchansky (1981) πρότεινε μια εναλλακτική προσέγγιση για την κατανόηση της 

πρόσβασης που επικεντρώθηκε στην αλληλεπίδραση των βασικών στοιχείων που 

καθορίζουν τη χρήση των υπηρεσιών. Ο Penchansky πρότεινε την έννοια της 

προσαρμογής μεταξύ των αναγκών του ασθενούς και την ικανότητα του συστήματος 

να καλύψει τις ανάγκες αυτές (Penchansky  & Thomas, 1981). Εδώ, η πρόσβαση 

μπορεί να συλληφθεί ως η διεπαφή μεταξύ των δυνητικών χρηστών και των πόρων 

της υγειονομικής περίθαλψης, και θα πρέπει να επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά 

των ατόμων που παρέχουν καθώς και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες.  

Πρότεινε ότι αυτή η προσαρμογή μπορεί να μετρηθεί σε 5 διαστάσεις:  

(1) στη διαθεσιμότητα,  η οποία είναι ο όγκος των ιατρικών και άλλων υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης  

(2) στη προσβασιμότητα, η χωρική ή γεωγραφική σχέση μεταξύ των παρόχων 

υγειονομικής περίθαλψης και των χρηστών της φροντίδας  

(3) στη διαμονή, η οποία περιγράφει την οργάνωση και το περιεχόμενο του 

συστήματος υγείας που σχετίζεται με την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τη φροντίδα (ο χρόνος αναμονής, και το μήκος του χρόνου 

αναμονής για ραντεβού)  

 

(4) στην οικονομική προσιτότητα, η οποία είναι η οικονομική δυνατότητα του 

πληθυσμού να χρησιμοποιήσει τη φροντίδα που παρέχεται από το σύστημα και την 

αντίληψη της αξίας από την πλευρά των ασθενών  

 

(5) στην αποδοχή, η οποία αντιπροσωπεύει τις συμπεριφορές των χρηστών της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους παρόχους, και αντιστρόφως. 
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Ο Frenk (1985) επέκτεινε τις εργασίες των Penchansky &Thomas (1981)  και 

Donbedian (1972). Σύμφωνα με τον  Frenk (1985), το εσωτερικό πρόβλημα της 

πρόσβασης είναι η χρήση όρων που δεν έχουν καθοριστεί σαφώς αλλά 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (πρόσβαση, προσβασιμότητα, διαθεσιμότητα). Για 

τον Frenk (1985), η πρόσβαση είναι η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί την 

υγειονομική περίθαλψη με δεδομένη την ανάγκη και / ή την επιθυμία να την 

αποκτήσει, ενώ η προσβασιμότητα είναι στην πραγματικότητα ο βαθμός στον οποίο 

ένα άτομο που χρειάζεται φροντίδα και αναζητά πραγματικά φροντίδα, την  

λαμβάνει. Ο Frenk (1985) ορίζει πολλές άλλες έννοιες που είναι σημαντικές για την 

κατανόηση του όρου «προσβασιμότητα». Η «διαθεσιμότητα» αναφέρεται στην 

ύπαρξη των πόρων φροντίδας υγείας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 

παραγωγικότητά τους, ή την ικανότητα να παράγουν υπηρεσίες υγείας. Η 

«προσβασιμότητα» περιγράφει την πιθανότητα ενός ατόμου που λαμβάνει τη 

φροντίδα που χρειάζεται. Η «αντίσταση», η οποία είναι σημαντική για την 

κατανόηση της διαφοράς μεταξύ της διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας, ορίζεται 

ως το σύνολο των εμποδίων που προκύπτουν από τους πόρους για την υγεία που 

στέκονται στο δρόμο της αναζήτησης και λήψης φροντίδας. Η προσβασιμότητα, η 

διαθεσιμότητα, και η αντίσταση είναι οι όροι που περιγράφουν το σύστημα παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης, ενώ η πρόσβαση προορίζεται για την περιγραφή της 

ικανότητας των ατόμων να αποκτήσουν φροντίδα, αν χρειάζονται και θέλουν.   

 

Οι  Whitehead et al. (1997), όρισαν την  πρόσβαση ως την ικανότητα ενός ατόμου να 

εξασφαλίσει ένα συγκεκριμένο εύρος υπηρεσιών, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

ποιότητας, να υφίσταται ένα συγκεκριμένο μέγιστο επίπεδο προσωπικών 

ταλαιπωριών και  κόστους, και στην κατοχή του να  έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

πληροφοριών.  

 

Σύμφωνα με τους Guilford et al. (2002) προϋπόθεση για την πρόσβαση είναι η  

επαρκής παροχή των υπηρεσιών, έτσι ώστε τα άτομα να έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν μια υπηρεσία υγείας (Gulliford et al., 2002). Η πρόσβαση μπορεί να 

γίνει αντιληπτή με τουλάχιστον τέσσερις τρόπους: Αν η  παροχή υπηρεσιών είναι 

επαρκής και συγχρόνως  διαθέσιμη, οι άνθρωποι τότε έχουν πρόσβαση στην φροντίδα 

υγείας. Η έκταση στην οποία ο πληθυσμός στην πραγματικότητα «αποκτά 

πρόσβαση» εξαρτάται από οικονομικά, οργανωτικά, κοινωνικά  και πολιτισμικά 

εμπόδια που περιορίζουν τη χρήση. Οι υπηρεσίες πρέπει επίσης να είναι σχετικές και 
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αποτελεσματικές, προκειμένου ο πληθυσμός να έχει πρόσβαση σε ικανοποιητικά για 

την υγεία αποτελέσματα. Τέλος, οι Gulliford et al., (2002) υπογραμμίζουν και το 

θέμα των διαφορετικών υποθέσεων και προσδοκιών σε σχέση με την πρόσβαση και  

υποδεικνύουν ότι η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και τα εμπόδια για την αξιοποίηση 

πρέπει να  αξιολογηθούν υπό το πρίσμα των διαφορετικών προοπτικών, των αναγκών 

υγείας από διαφορετικές ομάδες στην κοινωνία. 

 

1.2. Η έννοια των «ιδίων κεφαλαίων»  

 

Η έννοια των «ιδίων κεφαλαίων» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της 

πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, επειδή η ένταξη της ισότητας και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που απαιτούνται 

για την αποτελεσματική παροχή υγειονομικής περίθαλψης (Braveman & Gruskin, 

2003). Μια  υπηρεσία υγείας που βασίζεται στην ισότητα υπονοεί ότι η χρήσης αυτής 

από τα άτομα  και η πρόσβαση στην υπηρεσία εξαρτάται από την κατάσταση της 

υγείας τους και μόνο, και όχι από την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση. Η 

πρόσβαση δεν θα πρέπει να είναι ανάλογη με την ηλικία, τη φυλή, το φύλο, τη 

γλώσσα, τον πολιτισμό, και τη λειτουργική ικανότητα. Η ισότητα στην υγειονομική 

περίθαλψη θα πρέπει να ασχολείται με τη μείωση των συστηματικών διακρίσεων και 

περιθωριοποίησης μεταξύ διαφορετικών ομάδων και εντός των ομάδων (Meyer et al., 

2013). Tα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να αποσκοπούν στην 

εξασφάλιση ότι οι πολίτες τους απολαμβάνουν την καθολική και ισότιμη πρόσβαση 

σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Η ισότιμη χρήση των υπηρεσιών 

υγείας για ίση ανάγκη, είναι ένας από τους κύριους στόχους των συστημάτων 

δημόσιας υγείας.  

 

Η ίση πρόσβαση για ίση ανάγκη απαιτεί όρους υπό τους οποίους τα άτομα με ίσες 

ανάγκες να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη (δηλαδή, 

οριζόντια ισότητα), και, ως συνέπεια, τα άτομα με άνισες ανάγκες έχουν και άνισες 

ευκαιρίες πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη (δηλαδή, η κάθετη ισότητα των 

ιδίων κεφαλαίων). Η ίση πρόσβαση όμως στην υγειονομική περίθαλψη δεν σημαίνει 

και ίση χρήση των υπηρεσιών υγείας.  Για παράδειγμα, ορισμένα άτομα (ή ομάδες 

ατόμων) μπορεί να είναι καλύτερα ενημερωμένα στην πρόσβαση, και την πλήρη 

αξιοποίηση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης από άλλους. 
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Αν και το ενδιαφέρον στην πολιτική επικεντρώνεται κυρίως στη δίκαιη διανομή της 

φροντίδας, πρόσφατες ανησυχίες επικεντρώνονται, στα αποτελέσματα και στην 

ποιότητα της περίθαλψης (Andersen,1995; Berk &, Schur, 1998). Η εννοιολογική 

σχέση της πρόσβασης και της ποιότητας αντικατοπτρίζεται στον ορισμό του 

Ινστιτούτου Ιατρικής της πρόσβασης στην περίθαλψη ως «η έγκαιρη χρήση των 

προσωπικών υπηρεσιών υγείας για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» 

(Institute of Medicine, 1993). 

 

Η υγειονομική περίθαλψη (η διατήρηση και βελτίωση της σωματικής και ψυχικής 

υγείας, κυρίως μέσω της παροχής ιατρικών υπηρεσιών) επηρεάζεται από τις 

κοινωνικές πολιτικές που διέπουν, την κατανομή των πόρων υγειονομικής 

περίθαλψης, τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, την χρήση των 

υπηρεσιών  υγείας και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας (Braveman & Gruskin, 

2003). Η διασφάλιση ότι οι κατάλληλοι πόροι κινητοποιούνται για να καλύψουν τις 

ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των διαφόρων ομάδων σε διαφορετικούς 

πληθυσμούς είναι το κλειδί για την πρόσβαση στην περίθαλψη (Gulliford et al., 

2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ) της Ελλάδας θεσπίστηκε το 1983, εμπνευσμένο 

από τα ιδανικά της Άλμα ΑΤΑ, με στόχο να εξασφαλίσει την δωρεάν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας και την συμμετοχή όλων των πολιτών στην παροχή υψηλής 

ποιότητας υγειονομικής φροντίδας (Oikonomou & Mariolis, 2010).Το ελληνικό 

σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται ως μεικτό. Βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Οι πολίτες έχουν έτσι άμεση πρόσβαση σε μια 

πληθώρα από υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω 

του κρατικού προϋπολογισμού, από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μέσω των 

εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και τέλος από τον 

ιδιωτικό τομέα. Ο τελευταίος, βασίζεται  είτε στην ιδιωτική ασφάλιση όπου αντλεί 

χρήματα από εισφορές χρηστών, είτε στην κατά περίπτωση αποζημίωση με άμεση 

καταβολή χρημάτων των χρηστών (Groenewegen & Jurgutis, 2013; Οικονόμου, 

2012). Η φορολογία συνεισφέρει το 29,1% των συνολικών δαπανών για την υγεία, 

ενώ η ασφάλιση υγείας αντιπροσωπεύει το 31,2%, οι άτυπες  πληρωμές 

αντιπροσωπεύουν το 37,6% των συνολικών δαπανών για την υγεία, ενώ η ιδιωτική 

ασφάλιση το 2,1%, (Economou, 2010). Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην 

Ελλάδα παρέχονται κυρίως από το i) το Εθνικό Σύστημα Υγείας (δημόσια 

νοσοκομεία και κέντρα υγείας στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, ii) τα 

ασφαλιστικά ταμεία υγείας (κέντρα υγείας με μισθωτούς γιατρούς ή συμβεβλημένους 

ιδιώτες γιατρούς) και iii) τον ιδιωτικό τομέα (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και 

ιδιώτες γιατρούς) που στο σημείο της χρήσης απαιτούνται άμεσες πληρωμές. Το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη των πολιτικών υγείας στην Ελλάδα. 

 

2.1. Κριτική στο σύστημα υγείας 

 

Το ελληνικό σύστημα υγείας δεν μπορεί ακόμα να προσφέρει καθολική κάλυψη και 

έχει κατακερματισμένη χρηματοδότηση και παράδοση. Η χρηματοδότηση είναι 

οπισθοδρομική, με εμπιστοσύνη στις άτυπες πληρωμές, και υπάρχουν ανισότητες 

στην πρόσβαση, την παροχή και την ποιότητα των υπηρεσιών. Επιπλέον, υπάρχουν 

μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες. Η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων της πρόσβασης στην 

υγειονομική περίθαλψη έχει εδώ και καιρό περιγραφεί ως ένα θεμελιώδες πρόβλημα 

του ελληνικού συστήματος υγείας. Η ενσωμάτωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Groenewegen%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24512835
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jurgutis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24512835
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υγείας, η δημιουργία μια διεπιστημονικής ομάδας και η νομοθεσία για τον 

οικογενειακό γιατρό φαίνεται να είναι απαραίτητη για τη συνεχή και αποτελεσματική 

υγειονομική περίθαλψη  (Lionis et al., 2009; Mossialos et al., 2005).   

Η ανάλυση του προβλήματος δείχνει ότι οι κύριες πηγές της ανεπάρκειας είναι οι 

σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, της οικονομίας 

και της κοινωνίας, οι οποίες οδηγούν στη γραφειοκρατία, στη διαφθορά, στη χαμηλή 

ποιότητα των υπηρεσιών, και στο υψηλό κόστος.   

Παρά την σχεδόν καθολική κάλυψη του πληθυσμού με τη δημόσια  ασφάλιση υγείας, 

οι άτυπες πληρωμές είναι ευρέως διαδεδομένες και μια σημαντική πηγή ανισότητας 

και της αναποτελεσματικότητας στο ελληνικό σύστημα φροντίδας υγείας. Ένα πολύ 

υψηλό ποσοστό των άτυπων πληρωμών γίνονται προκειμένου να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε δημόσια νοσοκομεία και να λάβουν οι ασθενείς μια υψηλότερη 

ποιότητα των υπηρεσιών (Liaropoulos et al., 2008). Οι άτυπες πληρωμές 

υπολογίζεται ότι είναι περισσότερο από 20% της συνολικής δαπάνης περίθαλψης για 

μία οικογένεια. Αν και υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με το πώς οι άμεσες 

πληρωμές επηρεάζουν την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας, είναι 

σαφές ότι οι ασθενείς που δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν μπορούν να έχουν και 

πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο ή χρειάζεται να περιμένουν περισσότερο για την παροχή 

φροντίδας. Η αυξανόμενη χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στο ελληνικό 

σύστημα θεωρείται μια άλλη σημαντική αιτία της ανισότητας. Οι επισκέψεις σε 

ιδιωτικά ιατρεία εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο 30% του συνόλου των επισκέψεων για 

την υγεία (Oikonomou & Margiolis, 2010). 

 

2.2. Μεταρρυθμίσεις του εθνικού συστήματος υγείας κατά την περίοδο 2010-2014 

 

Η Ελλάδα έχει εμπλακεί σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις του  Εθνικού Συστήματος 

Υγείας για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει η χώρα. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι βασικές μεταρρυθμίσεις που 

έλαβαν χώρα στην Ελλάδα  κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.  

 

Ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων (ΕΟΠΥΥ) 

Το 2011,  όλα τα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία συγχωνεύτηκαν στον ΕΟΠΥΥ, ένα 

ενιαίο ταμείο ενιαίο υγειονομικής ασφάλισης (Εθνικός Οργανισμός Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας, Ίδρυση του ΕΟΠΥΥ Ν. 3918/11), υπό τον έλεγχο των 
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υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Βραχάτης και Παπαδόπουλος, 2012). Ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως ο 

μοναδικός αγοραστής των φαρμάκων και υπηρεσιών υγείας για όλους τους 

ασφαλισμένους, αποκτώντας έτσι υψηλότερη διαπραγματευτική δύναμη έναντι των 

προμηθευτών. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ως κύριος  φορέας 

υγειονομικής περίθαλψης της  Ελλάδας, κάλυπτε διάφορες επαγγελματικές ομάδες 

και τις οικογένειες τους, αποκλείοντας όμως τους προσωρινούς ή  μακροχρόνια 

άνεργους και  αυτούς που πτώχευσαν λόγω της κρίσης, καθώς καμία διάταξη του 

νέου  ταμείου δεν αναφερόταν σε αυτούς (Niakas, 2013). 

Στον ΕΟΠΥΥ εντάχθηκαν τα τέσσερα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, 

ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ) καθώς και μικρότερα, καλύπτοντας το  95 % του πληθυσμού. Στόχος 

ήταν η μείωση της πίεσης από τη συμφόρηση των άσκοπων επισκέψεων στα δημόσια 

νοσοκομεία και στα ΤΕΠ, η οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η ρύθμιση  της 

ανάθεσης των παρόχων  υγειονομικής περίθαλψης και η βελτίωση των πρότυπων της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας (McDaid et al, 2012). Επίσης, βασικός 

στόχος ήταν η συγκέντρωση όλων των πόρων υγείας στο νέο ταμείο κοινωνικής 

ασφάλισης και η αύξηση της διαπραγματευτικής του δύναμης απέναντι στους 

προμηθευτές των υπηρεσιών υγείας. Συνεπώς, μέσω της ενοποίησης των 

ασφαλιστικών ταμείων, επιτυγχάνεται τόσο η ομογενοποίηση των παροχών υγείας 

προς όλους τους ασφαλισμένους, όσο  και η πρόσβαση σε  ένα ενιαίο σύστημα 

παροχής υπηρεσιών υγείας (Οικονόμου, 2012). Η διαμόρφωση μιας κοινής δέσμης 

παροχών προσφέρει τα μέσα για την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων.  

 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε μείωση των παροχών που πρόσφερε το νέο ταμείο, όπως 

είναι η  παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας και βοήθειας στους νεφροπαθείς, καθώς 

επίσης και αύξηση συμμετοχής στο κόστος από τους ίδιους τους χρήστες (Οικονόμου, 

2012). Επίσης, ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ο ΕΟΠΠΥ αντιμετώπιζε 

διοικητικά προβλήματα, τα οποία  παρεμπόδιζαν την λειτουργία του (McDaid et al., 

2012). Η οργάνωση έχει εμπλακεί σε έναν φαύλο κύκλο ελλειμμάτων που 

χαρακτηρίζουν το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης γενικά  και που 

προκαλείται από πολλούς λόγους, όπως οι προ-υπάρχουσες ελλείψεις των κεφαλαίων 

που κληροδοτήθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, τα προβλήματα χρηματοδότησης λόγω της 

κρίσης (ανεργία, αδήλωτη εργασία, αδυναμία των εργοδοτών ή των 
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αυτοαπασχολούμενων να καταβάλλουν εισφορές), τα οποία συμπληρώθηκαν με 

άναρχα έξοδα και την προκλητή ζήτηση των προμηθευτών (Niakas,  2013).  

 

ΠΕΔΥ  

Σχεδόν μετά από δύο χρόνια λειτουργίας ο ΕΟΠΠΥ παύει να υπάρχει  και τον 

Φεβρουάριο του 2014 κάνει την εμφάνιση του το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 

Υγείας (ΠΕΔΥ), όπου λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα των  Διοικήσεων των 

Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), (Ν. 4238/14, ΦΕΚ Α 38/17.2.2014, 

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 

διατάξεις). Όλες οι εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΟΠΥΥ, τα 

αγροτικά υγεία, τα κέντρα και ιατρεία τους, καθώς και τα λίγα αστικά κέντρα υγείας 

θα είναι κάτω από το δικαιοδοσία των ΔΥΠΕ. Ο στόχος είναι οι δομές αυτές να 

λειτουργούν για 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Για την ίδρυση και 

λειτουργία των νέων  Κέντρων Υγείας και των  Πολυδύναμων Κέντρων Υγείας των 

Δ.Υ.Πε. χρειάζεται  έγκριση από τον Υπουργό Υγείας, την αρμόδια  Δ.Υ.Πε. και από  

το  ΚΕ.Σ.Υ.Πε. Επιπρόσθετα, η Δ.Υ.Π.ε ορίζει την περιοχή ευθύνης του κάθε 

Κέντρου Υγείας (δηλαδή τον Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - Π.Φ.Υ.), με 

βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, την γεωγραφική θέση της κάθε περιοχής και 

τις συγκοινωνίες, καθώς και την ύπαρξη άλλων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Τέλος, κάθε δήμος έχει το λιγότερο ένα Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(Νόμος 4238/2014).  

 

Στο πρώτο άρθρο του νόμου ορίζεται ότι «υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

παρέχονται σε όλους τους πολίτες ισότιμα, ανεξάρτητα από την οικονομική, 

κοινωνική και εργασίας κατάστασή τους, μέσω ενός καθολικού, ολοκληρωμένου και 

αποκεντρωμένου δικτύου». Επιπλέον, ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία ενός 

συστήματος παραπομπής με βάση τον οικογενειακό γενικό ιατρό.  

 

Θέσπιση  του Οικογενειακού Ιατρού  

Η καθιέρωση του θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού είναι πυλώνας για την παροχή 

υπηρεσιών ποιοτικής και αποτελεσματικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με το  

Νόμο 4238/2014, καθιερώνεται η θέσπιση  του Οικογενειακού Ιατρού  στο  πλαίσιο 

των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Η παροχή των υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας  μπορεί να γίνει στις δομές των Τοπικών Δικτύων Π.Φ.Υ., κατ’ 

οίκον καθώς επίσης και στα ιδιωτικά  ιατρεία. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα επιλογής 
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του Οικογενειακού Ιατρού μέσω του Τοπικού Δικτύου Υπηρεσιών Π.Φ.Υ., της 

αρμόδιας  Δ.Υ.Πε. Επίσης, ο Οικογενειακός Ιατρός μπορεί να αρνηθεί να  δεχτεί  να 

έχει υπό την επίβλεψη του κάποιον πολίτη, λόγω  σοβαρών  προσωπικών  ή 

επαγγελματικών  λόγων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθήκοντα του Οικογενειακού 

Ιατρού  μπορούν να ασκήσουν Γενικοί Ιατροί, Παθολόγοι και Παιδίατροι.  

Όπως αναφέρει ο νόμος, οι Οικογενειακοί Ιατροί θα παραπέμπουν τους χρήστες στα 

επίπεδα περίθαλψης, σε ειδικούς ιατρούς, σε διαγνωστικές εξετάσεις προληπτικού και 

προσυμπτωματικού ελέγχου, με βάση τα πρωτόκολλα και τις  κατευθυντήριες 

οδηγίες. Ουσιαστικά, εκτός από τις βασικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον 

Οικογενειακό Ιατρό προς τους ασθενείς, οι τελευταίοι, θα καθοδηγούνται  για την 

πορεία τους μέσα στο σύστημα υγείας. 

 

Πρόγραμμα Καλλικράτης  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Καλλικράτη, εκχωρούνται από το 2010  επιπλέον 

αρμοδιότητες  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει αναλάβει την παροχή 

υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο ( Ν.3852/2010 ). Έτσι, μια 

σειρά αρμοδιοτήτων των ΔΥΠΕ και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας, 

βρίσκονται υπό την ευθύνη των Δήμων (Βραχάτης και  Παπαδόπουλος, 2012). 

 

Προμήθειες 

Με στόχο την μείωση του κόστους, επαναπροσδιορίστηκε  το σύστημα προμηθειών 

με την ίδρυση της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας το 2011 (Kastanioti et al., 2013). 

Ο προγραμματισμός των προμηθειών πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο,  

ενημερώνοντας την Επιτροπή  Προμηθειών Υγείας, η οποία με τη σειρά της είναι 

αρμόδια για την διεκπεραίωση των διαγωνισμών για τις προμήθειες υπηρεσιών και 

προϊόντων, με τον πιο αποδοτικό τρόπο.   

 

Τέλος, το επόμενο πιο σημαντικό μέτρο ήταν η έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματος 

συνταγογράφησης, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των 

γιατρών. Επίσης, αναπτύχθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής για 

κοινές ασθένειες, με στόχο την παροχή ασφαλούς ιατρικής πρακτικής. Τέλος, 

επιβλήθηκαν μέτρα για να ενισχύσουν τον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών και 

του κόστους νοσηλείας με την εφαρμογή των ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια) 

(Polyzos et al., 2013; Vandoros & Stargardt, 2013). 
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2.3. Θεσμικό πλαίσιο πρόσβασης κατά την περίοδο 2010-2014. 

 

Το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα παρέχει στους πολίτες -μέσω της 

κοινωνικής ασφάλισης- τη δυνατότητα για δωρεάν επισκέψεις σε γενικούς γιατρούς 

και να παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων και τα 

κέντρα υγείας με το αντίτιμο των €5, από το 2011. 

 

Από το 2006 (υπουργική απόφαση 139491/2006) παρέχεται το "βιβλιάριο απορίας» 

το οποίο απευθύνεται στον φτωχό και ανασφάλιστο πληθυσμό και τους παρέχει 

δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο, ιατρικές υπηρεσίες και φαρμακευτικά 

προϊόντα.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 1747 Β 2006) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων 

και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών» δικαιούχοι είναι οι 

ανασφάλιστοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 

ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή 

προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν 

προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη 

δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις 

περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το 

φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με 

ειδικό τρόπο.  

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του βιβλιαρίου απορίας, σε όσους είναι 

ανασφάλιστοι, κατατίθενται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρόνοιας που ανήκει ο 

κάθε ενδιαφερόμενος. Η διάρκεια του βιβλιαρίου απορίας είναι 1 έτος με δυνατότητα 

ετήσιας ανανέωσης για όσο χρονικό διάστημα, η επιλέξιμη παραμένει υπό την 

ιδιότητα του φτωχών. 

 

Όσοι είναι άνεργοι για λιγότερο από 12 μήνες, έχουν πρόσβαση σε παροχές 

ασθενείας σε είδος για 1 έτος μετά η έναρξη της ανεργίας με την προϋπόθεση 

απόδειξη που πρέπει να δοθεί τουλάχιστον 50 εργάσιμων ημερών κατά το έτος πριν 

από την έναρξη της ανεργίας. 
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Μετά τη λήξη του ενός έτους, ο ΟΑΕΔ παρέχει κάλυψη υγείας στους ακόλουθους 

τρεις περιπτώσεις:  

(α) Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών με την προϋπόθεση να έχουν 

συμπληρώσει τουλάχιστον 3000 ημερομίσθια (άρθρο 10, Νόμος 2434/1996). 

 (β) Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29 έως 55 ετών καλύπτονται για χρονικό διάστημα 

έως και δύο χρόνια από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίον ήταν ασφαλισμένοι πριν 

από την διακοπή της εργασίας τους, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει 600 

εργάσιμες ημέρες, από την ηλικία των 30 έως 54 ετών οι ημέρες ασφάλισης 

αυξάνονται κατά 100 ημέρες για κάθε έτος (§4, άρθρο 5, του νόμου αριθ 2768/1999). 

(γ) Άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών καλύπτονται για 6 μήνες με την προϋπόθεση να 

έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως άνεργοι για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 2 μήνες (άρθρο 18, Νόμος 2639/1998). 

Όταν ένα άτομο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για κάλυψη από τα προγράμματα του 

ΟΑΕΔ ή οποιαδήποτε αλλού φορέα ή προγράμματος μπορεί να απευθυνθεί στην 

διεύθυνση πρόνοιας του  δήμου όπου ανήκει για την έκδοση βιβλιάριου απορίας.  

 

Μετανάστες 

Οι μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απολαμβάνουν τα ίδια 

δικαιώματα με τους πολίτες όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα υγείας (Cuadra, 

2011). Η απαίτηση είναι, ωστόσο, να έχουν ασφάλιση, καθώς δεν μπορούν να 

διεκδικήσουν το επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, ούτε την κάρτα που επιτρέπει σε 

άτομα με χαμηλό εισόδημα ελεύθερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Μόνο 

οι νόμιμοι μετανάστες, δηλαδή εκείνοι που κατέχουν άδεια διαμονής και εργασίας, 

έχουν το δικαίωμα να κοινωνικής ασφάλισης. Οι μετανάστες που έχουν ασφαλιστική 

κάλυψη έχουν τα ίδια δικαιώματα στις υπηρεσίες υγείας με τους Έλληνες πολίτες. 

Επιπλέον, ο νόμος (Υ.Α. 139491/2006) προβλέπει δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη για τους νόμιμους και μόνιμους μετανάστες που είναι ανασφάλιστοι και 

οικονομικά αδύνατοι με την επίδειξη των ακόλουθων πιστοποιητικών: 

 

Βιβλιαρίου ανασφάλιστου, το οποίο χορηγείται στους πολίτες των χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, που κατέχουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας 

ομογενούς και πολίτες των χωρών που έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

την Κοινωνική και Ιατρική Αντίληψη. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται οι χώρες 

μέλη της Ε.Ε. καθώς και η Ισλανδία, Νορβηγία και η Τουρκία. 
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Πιστοποιητικό Κοινωνικής προστασίας, το οποίο χορηγείται εφόσον υπάρχει 

αποδεδειγμένο πρόβλημα υγείας στους πολίτες των χωρών που έχουν κυρώσει 

τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται οι χώρες μέλη 

της Ε.Ε. καθώς και η Κροατία, Ισλανδία, Νορβηγία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία στους αλλογενείς συζύγους Ελλήνων, 

στους συζύγους ομογενών και στους συζύγους πολιτών χώρας μέλους της Ε.Ε. καθώς 

και στα παιδιά τους (ΥΑ 139491/2006 περ. 4Αγ και 4Αδ) στους κατόχους άδειας 

διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (α.44 παρ.1 Ν.3386/2005 και ΥΑ 48566/2005 

και 139491/2006) καθώς και στους ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης 

των δικαιολογητικών για την απόκτηση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 

ή για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.  

 

Ειδικού Δελτίου Παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, όσων αλλοδαπών η 

αίτηση χορήγησης ασύλου έχει απορριφθεί οριστικά, αλλά τους έχει χορηγηθεί άδεια 

παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (α.8 παρ.3 Π.Δ. 61/1999). 

 

Επίσης οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή μετανάστες που η αίτησή τους για το 

καθεστώς του πρόσφυγα είναι υπό επεξεργασία και, οι μετανάστες με άδεια 

παραμονής για λόγους υγείας, είναι δικαιούχοι της επικουρικής προστασίας, και 

έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, πανομοιότυπα με 

αυτά που διατίθενται για τους Έλληνες πολίτες, εφόσον όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω είναι ανασφάλιστοι και φτωχοί. 

 

Αιτούντες άσυλο 

Οι αιτούντες άσυλο, σύμφωνα με μια νέα οδηγία του 2014 από το υπουργείο οι οποίοι 

έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες πολίτες, μπορούν να λάβουν θεραπεία σε 

νοσοκομείο  δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν στη διαχείριση 

του νοσοκομείου ότι βρίσκονται σε κακή οικονομική κατάσταση και είναι σε θέση να 

αποδείξουν την ιδιότητα τους.  

 

Μετανάστες «χωρίς έγγραφα» 

Οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 3304/2005, απαγορεύουν τις 

διακρίσεις λόγω εθνικής καταγωγής στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής 

ασφάλισης. 
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Οι μετανάστες που δε διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης μόνο σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης ή εάν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του ασθενούς και μέχρι τη 

σταθεροποίηση της υγείας τους (α.84 παρ.1 εδ.α΄ Ν.3386/2005).  

 

Μια εγκύκλιος από 18 Αύγουστου 2011 αναφέρει ότι οι ασθενείς που έρχονται στο 

νοσοκομείο και εξετάζονται από τους γιατρούς οι οποίοι στη συνέχεια θα 

αποφασίσουν  κατά πόσον  η κατάσταση της υγείας του μετανάστη «χωρίς έγγραφα» 

αποτελεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση είναι στη συνέχεια στη 

διακριτική ευχέρεια των επαγγελματιών του ιατρικού τομέα αν θα παρέχεται ή όχι 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Η οδηγία 2/5/2012 που εκδίδεται από τον 

Υπουργό Υγείας προβλέπει ότι η θεραπεία για τους μετανάστες «χωρίς έφγγραφα» 

παρέχεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τοπικές 

αρχές και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μόνο μέχρι η υγεία του ασθενούς έχει 

"σταθεροποιηθεί".  Τέλος, η οδηγία της 2ας Μαΐου 2012 (τροποποίηση του νόμου 

3386/2005, §84) αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα δημόσια εταιρικά 

όργανα, οι τοπικές αρχές και οι  φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν παρέχουν 

υπηρεσίες σε παράνομους υπηκόους τρίτων χωρών. Υπάρχει μια εξαίρεση για τα 

νοσοκομεία, υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και κλινικές σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης (Doctors of the World, 2012). 

 

Παιδιά 

Όλα τα ανήλικα παιδιά δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

ανεξάρτητα από τον επείγοντα ή μη χαρακτήρα του περιστατικού, είτε διαθέτουν, είτε 

όχι νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής (α.84 παρ.1 εδ.ά Ν.3386 / 2005) (Doctors of 

the World, 2012). 

 

Ειδικές περιπτώσεις 

Ο νόμος λαμβάνει πρόνοια και για ειδικότερες περιπτώσεις ατόμων που χρήζουν 

προστασίας, όπως τα θύματα παράνομης διακίνησης (Ν.3064/2002 και α.7 Π.Δ. 

233/2003) τα θύματα νάρκης ΥΑ Π2α/Γ.Π. οικ. 10532) και όσους έχουν μολυνθεί 

από τον ιό HIV/AIDS ή άλλα λοιμώδη νοσήματα (α.11 παρ.8 εδ. ε΄ Ν.2955/2001).  
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Η τροποποίηση του Π.Δ. 114/2010 ορίζει ότι οι αιτούντες άσυλο και οι «χωρίς 

έγγραφα» μετανάστες μπορούν να κρατούνται εφόσον συνιστούν κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία, επειδή πάσχουν από μολυσματικές ασθένειες ή ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε κίνδυνο των μολυσματικών ασθενειών 

(αυτός ο "κίνδυνος" αξιολογείται ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους, ενδοφλέβια 

χρήση ναρκωτικών, πορνεία). Σύμφωνα με το νόμο, ο κίνδυνος μπορεί επίσης να 

υπάρχει αν οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν τα ελάχιστα 

πρότυπα υγιεινής. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσδιορίζονται ως "Κίνδυνος" (που 

σημαίνει ότι υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί) μπορεί να αναγκαστούν να 

υποβληθούν σε υποχρεωτικό έλεγχο. Επιπλέον, από το 2012, ο κίνδυνος για τη 

δημόσια υγεία από τους μετανάστες «χωρίς έγγραφα» ή των αιτούντων άσυλο έχει 

γίνει λόγος για την απέλαση από την Ελλάδα (Γιατροί του κόσμου, 2012). 

 

2.3.1. Οι προσπάθειες για την αύξηση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας 

κατά την ίδια χρονική περίοδο (2010-2014) 

 

Από τον Ιούνιο του 2014, σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις του νόμου (ΦΕΚ 1465 

05.06.2014 και 1753 της 28/06/2014) οι ανασφάλιστοι και οι οικογένειές τους έχουν 

δικαίωμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη καθώς και 

στην φαρμακευτική περίθαλψη. Τον Ιούνιο 2014 δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις 

υπεγράφη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, (ΦΕΚ 1465/5-6-

2014) όπου σύμφωνα με την παράγραφο 8., δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής 

περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) καθίστανται οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών: 

 α) Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, 

κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι 

οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν 

είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, β) Ασφαλισμένοι που έχουν 

απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά 

Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη τους.  

 

Περιπτώσεις μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν ανασφάλιστα άτομα παρέχεται 

δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη μόνον εφόσον αυτοί προσκομίσουν με αίτησή τους, 

ιατρική γνωμάτευση υπογεγραμμένη από το θεράποντα ιατρό και τον προϊστάμενο 

του αντιστοίχου τμήματος στη τριμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου στο οποίο έχουν 
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παραπεμφθεί. Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασφαλισμένα και ανασφάλιστα 

πρόσωπα, δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών 

των δημοσίων νοσοκομείων. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η πρόσβαση σε 

φάρμακα για τα ανασφάλιστα άτομα καλύπτεται από Εθνικό Οργανισμό Υπηρεσιών  

Υγείας (ΕΟΠΥΥ), υπό την προϋπόθεση ότι τα φάρμακα αυτά χορηγούνται από έναν 

γιατρό του Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ένα γιατρό δημόσιου 

νοσοκομείου, ωστόσο, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ίδιες συν-

πληρωμές (copayments) που ισχύουν για τον ασφαλισμένο, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η δυσχερή οικονομική κατάσταση. Το κόστος αυτών των νέων παροχών  για 

τους ανασφάλιστους καλύπτεται από ξεχωριστό κωδικό  του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Οικονομικών (Eurofound 2014). 

 

Health Voucher  

Έχουν γίνει προσπάθειες να διατηρηθεί η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. 

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο (2013), στο πλαίσιο των κανόνων εφαρμογής του 

ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Υγείας συμπράττει με τον ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή του 

Προγράμματος, ώστε να αποκτήσουν δωρεάν δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικές 

υπηρεσίες πρόληψης και παρακολούθησης, όσοι πολίτες: α) έχασαν την ασφαλιστική 

τους ικανότητα και ταυτόχρονα, β) έχουν περιορισμένα εισοδήματα (12.000 ευρώ για 

τους άγαμους και μέχρι 25.000 ευρώ για τους έγγαμους). Το Πρόγραμμα Health 

Voucher/Εισιτήριο υγείας για ανασφάλιστους συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο 

Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Στόχευε σε άτομα που είχαν χάσει την 

ασφαλιστική τους κάλυψη (είτε άμεσα, είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) και τα 

εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας (επισκέψεις σε ιατρό και εργαστηριακούς ελέγχους, 

επισκέψεις σε συμβεβλημένους ιατρούς, νοσοκομεία του ΕΣΥ όσο και υπηρεσίες που 

παρέχονται από συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα), καθώς και προγεννητικό 

έλεγχο. 

 

Το πρόγραμμα καλύπτει 230.000 ανασφάλιστους πολίτες για τα έτη 2013-2014. 

Ωστόσο, όχι περισσότερο από 23.000 δελτία υγείας είχαν εκδοθεί μέχρι τον Μάρτιο 

2014, οι αιτήσεις δεν είχαν υπερβεί τις 85.000 (στοιχεία που παρέχονται από τον 

ΕΟΠΥΥ).  
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Το Health Voucher αφορούσε στην ουσία ανέργους και ανασφάλιστους άνω των δύο 

ετών, εφόσον στο πλαίσιο των υφιστάμενων μέτρων στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο 

του 2014, οι άνεργοι δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη έως και δύο χρόνια από την 

ανεργία. Ο ΟΑΕΔ παρέχει το δικαίωμα στους ανέργους να επεκτείνουν το καθεστώς 

ασφάλισης τους έως και δύο έτη  αφότου έχασαν τις θέσεις εργασίας τους (βλέπε 

παράγραφο 3.1) (http://www.healthvoucher.gr).  

 

Το σχέδιο ATLAS ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο και επιλέξιμοι να συμμετάσχουν σε 

αυτό το πρόγραμμα είναι οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι διαμένουν 

νόμιμα, οι  Έλληνες ομογενείς, οι υπήκοοι των κρατών της ΕΕ μελών και των 

υπηκόων των τρίτων χωρών που νόμιμα και μόνιμα διαμένουν στην Ελλάδα. 

Προκειμένου να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, δεν θα πρέπει να πληρούν τις 

προϋποθέσεις για την έκδοση του βιβλιαρίου απορίας και δεν θα πρέπει να είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ταμείο. Οι δικαιούχοι έχουν 

πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις, και 

τέλη για συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως οι  ασφαλισμένοι ασθενείς. Οι  συν-

πληρωμές κυμαίνονται από 0% έως 25%, με το μέσο ποσοστό συν-πληρωμής να έχει 

αυξηθεί στο 18% για το 2013 (Economou et al., 2014). 

 

Τον Νοέμβριο του 2013, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε για τους αυτοαπασχολούμενους 

που είχαν χρέος προς το ασφαλιστικό ταμείο (για την περίπτωση των ανθρώπων που 

είχαν μια μικρή επιχείρηση, αλλά χρεοκόπησε) ήταν η πρόσβαση σε ασφάλιση υγείας 

με την προϋπόθεση  την συμμόρφωση σε μια διαδικασία  διακανονισμού των χρεών 

(Eurofound, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ 

ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  
 

3.1. Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη 
 

Το 2009, η Ευρώπη επλήγη από μια από τις χειρότερες κρίσεις χρέους στην ιστορία. 

Από το 2009, η οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει σε περικοπές στις δαπάνες για την 

κοινωνική πολιτική και στον τομέα της υγείας. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την 

υγεία εξαρτώνται από αρνητικές αλλαγές σε κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες. 

Αξιοσημείωτοι μεταξύ αυτών των καθοριστικών παραγόντων είναι η ανεργία και το 

μεγάλο ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια, η οποία πλήττει το 

30% των παιδιών κάτω των 14 ετών. Οι κοινωνικές ανισότητες έχουν αυξηθεί 

σημαντικά, πολύ περισσότερο από ό, τι οι ανισότητες στην υγεία (Segura -Benedicto, 

2014). 

 

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η κρίση στην Ευρωζώνη έπληξε δυσανάλογα τους 

ευάλωτους πληθυσμούς στην κοινωνία και προκάλεσε απότομες αυξήσεις των 

αυτοκτονιών και των θανάτων που οφείλονται σε ψυχικές διαταραχές και διαταραχές 

συμπεριφοράς, ιδίως μεταξύ εκείνων που έχασαν τις δουλειές τους, τα σπίτια 

και οικονομικές δραστηριότητες, λόγω της κρίσης. Τα στοιχεία έδειξαν ότι το 2009 η 

οικονομική ύφεση αύξησε τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας 

και διευρύνθηκε η εισοδηματική ανισότητα, ιδίως στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν 

πληγεί σοβαρά από την  κρίση (De Vogli, 2014). Ο αντίκτυπος της τρέχουσας 

οικονομικής κρίσης στις συνθήκες στέγασης οφείλεται κυρίως στην μείωση του 

εισοδήματος των νοικοκυριών, η οποία έχει αυξήσει τον αριθμό των οικογενειών ή 

των προσώπων που αγωνίζονται να καλύψουν το κόστος της στέγασης ή της 

διαβίωσή τους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτού του  είδους  προβλήματα έχουν  

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, και ειδικά στην ψυχική υγεία, καθώς τα οικονομικά 

προβλήματα καθιστούν δύσκολη την κάλυψη άλλων βασικών αναγκών: όπως το 

φαγητό (Novoa et al., 2014). 

 

Μελέτη των Chang et al. (2013), ανέδειξε ότι τα ποσοστά των αυτοκτονιών στις 

ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες αυξήθηκαν, ειδικά σε άνδρες από χώρες με  

υψηλότερα επίπεδα απώλειας θέσεων εργασίας. Η ακούσια απώλεια θέσεων εργασίας 
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ακολουθείται από παρατεταμένη περίοδο ανεργίας που σχετίζεται με συμπτώματα 

του άγχους και της κατάθλιψης, χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών και προβλήματα 

σωματικής υγείας (Price et al., 2009). Εκτιμάται ότι υπήρξαν 4884 επιπλέον 

αυτοκτονίες το 2009 σε σύγκριση με τον αριθμό που αναμενόταν με βάση τις 

προηγούμενες τάσεις (2000-2007). Οι αυξήσεις των αυτοκτονιών σημειώθηκαν 

κυρίως στους άνδρες σε 27 ευρωπαϊκές χώρες και 18 αμερικάνικες χώρες. Τα 

ποσοστά αυτοκτονιών ήταν 4,2% (3,4% σε 5,1%) και 6,4% (5,4% σε 7,5%) 

υψηλότερα αντίστοιχα το 2009 σε σχέση με προηγούμενα έτη. Για τις γυναίκες, δεν 

υπήρξε καμία αλλαγή στις ευρωπαϊκές χώρες και η αύξηση στην Αμερική ήταν 

μικρότερη από ό, τι στους άνδρες (2,3%). Η άνοδος στις ευρωπαϊκές χώρες για τους 

άνδρες ήταν υψηλότερη σε άτομα ηλικίας 15-24 ετών (11,7%), ενώ στις χώρες της 

Αμερικής οι άνδρες ηλικίας 45-64 ετών παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση 

(5,2%). Οι αυξήσεις στα εθνικά ποσοστά αυτοκτονιών στους άνδρες φάνηκε να 

σχετίζεται με το μέγεθος των αυξήσεων της ανεργίας, ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλά 

επίπεδα της ανεργίας πριν από την κρίση. 

Σύμφωνα με μια μελέτη των Stuckler et al. (2009), ο μεγαλύτερος αντίκτυπος της 

οικονομικής ύφεσης, έχει καταγραφεί στα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας και 

φυματίωσης, ως αποτέλεσμα του μειωμένου κρατικού προϋπολογισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την δημόσια υγεία και την υγειονομική 

περίθαλψη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των Stuckler et al. (2009), σε 26 χώρες 

της Ευρώπης από 1970-2007, για τον τρόπο που οι οικονομικές μεταβολές επηρέασαν 

τα ποσοστά θνησιμότητας σε  χώρες της Ευρώπης  και βρήκαν ότι για κάθε αύξηση 

1% στην ανεργία οδηγούσε σε  αύξηση 0,8% των αυτοκτονιών στις ηλικίες κάτω των 

65 ετών, καθώς και αύξηση 0,85% των ανθρωποκτονιών. Επίσης, αύξηση πάνω από 

3% στην ανεργία είχε ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στις αυτοκτονίες (αύξηση>4%) 

στις ηλικίες κάτω των 65 ετών καθώς και στους θανάτους από χρήση αλκοόλ.  

Τα ποσοστά αυτοκτονίας έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2009 σε εκείνες τις χώρες 

που έχουν ραγδαίες αλλαγές στην οικονομική ασφάλεια, όπως και τα ποσοστά της 

ψυχιατρικής νοσηρότητας (Kentikelenis et al., 2011; Quaglio et al., 2013;  Reeves et 

al., 2013). Αλλά η θνησιμότητα που σχετίζεται με τα τροχαία ατυχήματα, φαίνεται 

επίσης να έχει μειωθεί, ιδίως στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά επίσης στην Ιρλανδία 

και την Ισπανία (Karanikolos, et al., 2013). Η κύρια διαπίστωση είναι ότι, σε χώρες 

με υψηλότερο εισόδημα, τα ποσοστά θνησιμότητας μειώνονται σε περιόδους 

οικονομικής ύφεσης. Το - ίσως αντιφατικό - επιχείρημα είναι ότι γενικά η 
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παρατηρούμενη αύξηση των αυτοκτονιών αντισταθμίζεται από τη μείωση της 

θνησιμότητας που επιφέρουν οι αλλαγές συμπεριφοράς, όπως πιο υγιεινό τρόπο ζωής 

(π.χ. μειωμένη πρόσληψη αλκοόλ, καλύτερη διατροφή, αυξημένη φυσική 

δραστηριότητα που προέρχεται από το γεγονός ότι υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος 

χρόνος για αναψυχή) και μείωση της ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς (π.χ. μείωση της 

θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα) (De Vogli, 2014). 

 

Με βάση προηγούμενες εργασίες των συγγραφέων, υποστηρίζεται ότι η επίσημη και 

ανεπίσημη κοινωνική προστασία, όπως οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά 

εργασίας και τα ισχυρά δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης θα μπορούσαν να μετριάσουν 

την προβλεπόμενη αύξηση των αυτοκτονιών. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται ότι η 

Αυστρία, με ισχυρό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, είχε μια ελαφρά μείωση σε 

αυτοκτονίες παρά την αύξηση της ανεργίας κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 

2007 και 2009. Ωστόσο, απροσδόκητα, η Φινλανδία, και με ισχυρά συστήματα 

κοινωνικής προστασίας, παρουσίασε αύξηση των αυτοκτονιών πάνω από 5% κατά 

την ίδια περίοδο, σε αντίθεση με προηγούμενες υφέσεις (Stuckler et al., 2011). 

 

Η αρνητική σχέση μεταξύ ανεργίας και την υγεία είναι συνεπής σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, αλλά διαφέρει από το καθεστώς πρόνοιας του κράτους (Bambra & Eikemo 

2009). Οι Wilkinson & Marmot, (2003) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η υγεία 

επηρεάζεται πριν οι άνθρωποι πραγματικά γίνουν άνεργοι, καθώς τα πρώτα σημάδια 

της κακής υγείας εμφανίζονται ήδη, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται τις θέσεις 

εργασίας τους να απειλούνται.  Η  ασφάλιση της ανεργίας έχει τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίσει αυτόν τον ψυχοκοινωνικό μηχανισμό, μειώνοντας την κοινωνική 

διαβάθμιση της υγείας που συνδέεται με το μορφωτικό επίπεδο. 

 

3.2. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα  

 

Η Ελλάδα έχει πληγεί περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική αναταραχή που αρχίζει 

το 2007 από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

ήταν σε ύφεση για <12 μηνών, ενώ η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη κρίση 

με την ανεργία να αυξάνεται απότομα το 2010 και το 2011,  και παρουσιάζει 

περιορισμένες προοπτικές άμεσης ανάκαμψης. Μετά το 2009, η Ελλάδα βίωσε ακόμη 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (από 8,9 το 2006 σε 19,2% το 2011) και η οικονομία 

συρρικνώθηκε με ρυθμό 6,8% το 2011 (Eurostat, 2011). 
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Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση και η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας έχουν 

επιδεινώσει την κατάσταση της αυτό-αναφερόμενης υγείας καθώς και διάφορους 

δείκτες υγείας. Η οικονομική κρίση και η επιδείνωση των  κοινωνικό-οικονομικών 

συνθηκών  συνδέονται με την αύξηση της νοσηρότητας, την μικρότερη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας και την επιδείνωση της κατάσταση της υγείας του πληθυσμού 

(Zavras et al., 2012).  

 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η υγεία έχει επιδεινωθεί, ιδιαίτερα στις ευπαθείς 

ομάδες. Σημειώθηκε μια σημαντική αύξηση στον επιπολασμό των ατόμων που 

αναφέρουν ότι η υγεία τους ήταν «κακή» ή «πολύ κακή» (Zavras et al., 2013; 

Vandoros et al., 2013; Kentikelenis et al., 2011), τα άτομα που βαθμολογούν την 

υγεία τους κακή ήταν πιο συχνά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι άνεργοι, οι 

συνταξιούχοι, οι νοικοκυρές και τα άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.  

 

Με βάση στοιχεία της έρευνας των Kentikelenis et al. (2011) οι αυτοκτονίες 

αυξήθηκαν κατά 17% το 2009 σε σχέση με το 2007, ενώ ανεπίσημα στοιχεία του 

2010 που αναφέρονται στο κοινοβούλιο αναφέρουν αύξηση 25% σε σύγκριση με το 

2009. Η εθνική τηλεφωνική γραμμή αυτοκτονίας ανέφερε ότι το 25% των καλούντων 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, έχει αυξηθεί η βία, ενώ οι 

ανθρωποκτονίες και οι κλοπές σχεδόν διπλασιάστηκαν μεταξύ 2007 και 2009. Ο 

αριθμός των ατόμων που μπορούν να λάβουν φροντίδα υγείας μειώθηκε μεταξύ 2007 

και 2009, πιθανώς λόγω των περικοπών του προϋπολογισμού, καθώς και της 

περαιτέρω μείωσης στην πρόσβαση και των παροχών θα πρέπει να αναμένονται από 

τη στιγμή που τα μέτρα λιτότητας εφαρμόζονται πλήρως. 

Μία σημαντική αύξηση στις λοιμώξεις από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 

(ΗΙV) έλαβε χώρα στα τέλη του 2010 (ΕΚΤΕΡΝ, 2011). Πολλές νέες μολύνσεις από 

τον HIV επίσης συνδέονται με την αύξηση της πορνείας. Μια επίσημη έκθεση 

περιγράφει εσκεμμένη αυτολοίμωξη από λίγα άτομα προκειμένου να αποκτήσουν 

πρόσβαση στις παροχές των €700,00 ανά μήνα και ταχύτερη εισαγωγή σε 

προγράμματα υποκατάστασης από τα ναρκωτικά (ΕΚΤΕΡΝ, 2013). 

Ο επιπολασμός της χρήσης ηρωίνης φέρεται να αυξήθηκε κατά 20% το 2009 

σύμφωνα με εκτιμήσεις από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για 

τα Ναρκωτικά. Οι περικοπές του προϋπολογισμού για το 2009 και το 2010 είχαν ως 
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αποτέλεσμα την απώλεια του ενός τρίτου των προγραμμάτων street-work της χώρας 

(ΕΚΤΕΡΝ, 2010). 

 

Οι Kentikelenis et al. (2011), αναφέρουν ότι σε σύγκριση με το 2007- δηλαδή, πριν 

από την κρίση του 2009- σημειώθηκε σημαντική αύξηση των ατόμων που αναφέρουν 

ότι δεν πήγαν σε γιατρό ή οδοντίατρο, παρά την αίσθηση ότι ήταν απαραίτητο. Οι 

κύριοι λόγοι για τους οποίους δεν αναζήτησαν ιατρική περίθαλψη δεν φαίνεται να 

συνδέεται σημαντικά με την αδυναμία να αντέξουν οικονομικά τη φροντίδα, αλλά με 

τους μεγαλύτερους χρόνους αναμονής, την απόσταση από τις υπηρεσίες υγείας, 

περιμένοντας να αισθανθούν καλύτερα, και για άλλους λόγους που δεν έχουν 

συλληφθεί από την έρευνα. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει, ότι η μείωση του εισοδήματος είναι ένας από 

τους καθοριστικούς παράγοντες της επιδείνωσης της υγείας του πληθυσμού, διότι 

σχετίζεται με μειωμένη κατανάλωση τροφής, μείωση της χρήσης των υπηρεσιών 

προληπτικής περίθαλψης και υπηρεσιών, αυξημένο στρες και επικίνδυνες 

συμπεριφορές. Η ανεργία, η εργασιακή ανασφάλεια, τα χρέη, η φτώχεια και ο 

κοινωνικός αποκλεισμός φαίνεται να οδηγούν σε μεγαλύτερη συχνότητα 

συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης και αυξημένης αυτοκτονικότητας. Το αλκοόλ, η 

χρήση ουσιών και η μείωση του κρατικού προϋπολογισμού για τις υπηρεσίες υγείας 

ενισχύουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης για την ψυχική υγεία 

(Giotakos et al., 2012). 

 

Μεταξύ του 2009 και του 2011, παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση του 

επιπολασμού του αυτοκτονικού ιδεασμού και των αποπειρών αυτοκτονίας. Οι 

άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη, οι άνδρες, οι έγγαμοι, οι άνθρωποι που 

βιώνουν οικονομική πίεση, άτομα με χαμηλή διαπροσωπική εμπιστοσύνη, και εκείνοι 

με προηγούμενο ιστορικό αποπειρών αυτοκτονιών ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι 

(Economou et al., 2013). Η ψυχική υγεία φαίνεται να πλήττεται ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, όπου το 50,8% των ασθενών είχαν μια κακή ή πολύ κακή αυτοεκτίμηση 

σχετικά με την συναισθηματική και ψυχική τους κατάσταση, έναντι 24,2% στην 

Ισπανία, 33,5% στο Μόναχο και 34,4% σε Άμστερνταμ (Madianos et al., 2011; 

Economou et al., 2011; Fountoulakis et al., 2012). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (WHO, 2011), η πρόσφατη οικονομική κρίση είχε αρνητική 

επίδραση στην (ψυχική) υγεία του πληθυσμού. 
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Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη των Madianos et al. (2013), αναφέρεται ότι  το 2011, το 

ποσοστό επιπολασμού της μείζονος κατάθλιψης βρέθηκε να είναι 8,2%, σε σύγκριση 

με το αντίστοιχο ποσοστό το 2008, που ήταν 3,3%. Μια σημαντική συσχέτιση 

παρατηρήθηκε μεταξύ της μείζονος κατάθλιψης και της οικονομικής δυσπραγίας. Οι 

νέοι, οι έγγαμοι, άτομα με οικονομική δυσχέρεια εμφάνισαν αυξημένες πιθανότητες 

να πάσχουν από μείζονα κατάθλιψη (Madianos et al., 2013). 

Μελέτη των Stavrianakos et al. (2014) έδειξε ότι  η οικονομική κρίση σχετίζεται με 

την ανοδική τάση στην Αθήνα των αποπειρών αυτοκτονίας του πληθυσμού. Οι 

απόπειρες αυτοκτονίας ήταν 70 το 2007, πριν από την  οικονομική κρίση (μέση 

ηλικία 36,9 χρόνια, 71% γυναίκες) και 95 το 2011, κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης (μέση ηλικία 41,0 χρόνια, το 65% των γυναικών). Υπάρχει μια αύξηση των 

αποπειρών αυτοκτονίας κατά 35,71%. Το ποσοστό ανεργίας κατά την περίοδο 1981-

2008 συσχετιζόταν θετικά με τον αριθμό των ανθρωποκτονιών, καθώς και ο αριθμός 

των διαζυγίων κατά την ίδια περίοδο. Αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι 

άνεργοι, παντρεμένοι, χήροι, διαζευγμένοι. Ενώ μια πρόσφατη πρώτη μελέτη με βάση 

τα αρχεία του νοσοκομείου στο νομό Θεσσαλονίκης  για τα έτη 2000-12 έδειξε ότι το 

ποσοστό των αποπειρών αυτοκτονίας ήταν 16,69 με 40,34 ανά 105 κατοίκους για τους 

άνδρες και 41,43 έως 110,82 για τις γυναίκες (Fountoulakis et al., 2014).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2001-2011 καταγράφηκαν 4133 

περιπτώσεις  αυτοκτονίας. Υπήρχαν 3423 αυτοκτονίες (82,8%) στους άνδρες και 710 

αυτοκτονίες (17,2%)  στις γυναίκες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2001-2011 

συνολικά το ποσοστό των αυτοκτονιών αυξήθηκε κατά 38,4%.  Κατά την περίοδο της 

κρίσης (2008-2011) το συνολικό ποσοστό (SSR: ο αριθμός των περιπτώσεων 

αυτοκτονίας ανά 100.000 κατοίκους (γυναίκες και άνδρες) αυξήθηκε κατά 27,2%. 

Στους άνδρες αυξήθηκε κατά 26,9% και στις γυναίκες κατά 28,5%. Υπήρξε μια 

στατιστικά σημαντική αύξηση στους άνδρες ηλικίας 50-54 ετών (Kontaxakis et al., 

2013). 

 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ήταν πράγματι ισχυρές και 

σημαντικές μεταξύ των ανδρών, ενώ οι πιο αδύναμες και μη σημαντικές επιπτώσεις 

παρατηρήθηκαν μεταξύ των γυναικών. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η ανεργία και η 

εργασιακή ανασφάλεια είχαν μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των 
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ανδρών,  καθώς οι άνδρες φαίνεται πιο πιθανό να προκαλέσουν βλάβη στον εαυτό 

τους ως απάντηση στην ανεργία και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου οι άνδρες 

εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό από τις 

γυναίκες (Katikireddi et al., 2012). Θα μπορούσε κανείς να πει ότι, λόγω της 

ανεργίας, η αυτοεκτίμηση των ανδρών μειώνεται στην ελληνική κοινωνία και ως εκ 

τούτου γίνονται πιο ευάλωτοι σε συμπεριφορές αυτοκαταστροφής (Kondilis et al., 

2013). 

 

Πρόσφατη έρευνα των Kondilis et al. (2013), έδειξε ότι το συνολικό ποσοστό 

θνησιμότητας λόγω αυτοκτονιών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 11,7% μεταξύ 2007 

και 2010. Στους άνδρες αυξήθηκε κατά 22,7% και 27,6% αντίστοιχα, μεταξύ 2007 

και 2009, καθώς και οι ψυχικές διαταραχές η κατάχρηση ουσιών και η νοσηρότητα 

από τα λοιμώδη νοσήματα παρουσίασαν επιδείνωση των τάσεων κατά το 2010 και 

2011. Ειδικότερα  το ποσοστό θνησιμότητας αυτοκτονιών για τους άνδρες ηλικίας 

κάτω των 65 ετών αυξήθηκε κατά 20% μεταξύ 2007 και 2010, μετά από αύξηση 

90,4% το ποσοστό ανεργίας, σε αυτή την ειδική ομάδα του πληθυσμού, κατά την ίδια 

περίοδο. Αντίθετα, τα ποσοστά θνησιμότητας αυτοκτονιών για τις γυναίκες, 

ανεξάρτητα από την ηλικία τους και για τους άνδρες άνω των 65 ετών παρέμειναν 

είτε σταθερές είτε συνέχισαν την πτωτική τους τάση.  

 

Η περίοδος αυτή συμπίπτει με τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας (μείωση του 

ΑΕΠ κατά 6,8% μεταξύ 2007 και 2010), η οποία άρχισε ουσιαστικά το τέταρτο 

τρίμηνο του 2007, όταν το ΑΕΠ έδειξε μηδέν ή κοντά στο μηδέν τα ποσοστά 

ανάπτυξης για πρώτη φορά, και κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου 

του 2008, όταν το ΑΕΠ άρχισε να μειώνεται απότομα από τότε και με τις συνολικές 

δαπάνες υγείας να έχουν  μειωθεί  κατά 23,7% μεταξύ 2009 και 2011(Kondilis et al., 

2013). 

 

Κατά την ίδια περίοδο, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από 109% του ΑΕΠ στο 170% 

του ΑΕΠ, η ανεργία αυξήθηκε από 8% έως 27%, και η ανεργία των νέων κατέχει 

πλέον το παγκόσμιο ρεκόρ στο 58%.Τα εισοδήματα έχουν μειωθεί κατά περισσότερο 

από 40%, οδηγώντας σε ρεκόρ τον αριθμό των οικογενειών και των ατόμων που ζουν 

κάτω από το όριο της φτώχειας (Kakouli, 2013). Με βάση τη μελέτη του ΟΟΣΑ,  

(2014), το συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 1/3 

μεταξύ 2007 και 2012. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση στις χώρες του ΟΟΣΑ και 
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τέσσερις φορές περισσότερο από τη ζημία που διαπιστώθηκε κατά μέσο όρο στις 

χώρες της Ευρωζώνης (εκτός Ελλάδας). Η απώλεια εισοδήματος αντικατοπτρίζει την 

πρωτοφανή επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας σε μεγάλα τμήματα του 

πληθυσμού, και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Την ίδια στιγμή, η πτώση των μισθών 

επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την απώλεια εισοδήματος των νοικοκυριών. Η 

μείωση του πραγματικού μισθού ήταν η μεγαλύτερη στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ο 

αριθμός των « ανέργων » οικογενειών έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2012, 1 στους 

5 Έλληνες ενήλικες σε ηλικία εργασίας τώρα ζουν σε ένα νοικοκυριό όπου κανείς δεν 

εργάζεται. Μεταξύ 2008 και 2013, η ανεργία διογκώνεται με ρυθμό 3800 νέους 

ανέργους εβδομαδιαία, ενώ το  60 % των 1,4 εκατ. ατόμων που αναζητούν εργασία, 

είναι μακροχρόνια άνεργοι (OECD, 2014). 

 

Το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα ήταν απροετοίμαστο για την 

οικονομική και κοινωνική κρίση. Πριν από την κρίση, η Ελλάδα αφιέρωνε σχεδόν το 

30 % των κρατικών δαπανών της για τις κοινωνικές παροχές. Από το 2007-2008, οι 

συνολικές δαπάνες για την κοινωνική προστασία και την υγεία μειώθηκαν κατά 

περίπου 18 % σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση με το 14% της μακροπρόθεσμης 

αύξησης του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ. Μετά από πέντε χρόνια από την 

έναρξη της σοβαρής οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα παραμένει μία από τις δύο μόνο 

χώρες της ΕΕ χωρίς την καθιέρωση ενός εθνικού ελάχιστου εισοδήματος (η άλλη 

χώρα είναι η Ιταλία) (OECD, 2014). 

 

3.3. Επίδραση της οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας  

 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αυξάνει το ποσοστό των πολιτών με 

κοινωνική και οικονομική ευπάθεια, δηλαδή, τα άτομα με μεγαλύτερη έκθεση σε 

διάφορους κινδύνους που οφείλονται σε ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

(Frohlich & Potvin, 2008), όπως αδυναμία στις σχεσιακές συνδέσεις και η 

αβεβαιότητα της εργασίας. Στην  δημόσια υγεία και σε σχέση με την υγειονομική 

περίθαλψη, η ευπάθεια περιγράφεται ευρέως ως η ανικανότητα ενός ατόμου να 

προστατεύσει τον εαυτό του ουσιαστικά από δυνητικές βλάβες. Η «ευαισθησία σε 

βλάβη» που προκύπτει από την αλληλεπίδραση των παραγόντων κινδύνου, των 

υποστηρικτικών δικτύων (οικογένεια, φίλοι, οργανώσεις, σύλλογοι κλπ.) και των 

πόρων που είναι διαθέσιμοι σε άτομα και ομάδες με αποτέλεσμα την «προοδευτική 

απώλεια της ευημερίας» δηλαδή την υγεία, που σχετίζεται με την κοινωνική και 
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οικονομική στέρηση. Ως εκ τούτου, η ευπάθεια, εξαρτάται από τα κοινωνικά και 

πολιτιστικά συστήματα και τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Οι oμάδες που 

βιώνουν κοινωνική ευπάθεια παρουσιάζουν φυλετικές, εθνοτικές και πολιτισμικές 

ομοιότητες (Allotey et al., 2012). Οι κοινωνικές ανισότητες των ομάδων έχουν 

διευρυνθεί κατά τη διάρκεια της ύφεσης, η αυξανόμενη ανεργία και η φτώχεια 

πλήττει περισσότερο τις μειονεκτούσες ομάδες και αυξάνει την ευπάθεια τους. 

Μελέτη στην Σουηδία έδειξε ότι οι  κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα της 

υγείας, φαίνεται να έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια (Molarius et al., 2014).  

 

Στην έκθεσή του για το 2010 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σημειώνει ότι 

"αυτοί που είναι πιο ευάλωτοι γίνονται ακόμα πιο ευάλωτοι, όχι μόνο όσον αφορά 

στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και όσον αφορά σειρά άλλων 

καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, όπως ο βαθμός του κοινωνικού 

αποκλεισμού, της εκπαίδευσης, της στέγασης και των συνθηκών διαβίωσης 

γενικότερα, την ποιότητα της διατροφής, της ευπάθειας στη βία "(Chauvin et al., 

2012). 

Οι ομάδες που ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτες σε περιόδους οικονομικής ύφεσης 

είναι τα άτομα με λίγους οικονομικούς πόρους (λόγω ανεργίας ή χαμηλών 

εισοδημάτων), τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες, οι ανασφάλιστοι. Αυτές οι 

ομάδες υποφέρουν περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης, με  μια γενική επιδείνωση της υγείας, μείωση της  πρόσβασης στις υπηρεσίες 

υγείας (Rechel et al., 2013) και / ή την αύξηση των εμποδίων στην πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη (Kyriopoulos et al., 2014).  

Σε διεθνές επίπεδο, η μελέτη των Lusardi et al., (2010), έδειξε ότι υπήρξε μια μείωση 

της χρήσης των υπηρεσιών υγείας ως συνέπεια της κρίσης σε πέντε χώρες,  (Γαλλία,  

Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Καναδά, ΗΠΑ), ιδίως για τα νοικοκυριά σε δεινή 

οικονομική θέση, τους νέους και τους ανέργους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 

διαφέρουν ανάλογα με το σύστημα υγείας κάθε χώρας. Οι χώρες με καθολικά 

συστήματα υγείας και λιγότερες συν-πληρωμές (copayments) αντιμετώπισαν μια 

μικρότερη μείωση στην χρήση των υπηρεσιών υγείας. Μία μελέτη στην Ισπανία που 

ανέλυσε τις επιπτώσεις της κρίσης στην πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες 

υγείας, αναφέρει ότι παρουσιάστηκε  μείωση κατά τη χρήση υπηρεσιών υγείας το 

2011 σε σύγκριση με το 2006, ιδίως μεταξύ των ανειδίκευτων εργαζομένων 

(Urbanos-Garrido, & Puig-Junoy, 2014). Μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 
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οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται από την κρίση, δείχνει μια γενική αύξηση 

στις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας (που μετράται ως το ποσοστό των ατόμων που 

χρειάζονται ιατρική συμβουλή ή θεραπεία, αλλά δεν την έχει λάβει) κατά τη διάρκεια 

της κρίσης. Η αύξηση αυτή σχετίζεται με ακάλυπτη ανάγκη λόγω του χρόνου 

αναμονής, το κόστος και τη μεταφορά, παρόλο που η συμπεριφορά των χρηστών 

είναι διαφορετική για κάθε χώρα (European Commission, 2013). 

Η τρέχουσα παγκόσμια ύφεση έχει προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, 

πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη και την Ελλάδα, οι οποίες 

συνεπάγονται περικοπές στις κοινωνικές επενδύσεις (Reeves et al., 2013;  Vandoros 

et al., 2013; De Vogli, 2013). Οι πολιτικές αυτές αντικατοπτρίζουν την 

προτεραιότητα που δίνεται από τις κυβερνήσεις να μειώσουν τα δημοσιονομικά τους 

ελλείμματα με την περικοπή των κοινωνικών δαπανών. Η ταυτόχρονη διάλυση του 

κράτους πρόνοιας σημαίνει ότι οι κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες είναι οι 

πρώτες που πλήττονται από τα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης (Stuckler et al., 

2011;  Walker, 2010). 

Τα μέτρα λιτότητας βλάπτουν την κοινωνική ευημερία των πληθυσμών που 

πλήττονται (Karanikolos et al., 2013).  Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι λόγω της 

επίδρασής τους στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και των πόρων, η οικονομική 

ύφεση έχει αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία (WHO, 2011; Kwon et al., 

2010; Walker, 2010). Πρόσφατες επίσης έρευνες έδειξαν ότι οι προϋπολογισμοί 

λιτότητας και οι συναφείς περικοπές προγραμμάτων σε τομείς κρίσιμους για την 

αντιμετώπιση της άδικης κατανομής των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της 

υγείας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής πρόνοιας, της στέγασης και της 

εκπαίδευσης και η ποιοτική μεταβολή των αγορών εργασίας, με επισφαλείς μορφές 

απασχόλησης έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης και της υγείας του πληθυσμού των χωρών που επλήγησαν 

από την οικονομική κρίση κρίση (Cervero-Liceras et al., 2015; Ruckert, & Labonté, 

2014). Αν και οι φτωχοί πληθυσμοί σε όλες τις χώρες είναι πιθανό να είναι οι  πρώτοι 

που πλήττονται περισσότερο από οποιαδήποτε ύφεση, δεν είναι μόνο οι φτωχότερες 

χώρες που θα επηρεαστούν από την τρέχουσα κρίση. Μια πρόσφατη μελέτη σχετικά 

με την οικονομική κρίση και την υγεία στην Ευρώπη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί βρίσκονται σε χώρες που έχουν μεγαλύτερες περικοπές 

στους κρατικούς προϋπολογισμούς και μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας 

(Karanikolos  et al., 2013).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruckert%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Labont%26%23x000e9%3B%20R%5Bauth%5D
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613601026
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Οι χώρες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση στην Ευρώπη έχουν 

προβεί σε μια σειρά μέτρων εξοικονόμησης στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

τους. Προκειμένου να επιτευχτεί μια ανακούφιση της πίεσης στους προϋπολογισμούς 

δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης (Mladovsky et al., 2012) έχουν  μεταφέρει το 

κόστος στα νοικοκυριά, είτε μέσω της αύξησης της συν-πληρωμής για τη χρήση των 

υπηρεσιών ή μέσω υψηλότερων τελών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, μέτρα που  θα 

μπορούσαν να απειλήσουν και να οδηγήσουν στην  μείωση της διαθεσιμότητας των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, μέσω των συγχωνεύσεων των παρόχων ή των 

περικοπών  προσωπικού, να μειώσουν την κατανάλωση της υγειονομικής περίθαλψης 

συνολικά, αντί να ενθαρρύνουν τη μετακίνηση μακριά από λιγότερο αποτελεσματική 

θεραπεία. 

 

Το υψηλό κόστος λοιπόν της υγειονομικής περίθαλψης και τα χαμηλά μέσα 

εισοδήματα/νοικοκυριό, με ρυθμίσεις επιμερισμού του κόστους με επιβάρυνση του 

χρήστη μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην πρόσβαση (Busse et al, 2011). Οι  

ιδιωτικές πληρωμές  μπορούν επίσης να αφορούν κάτω από το τραπέζι πληρωμές που 

απαιτούνται από ορισμένους εργαζομένους υγειονομικής περίθαλψης (European 

Commission, 2011). Μπορούν να αφορούν τις πληρωμές σε μετρητά, «δώρα»  

(European Commission, 2012), και μπορεί να είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 

άμεσης πρόσβασης, για παράδειγμα με το να «πηδήξει κάποιος την ουρά» 

(Κentikelenis et al, 2011), ή την  λήψη περίθαλψης καλής ποιότητας φροντίδας. 

Ακόμα κι αν το μέγεθος των πληρωμών αυτών που  ζητήθηκε ή αναμένεται κάτω από 

το τραπέζι μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς, 

για τους φτωχότερους ασθενείς ωστόσο, θα  αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για 

την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Σε μια προηγούμενη μελέτη τεκμηριώθηκε 

ότι περισσότερο από το 36% των ανθρώπων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία σε 

δημόσιο νοσοκομείο αναφέρουν τουλάχιστον μία άτυπη πληρωμή σε έναν γιατρό ως 

επί το πλείστον, προκειμένου να έχουν πρόσβαση ή ταχύτερη πρόσβαση σε δημόσια 

ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Η πιθανότητα επιπλέον πληρωμών ήταν 72% 

υψηλότερη σε ασθενείς με στόχο να «πηδήξουν την ουρά» σε σύγκριση με εκείνους 

που γίνονται δεκτοί με κανονικές διαδικασίες (Liaropoulos et al., 2008). Παρά το 

γεγονός ότι οι πληρωμές αυτές είναι πολύ συχνές, προκειμένου να στηρίξουν 

ανεπαρκείς προϋπολογισμούς υγειονομικής περίθαλψης, αντιπροσωπεύουν μια κακή 

επιλογή για τη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας, που προκαλούν πολλές 
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ανισότητες και επηρεάζουν κυρίως τις φτωχές και ευάλωτες ομάδες (Kaitelidou et al., 

2013).  

 

Οι out-of- pocket δαπάνες αντιστοιχούν στο  0,8% του ΑΕΠ στη Γαλλία, 1,0% στη 

Μεγάλη Βρετανία, 1,4% στη Γερμανία, 1,5% στον Καναδά, και 2,0% στο Ηνωμένο 

(Lusardi et al., 2010). Στην Ελλάδα, οι out-of-Pocket δαπάνες για την υγεία είναι 

ιστορικά υψηλές. Κυμαίνονται γύρω στο 37% στη δεκαετία του 2000, έως ότου 

έπεσαν στο 30% κάτω από την επίδραση της κρίσης το 2011(European commission, 

2013). 

 

Ένα άλλο κομμάτι των αποδεικτικών στοιχείων της  μειωμένης πρόσβασης λόγω του 

κόστους προέρχεται από την Ολλανδία. Αυτή η χώρα έχει ένα  «gatekeeping system», 

όπου οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης μέσω του γενικού ιατρού (GP). Οι άνθρωποι πληρώνουν όλα τα ιατρικά 

έξοδα οι ίδιοι μέχρι € 350 ανά έτος (από € 220 το 2012), εκτός GP υπηρεσίες, που 

μπορεί να προσπελαστεί χωρίς κανένα κόστος για τον ασθενή. Κατά συνέπεια, οι 

παθολόγοι βλέπουν τους ασθενείς που σε μεταγενέστερο στάδιο επιλέγουν να 

προχωρήσουν ή όχι  στο ιατρικό σύστημα, δεδομένου ότι θα πρέπει να καταβάλλουν 

ένα τέλος, μετά από αυτό το πρώτο στάδιο. Η εθνική ένωση GP στην Ολλανδία 

πρόσφατα διεξήγαγε μια έρευνα πάνω από 1.000 GP. Σχεδόν όλοι οι παθολόγοι 

(94%) ανέφεραν ότι μερικοί από τους ασθενείς δεν ακολουθούν  τις συμβουλές τους 

για οικονομικούς  λόγους  (LHV, 2013). 

 

Για παράδειγμα, το 2012 η Ουγγαρία αύξησε τις  συν-πληρωμές για την ημερήσια 

φροντίδα και για την νοσηλεία  των ασθενών, από HUF 400 έως 800 HUF ανά ημέρα. 

Κατά το ίδιο έτος, η Πορτογαλία αύξησε συν-πληρωμές για την πρωτοβάθμια 

φροντίδα από € 2,25 έως € 5, για επισκέψεις έκτακτης ανάγκης από € 3,80 σε € 10  

και φροντίδα έκτακτης ανάγκης σε  δευτεροβάθμια  περίθαλψη από € 9,6 € 20 

(ανώτατο όριο το ποσό των € 50 και με τις εξαιρέσεις για τα άτομα με χαμηλό 

εισόδημα, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες (Social 

Protection Committee, 2011). Η ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί 

κεντρικό στόχο σε κοινωνικοποιημένα συστήματα υγείας, όπως εκείνο στην 

Ισλανδία. Έρευνα στην Ισλανδία σε ενήλικες, ηλικίας 18-75, ανέδειξε ότι η αναβολή 

ή ακύρωση της επίσκεψης σε  γιατρό τους τελευταίους 6 μήνες σχετίζεται θετικά με 

την νεαρότερη ηλικία, την πλήρη απασχόληση, τις οικονομικές δυσκολίες, το υψηλό 
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out-of-pocket του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, τα άκαμπτα καθημερινά 

δρομολόγια, τη δυσαρέσκεια από την τελευταία επίσκεψη στον γιατρό (Vilhjálmsson, 

2011). 

 

3.3.1. Η λήψη μέτρων για την υγεία  στην Ελλάδα κατά την περίοδο της  οικονομικής 

κρίσης 

 

Η Ελλάδα το 2010, έχοντας ως στόχο την διατήρηση των δαπανών για τη δημόσια 

υγεία στο ή κάτω από το 6% του ΑΕΠ για το 2012, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων και ανακοινώνει μέτρα, όπως τη μείωση της συνολικής ικανότητας 

της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης με το κλείσιμο και την συγχώνευση 

νοσοκομείων. Επίσης περιορίζει τα νοσοκομεία όπου οι ανασφάλιστοι και τα άτομα 

με χαμηλό εισόδημα μπορούν να αντιμετωπιστούν (Mladovsky et al., 2012). 

Σύμφωνα με στοιχεία οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν 5% μεταξύ 2009–2010, και 

30% στο πρώτο τετράμηνο του 2011 (Polyzos, 2012), συνολικά μεταξύ 2009 και 

2011 οι ετήσιες δημόσιες δαπάνες υγείας μειωθήκαν κατά 19.5% (Kastanioti et al., 

2013; Vandoros & Stargardt, 2013). Οι συνολικές δαπάνες (δημόσιες και ιδιωτικές) 

για την υγεία έχουν μειωθεί από το 2010 λόγω της οικονομικής κρίσης από περίπου 

10 σε 8% του ΑΕΠ ( Polyzos, 2014) και σύμφωνα με μελέτη της εθνικής σχολής 

δημόσιας υγείας (National School of Public Health, 2013) υπήρξε συγκεκριμένα 

μείωση της δημόσιας δαπάνης υγείας περί του 30% και μείωση της ιδιωτικής δαπάνης 

υγείας περί του 25%. Ένα επίσης μέτρο είναι η μείωση κατά 40% της χρηματοδότηση 

των δημόσιων νοσοκομείων, με αποτέλεσμα ελλείψεις σε ιατρικές προμήθειες καθώς 

και περιπτώσεις δωροδοκίας για την διευκόλυνση στην πρόσβαση (Kentikelenis et al., 

2011), περικοπές σε ημερομίσθια επαγγελματιών υγείας (2011), μη ανανέωση των 

προσωρινών συμβάσεων και όρια στην αντικατάσταση του  προσωπικού (1 ανά κάθε 

5 που συνταξιοδοτούνται), σχεδιαζόμενη συγχώνευση και το κλείσιμο των 

νοσοκομείων (European commission, 2013). Με βάση συγκρίσεις για τα έτη 2009 και 

2011, oι προϋπολογισμοί των  Νοσοκομείων βρέθηκαν να είναι 20% μικρότεροι το 

2011 από ό, τι το 2009, ως αποτέλεσμα της πιο αποτελεσματικής δημοσιονομικής 

διαχείρισης (π.χ. προμήθειες, logistics, λογιστικά συστήματα, κοστολόγηση, 

τιμολόγηση) (Dervenis, 2012). Η συνολική δημόσια δαπάνη για τα νοσοκομεία 

μειώθηκε κατά 26,4%, από € 7.000 εκατομμύρια το 2009 σε € 5.150 εκατομμύρια το 

2011 (ΟΟΣΑ, 2013). 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Christos+Dervenis%22
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3.2.2. Οι τάσεις στην κάλυψη   

 

Από το 2011 τα τέλη χρήσης έχουν αυξηθεί. Έτσι, οι χρήστες επιβαρύνονται ακόμα 

περισσότερο καθώς τα τέλη χρήσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των εξωτερικών  

ιατρείων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των κέντρων  υγείας, αυξήθηκαν από 3€ σε  

5€, με εξαιρέσεις για ορισμένες ευπαθείς ομάδες (McDaid et al., 2012). 

 

Μια άλλη υψηλή συν-πληρωμή (περίπου το 30% του κόστους επιστρεπτέων) είναι 

απαραίτητη για εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις ή επισκέψεις σε 

επαγγελματίες υγείας χωρίς παραπεμπτικό από ένα συμβεβλημένο ιατρό.  Ωστόσο η 

Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα της λεγόμενης «προκλητής ζήτησης», 

κυρίως λόγω της υπερπροσφοράς ιατρών (Polyzos, 2014). Στοιχεία από άλλες χώρες  

δείχνουν ότι το ποσοστό συν-πληρωμής για νοσοκομειακή περίθαλψη στην Γαλλία 

ανέρχεται στο 30% και στο 35% για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, (η Γαλλία έχει 

το υψηλότερο επίπεδο του επιμερισμού του κόστους για τη συνήθη φροντίδα), στην  

Γερμανία, οι συν-πληρωμές που απαιτούνται για τις επισκέψεις ιατρού και εξωτερικά 

ιατρεία είναι από 5 έως 10 ευρώ. Δεν υπάρχει επιμερισμός του κόστους στη Μεγάλη 

Βρετανία και τον Καναδά για τη συνήθη φροντίδα, ωστόσο, οι συνταγές δεν 

καλύπτονται από το καναδικό σύστημα. Τέλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 15% του 

πληθυσμού είναι ανασφάλιστο και είναι πλήρως υπεύθυνο για το κόστος της 

συνήθους ιατρικής φροντίδας (Lusardi et al., 2010). Επίσης με την συγχώνευση των 

ταμείων και την ίδρυση το ΕΟΠΥΥ  εισήχθη  ένα ανώτατο όριο για τον αριθμό των 

διαβουλεύσεων που κάθε GP μπορεί να αποδειχθεί χωρίς επιβάρυνση για τους 

ασθενείς στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του 

ενιαίου πακέτου είναι η μείωση των παροχών που  δικαιούνται οι ασφαλισμένοι. Για 

παράδειγμα, κάποιες εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης (PCR), αφαιρέθηκαν από το πακέτο παροχών του ΕΟΠΥΥ και 

βασίστηκαν σε out-of-pocket πληρωμές. Επίσης, η παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας 

και βοήθειας στους νεφροπαθείς, καθώς επίσης και η αύξηση συμμετοχής στο κόστος 

από τους ίδιους τους χρήστες (Οικονόμου, 2012). Τα τέλη χρήσης για εξετάσεις σε 

συμβεβλημένες ιδιωτικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 15% (προηγουμένως 0-25%, με 60% 

του πληθυσμού να απαλλάσσεται). 

 

Στην Ελλάδα, η συμφωνία με την Τρόικα για την εξοικονόμηση σε φαρμακευτικές 

δαπάνες, ύψους 1% του ΑΕΠ (Mladovsky et al, 2012) είχε ως αποτέλεσμα την 
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υποκατάσταση των γενόσημων για τα επώνυμα φάρμακα, μείωση του ΦΠΑ από 11% 

σε 6,5%. Με τον περιορισμό των τιμών των φαρμάκων, τα εν λόγω μέτρα θα 

μπορούσαν να μειώσουν την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών. Από την άλλη 

πλευρά, ωστόσο, εκεί έχουν γίνει μια σειρά μέτρων που έχουν αλλάξει την συν-

πληρωμή από τους χρήστες με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για την 

απόκτηση των φαρμάκων. Και πάλι, οι συν-πληρωμές ενδέχεται να έχουν 

διαφοροποιημένες επιπτώσεις σε διάφορες ομάδες άνθρωποι. Μια ανασκόπηση των 

στοιχείων σε αυτόν τον τομέα δείχνει ότι τα άτομα χαμηλότερου εισοδήματος μπορεί 

να είναι πιο ευαίσθητα στις αλλαγές στην ιατρική συν-πληρωμή, ενώ τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας ανταποκρίνονται όλο και λιγότερο, και είναι πιο πιθανό να 

αντιμετωπίσουν μια μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση (Gemmil et al., 2008). 

 

Η αύξηση στις συν-πληρωμές για τα μη γεννόσημα φαρμακευτικά προϊόντα  

διπλασιάστηκε καθώς και για συγκεκριμένες ασθένειες κατά το έτος  2013, όπως: 

Alzheimer, άνοια, επιληψία, διαβήτη τύπου II από 0 έως 10%, και για Στεφανιαία 

Νόσο, υπερλιπιδαιμία, ρευματοειδή αρθρίτιδα και ψωριασική αρθρίτιδα, χρόνια 

αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), οστεοπόρωση και Paget, νόσο του Crohn και 

κίρρωσης του ήπατος από 10 έως 25%. Ο μέσος ρυθμός συν-πληρωμής (copayment) 

για τα φάρμακα αυξήθηκε από 13,3% στο πρώτο και το δεύτερο μήνα του 2012 σε 

18% την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ οι μηνιαίες δαπάνες για τα νοικοκυριά 

αυξήθηκαν σε κατά μέσο όρο από € 36,3 εκ. το 2012 σε € 38,2 εκατ. το 2013 (για τις 

ίδιες περιόδους κατά τη διάρκεια των δύο ετών), παρά τις μειώσεις των τιμών (Siskou 

et al., 2014). Σύμφωνα με τα εθνικά στοιχεία για τις δαπάνες για την υγεία, το 

δημόσιο μερίδιο των δαπανών υγείας στην Ελλάδα μειώθηκε από 69,7% το 2009 έως 

68,3% το 2011, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή αυξήθηκε από 30,3% το 2009 έως 31,7% 

το 2011(ΕΛΣΤΑΤ, 2014). 

 

Αυτές οι μειώσεις στους προϋπολογισμούς για την υγεία που επιβλήθηκαν μετά το 

2009 και η επιβολή των προαναφερθέντων μέτρων είχαν ως συνέπεια να επιβαρύνουν 

ακόμη περισσότερο τους λιγότερους εύπορους. Ο περιορισμός των δαπανών υγείας 

(όχι περισσότερο από 6% του ΑΕΠ το 2012) και η ταυτόχρονη μείωση του ΑΕΠ, σε 

συνάρτηση με τις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού έχει αρνητικές επιπτώσεις, 

ειδικά για τα μεσαία και χαμηλού εισοδήματος τα νοικοκυριά που δεν έχουν το 

διαθέσιμο εισόδημα να αγοράζουν ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (Economou et al., 

2014), με αποτέλεσμα οι χρήστες να έχουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε περίθαλψη, 
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που είτε οφείλεται σε επιμήκυνση των λιστών αναμονής ή λόγω των αυξημένων 

χρόνων μετακίνησης και του κόστους, ιδιαίτερα για εκείνους που ζουν σε αγροτικές 

περιοχές (European commission, 2012; Karanikolos et al., 2013; Kentikelenis & 

Papanicolas, 2012; Kentikelenis et al., 2011; McKee et al., 2012; Karanikolos et al., 

2013; Tsoulfas, 2012).  

 
 
3.4. Η πρόσβαση και  χρήση υπηρεσιών υγείας σε περίοδο οικονομικής κρίσης 
 

Κατά την πρόσβαση στην περίθαλψη, ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει 

οικονομικά, οργανωτικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά εμπόδια που περιορίζουν τη 

δυνατότητα του/της να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες υγείας. 

 

Σύμφωνα με τους Busse et al. (2006), εμπόδια στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

μπορεί να αποτελέσουν: το ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται από την 

ασφάλιση, τις παροχές υγείας που καλύπτονται από την ασφάλιση, το ύψος των συν-

πληρωμών που πρέπει να καταβάλλει ο ασθενής κατά την επίσκεψη του 

(θεσμοθετημένες και άτυπες πληρωμές), τα γεωγραφικά εμπόδια, τα εμπόδια που 

σχετίζονται με την οργάνωση του συστήματος, τα διαφορετικά πρότυπα 

χρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας,  τα όποια εξαρτώνται από παράγοντες όπως η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, η εθνικότητα.  

 

Τα εμπόδια αυτά μπορεί να επηρεάσουν ορισμένες ομάδες ανθρώπων περισσότερο 

από  άλλες, οδηγώντας έτσι σε ανισότητες στην πρόσβαση. Το πρόβλημα αυτό 

επιδεινώνεται εάν τα άτομα που έχουν περισσότερα προβλήματα με την πρόσβαση 

είναι επίσης εκείνα με τις περισσότερες ανάγκες υγείας. Από την διεθνή βιβλιογραφία 

είναι γνωστό ότι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τις μεγαλύτερες ανάγκες  

υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνουν τα χαμηλότερα επίπεδα  υπηρεσιών υγείας 

(«νόμος της αντίστροφης φροντίδας»)(Shi & Stevens, 2005; Hart, 1971). Σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία, τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη φροντίδα βιώνονται από τις 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τις μειονότητες, τους  μετανάστες «χωρίς έγγραφα», 

τους φτωχούς, τους ανασφάλιστους και τα άτομα με αναπηρίες (Scheppers et al., 

2006; Hwang et al., 2010; Suurmond et al., 2011; Dauvrin et al., 2012; Martin, 2012;  

Woodward et al., 2013; Acharya, 2013). Οι ευάλωτες ομάδες μπορεί να διαφέρουν σε 

κάποια από τα χαρακτηριστικά τους, αλλά όλες έχουν δυσκολίες στην επίτευξη της 

πρόσβασης και στη χρήση των υπηρεσιών υγείας. 

http://fampra.oxfordjournals.org/search?author1=Emmanuel+Scheppers&sortspec=date&submit=Submit
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Τα αυξανόμενα τέλη χρήσης και η αύξηση των άτυπων δαπανών δυσχεραίνουν την  

ισότητα και την πρόσβαση των  πολιτών στις υπηρεσίες υγείας (Polyzos, 2014). 

Ακόμη και μικρές πληρωμές μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε άτομα με 

χαμηλό εισόδημα και με σχετικά συχνές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης: όπως 

εκείνοι που είναι χρονίως πάσχοντες ή που έχουν κάποια αναπηρία. Εάν οι πληρωμές 

περιορίζονται στην περίθαλψη μη έκτακτης ανάγκης, ορισμένοι μπορεί να 

επιστρέψουν στη χρήση μονάδων έκτακτης ανάγκης για περίθαλψη μη έκτακτης 

ανάγκης, ακόμη και αν είναι πιο μακριά και αφορούν μεγαλύτερο  χρόνο αναμονής 

(Mas et al, 2011).  

 

Σε χώρες, όπως η Ελλάδα όπου οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από το δημόσιο και  

βρίσκονται υπό πίεση, η μείωση των δαπανών για την υγεία, η αύξηση του κόστους 

της θεραπείας, και το μειωμένο οικογενειακό εισόδημα ή / και ασφαλιστική κάλυψη  

επηρεάζει τη χρήση των υπηρεσιών υγείας και την ποιότητα τους. Το πιο κοινό 

αποτέλεσμα είναι  χαμηλότερη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες με μια συνακόλουθη 

μεταφορά της ζήτησης στον δημόσιο τομέα. Αλλαγές στα ποσοστά χρήσης - σε 

γενικές γραμμές ακολουθούν το συγκεκριμένο πρότυπο - καταγράφηκαν κατά τη 

διάρκεια του 1997-1998 στην Ασιατική οικονομική κρίση. Μια πτώση στη χρήση των 

υπηρεσιών από τους φτωχούς στις χώρες αυτές ήταν ιδιαίτερα εμφανής (WHO, 

2009).  

 

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μεταξύ του 2009 και το 2011 σημειώθηκαν αυξήσεις 

των εισαγωγών στα δημόσια νοσοκομεία (αλλά μείωση σε επισκέψεις σε παθολόγους 

και υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων) και μια σαφή μείωση στις εισαγωγές στα  

ιδιωτικά νοσοκομεία (Kentikelenis et al., 2011). Σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2012, μια αύξηση 35,6% σε 

αποδοχή των ασθενών καταγράφηκε μεταξύ 2009 και 2012, μαζί με ένα 11% αύξηση 

του ποσοστού πληρότητας κρεβάτι νοσοκομείου (από 64% το 2009 σε 71% το 2012). 

Υπήρχαν επίσης, 6% και 18% αυξήσεις σε χειρουργικές επεμβάσεις και  

εργαστηριακές εξετάσεις, αντίστοιχα, από το 2010 έως το 2011. Επίσης αυξήθηκαν οι 

επισκέψεις στα επείγοντα κατά 1,8% (2011-2012). Οι επισκέψεις σε απογευματινά 

ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκαν κατά 6% το 2010 σε σύγκριση με το 

2009, κατά 19% το 2011 σε σύγκριση με το 2010 και κατά 7% επιπλέον το 2012. Σε 

απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων οι ασθενείς υποχρεούνται να 
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καταβάλουν αμοιβή (από 45 € έως 90 έως τον Αύγουστο 2013 € και από 24 € προς € 

72 από το Σεπτέμβριο του 2013) (Ministry of Health and Social Solidarity, 2012a; 

2012b). 

 

Οι χρόνοι αναμονής στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας αυξήθηκαν, σύμφωνα με τα 

διαθέσιμα επίσημα στοιχεία που προέρχονται από τον Υγειονομικό Χάρτη, ο χρόνος 

αναμονής για τη χρήση των εξωτερικών ιατρείων έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 

200% (National School of Public Health & KEELPNO, 2013). 

 

Τέλος υπήρξε μια αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Μελέτη 

των Economou et al. (2014),  αναφέρει ότι πλειοψηφία των ερωτηθέντων στα αστικά 

νοσοκομεία (90%) και τα νοσοκομεία στην ύπαιθρο (75%) ανέφεραν μεγαλύτερη 

χρήση των υπηρεσιών ER (επείγοντα) κυρίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές 

βάρδιες. Αυτό εν μέρει μπορεί να εξηγηθεί από την απουσία κάθε συν-πληρωμής για 

τη χρήση του ER, ενώ για τη χρήση των εξωτερικών ιατρείων, ο ασθενής χρεώνεται 

με 5€ συν-πληρωμή. Μπορεί επίσης να συνδεθεί με εμπόδια στην  πρόσβαση  σε 

νοσοκομεία, σε συνδυασμό με μεγάλες λίστες αναμονής. Όσον αφορά τη χρήση των 

ER, οι περισσότερες επισκέψεις ήταν από : (α) άτομα με προβλήματα άγχους και 

κατάθλιψης, (β) νέους ανασφάλιστους και (γ) μικροσυνταξιούχους. Περισσότερο από 

το  68% των ερωτηθέντων επιβεβαίωσαν το εύρημα.  

 

Στην Πορτογαλία για παράδειγμα η παραμονή στα Επείγοντα  αυξήθηκε κατά 2,5%, 

ενώ η κατ 'επιλογήν νοσηλεία μειώθηκε  κατά 1,4% μετά το 2011. Το LOS ήταν 2,8% 

μικρότερο μετά την έναρξη της κρίσης. Μια αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 

ποσοστό ανεργίας σχετίστηκε με αύξηση 0,4% του συνολικού όγκου, μείωση 2,3% 

στις περιπτώσεις ημέρα, και μείωση 0,1% σε LOS (Διάρκεια παραμονής). Η αύξηση 

των συνολικών και επειγουσών περιπτώσεων  μπορεί να οφείλεται σε καθυστερημένη 

εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και την υποβάθμιση της υγείας. Ο μειωμένος όγκος των 

εκούσιων διαμονών ενδεχομένως να σηματοδοτεί μια μειωμένη ικανότητα των 

υπηρεσιών υγείας. Τέλος, η συντομότερη παραμονή μπορεί να υποδηλώνει, είτε λήψη 

μέτρων που ενισχύουν την αποδοτικότητα ή μειωμένη ποιότητα των υπηρεσιών 

υγείας (Perelman et al., 2014).  

 

Στην Ιρλανδία, εκτιμάται ότι 1,4 εκατομμύρια άτομα (το ένα τρίτο του πληθυσμού), 

κυρίως χαμηλού εισοδήματος και ηλικιωμένοι, καλύπτονται από το καθεστώς Κάρτα 
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Υγείας, η οποία τους δίνει το δικαίωμα σε δωρεάν διαβουλεύσεις GP και 

ενδονοσοκομειακή περίθαλψη (Thomas & Burke, 2012). Ομοίως, αυξήσεις στις 

προμήθειες των χρηστών στην Πορτογαλία συνοδεύονται από αλλαγές στους κανόνες 

απαλλαγής, πράγμα που σημαίνει ότι το 70% των συνολικού πληθυσμού δεν θα 

επηρεαστούν από τις αυξήσεις, κυρίως λόγω του χαμηλού επιπέδου του  εισοδήματος 

τους (Barros, 2012).  

 

3.4.1. Οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Υγεία (National School of Public Health, 2013), όσον αφορά χρονίως 

πάσχοντες ασθενείς, το 64%  αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση 

σε ιατρό και ιατρικές υπηρεσίες λόγω οικονομικών /εισοδηματικών περιορισμών, ενώ 

το 60% λόγω του κόστους χρόνου ο οποίος απαιτείται, με κύρια αιτία τη λίστα 

αναμονής. Η εκτίμηση του επιπέδου υγείας από τους ίδιους τους χρόνιους πάσχοντες 

μειώνεται κατά 4 % σε διάστημα ενός έτους, ήτοι από το 2012 έως τις αρχές του 

2013. Σε ποσοστό ~ 60 % οι χρόνιοι πάσχοντες δεν επισκέφθηκαν δομές ΠΦΥ το ίδιο 

χρονικό διάστημα για κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 

(90 %) δεν έκανε χρήση υπηρεσιών τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ωστόσο, 6 στους 

10 υποστήριξαν ότι αντιμετώπισαν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα πρόσβασης στο 

φάρμακο κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Σεπτεμβρίου 2012‐ 

Φεβρουαρίου 2013. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος είχε ως αποτέλεσμα 1 

στους 10 συμμετέχοντες της συγκεκριμένης έρευνας να αναφέρει ότι αδυνατούσε να 

λάβει με ευκολία το φάρμακό του (National School of Public Health, 2013). 

 

Οι χρονίως πάσχοντες ασθενείς με υψηλότερο εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο ήταν 

λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα πρόσβασης λόγω οικονομικών 

περιορισμών ή των λιστών αναμονής, διότι είναι σε θέση να ξεπεράσουν τα εμπόδια 

στην πρόσβαση, καθώς μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν για την 

αναζήτηση της υγειονομικής περίθαλψης έξω από το πλαίσιο των υπηρεσιών 

δημόσιας υγείας. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το υψηλό εισόδημα μπορεί να 

αυξήσει τις εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι οι ιδιωτικές υπηρεσίες ή, ακόμη, οι 

άτυπες πληρωμές, σε αντίθεση με τους ασθενείς με χαμηλό εισόδημα όπως οι άνεργοι 

αλλά και οι μισθωτοί οι οποίοι ήταν πιο πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με 
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οικονομικά εμπόδια και με τις  λίστες αναμονής (National School of Public Health, 

2013; Kyriopoulos et al., 2014). 

 

Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει και συγχρονική μελέτη που διεξήχθη σε 1.594 

χρόνιους ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη, υπέρταση, χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια και Αλτσχάιμερ. Συνολικά, το 25% των ασθενών με χρόνια 

νοσήματα αναφέρουν γεωγραφικά εμπόδια, ενώ το 63,5% και το 58,5% από αυτούς 

αντιμετωπίζουν οικονομικά εμπόδια που οφείλονται στην λίστα αναμονής 

(Kyriopoulos et al., 2014).  

 

3.4.2. Οι μετανάστες  

 

Ο αριθμός των μεταναστών αυξάνεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το 

2008, εκτιμάται ότι υπήρχαν μεταξύ 1,9 - 3.800.000 μετανάστες «χωρίς έγγραφα» 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27), που αντιστοιχούσε στο 7-13% του πληθυσμού των 

αλλοδαπών που διέμεναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Clandestino Research Project., 

2009; Karl-Trummer  et al., 2010) οι οποίοι στερούνται άσυλο ή των οποίων η άδεια 

διαμονής έχει λήξει (http://irregular-migration.net/).  

To 2010, οι μετανάστες εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 214 εκατομμύρια σε όλο τον 

κόσμο, περίπου το 3,1% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μετανάστες, εκ των 

οποίων ένα σημαντικό ποσοστό, 40%, προέρχεται από μια γειτονική χώρα 

(www.migration4development.org/; United Nations, 2013; Global Migration Group, 

2014). Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, (2014) οι μετανάστες 

στην ΕΕ-27 ήταν 1,7 εκατομμύρια το 2012. Αυτό κάνει την χρήση των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης από τους μετανάστες ένα σημαντικό διεθνές ζήτημα 

δημόσιας υγείας (Hargreaves et al., 2006), ιδίως όσον αφορά στην πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας (Hjern et al., 2001; Politzer et al., 2001; Sundquist, 2001; Stronks et 

al., 2001). Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της μετανάστευσης είναι η 

διαχείριση της υγείας των μεταναστών. Οι μετανάστες αποτελούν μια ετερογενή 

ομάδα σε σχέση με τα εθνικά χαρακτηριστικά τους, ιστορικές ρίζες, τη θρησκεία, τον 

πολιτισμό, τις αξίες, την ιστορία της μετανάστευσης, και τις πρακτικές που αφορούν 

στην υγεία. Σε ορισμένες χώρες, οι μετανάστες φαίνεται να απολαμβάνουν καλύτερη 

υγεία από τους γηγενείς κατά το χρόνο άφιξής τους στη χώρα υποδοχής (Karl-

Trummer et al., 2010; Undocumented Worker Transitions, 2009; Castaneda, 2009, 
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Κούτρα κ.α., 2010) αυτό έχει αποδοθεί με το "υγιές φαινόμενο των μεταναστών" ότι 

τα υγιέστερα άτομα μεταναστεύουν, αλλά και σε μια αυστηρή μεταναστευτική 

πολιτική  (Undocumented Worker Transitions, 2009). Ωστόσο, σε πολλές χώρες, σε 

σύγκριση με τον γηγενή πληθυσμό, οι μετανάστες είναι συχνά σε μειονεκτική θέση 

όσον αφορά στην υγεία (Health for Undocumented Migrants and Asylum seekers 

network, 2009).  

Οι μετανάστες αποτελούν μια ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα σε οποιαδήποτε χώρα, με 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, με χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, με 

χαμηλότερο εισόδημα, πλούτο, και κατοικία σε υποβαθμισμένες γειτονιές συγκριτικά 

με τους γηγενείς (Ruiz-Casares et al., 2010). Επιπλέον, είναι εκτεθειμένοι σε μια 

σειρά κινδύνων για την υγεία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μετάβαση τους στην 

χώρα υποδοχής. Οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας μαζί με έναν υψηλότερο 

κίνδυνο αποκλεισμού από τις κοινωνικές υπηρεσίες, πρώτον, κάποιοι κοινωνικοί 

καθοριστικοί παράγοντες, όπως η υψηλότερη ανεργία  και οι χειρότερες συνθήκες 

εργασίας, έχουν επιδεινωθεί, και αναμένεται να οδηγήσει σε επιδείνωση της 

κατάστασης υγείας (Biswas et al., 2011). 

 

Επίσης, οι μετανάστες μπορούν να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά της νόσου από 

τον πληθυσμό στις χώρες υποδοχής. Μια σειρά από μελέτες δείχνουν ότι οι 

μετανάστες στο σύνολό τους είναι πιο ευάλωτοι σε ορισμένες χρόνιες και 

μεταδοτικές ασθένειες, προβλήματα ψυχικής υγείας, τους κινδύνους για την υγεία και 

τους τραυματισμούς (Rechel et al., 2011). Επιπλέον οι μετανάστες αντιμετωπίζουν 

κοινωνικό-πολιτιστικά, οικονομικά, διοικητικά και πολιτικά εμπόδια κατά την χρήση 

των υπηρεσιών υγείας (Rechel et al., 2011; Bhopal, 2007; Hudelson et al., 2014).  

 

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα πρόσβασης των μεταναστών μπορεί να σχετίζονται με 

επίσημα και ανεπίσημα εμπόδια. Τα τυπικά εμπόδια αποτελούνται από παράγοντες 

που σχετίζονται με την οργάνωση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Αυτά 

περιλαμβάνουν τους νομικούς περιορισμούς στην πρόσβαση για ορισμένες ομάδες, 

όπως οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες, καθώς και την πληρωμή από πλευράς του 

χρήστη υπηρεσιών υγείας που μπορεί να επηρεάσει τους πληθυσμούς των 

μεταναστών, διότι συνολικά τείνουν να έχουν χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση σε σύγκριση με τους γηγενείς (Dyhr et al., 2003). Επίσης τα τυπικά 

εμπόδια περιλαμβάνουν οργανωτικά εμπόδια (Burns et al., 2007), την  έλλειψη 
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παραπομπής μεταξύ των υπηρεσιών (de Graaff & Francke 2003; Visser et al., 2005) 

καθώς και την περιορισμένη γνώση σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας που οδηγεί σε 

μείωση της χρήση τους από τους μετανάστες (Scheppers et al., 2006). Η γλώσσα, και 

η επικοινωνία, οι κοινωνικό-πολιτισμικοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε άτυπα 

εμπόδια που επηρεάζουν τα πρότυπα χρησιμοποίησης των μεταναστών (Nielsen et 

al., 2013).  

 

Η κοινωνική περιθωριοποίηση και η απώλεια των κοινωνικών δικτύων, τα οποία 

συχνά χαρακτηρίζουν τη μετανάστευση, μπορεί επίσης να δημιουργήσουν εμπόδια 

στην αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης. Τέλος, ένας μετανάστης που είναι 

νεοεισερχόμενος μπορεί να αντιμετωπίσει εμπόδια  στην πρόσβαση στην περίθαλψη, 

και κυρίως εκείνοι που δεν έχουν λάβει καμία εισαγωγή στο σύστημα υγείας της νέας 

χώρας υποδοχής (Worth et al., 2009).  

 

Οι διαφορές στην χρήση υπηρεσιών φροντίδας υγείας  έχουν από καιρό επισημανθεί 

μεταξύ των μειονοτικών και μεταναστευτικών πληθυσμών (William et al., 2010) 

ακόμη και σε χώρες με εγγυημένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και πάρα 

την μικρή τάση βελτίωσης των τελευταίων ετών (Setia et al., 2011). Γενικά οι 

μειονοτικές εθνοτικές κοινότητες τείνουν να ζουν σε φτωχές αστικές περιοχές και 

αντιμετωπίζουν συχνά την προοπτική της αναζήτησης φροντίδας υγείας με 

λιγότερους πόρους. 

 

Η έλλειψη επαρκούς ασφάλισης υγείας είναι ένα ακόμη εμπόδιο στο να ζητούν ή να 

λαμβάνουν θεραπεία και υγειονομική περίθαλψη. Η έλλειψη ασφάλισης υγείας συχνά 

αφήνει το άτομο ευάλωτο όταν έρχεται η πληρωμή για το κόστος της υγειονομικής 

περίθαλψης. Ακόμα και όταν κάποιος είναι ασφαλισμένος, μπορεί να αντιμετωπίσει 

εμπόδια, αν ορισμένες υπηρεσίες δεν καλύπτονται. Μεταξύ των ασθενών των 

εθνοτικών μειονοτήτων το ποσοστό των ανασφάλιστων είναι υψηλότερο από ό, τι 

μεταξύ του αστικού λευκού πληθυσμού. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η κατοχή 

ιδιωτικής ασφάλισης υγείας συνδέεται με χαμηλότερη χρήση της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και μεγαλύτερη χρήση της εξειδικευμένης περίθαλψης (Jiménez-Rubio & 

Hernández-Quevedo, 2010). Αντίθετα, άλλοι παράγοντες, όπως το επίπεδο 

εκπαίδευσης και το εισόδημα, συνδέονται με τη χρήση των υπηρεσιών υγείας στον 

γηγενή πληθυσμό, αλλά όχι στον πληθυσμό των μεταναστών. 
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Στη Γαλλία, πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες έχουν δικαίωμα στην εθνική 

ασφάλιση υγείας αλλά παραμένουν ανασφάλιστοι επειδή δεν μπορούν να υπερβούν 

τα διοικητικά εμπόδια (π.χ., η απαίτηση για σταθερή στέγαση) και τις οικονομικές 

επιβαρύνσεις (π.χ. τέλη εγγραφής, ουσιαστική συν-πληρωμές και ασφάλιστρα). Στη 

Γαλλία και μόνο 1 εκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως μετανάστες και πρόσφυγες, 

εκτιμάται ότι είναι ανασφάλιστοι ιατρικά. Συχνά στα κάτω κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα, ανασφάλιστοι νεοεισερχόμενοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες 

από τους ντόπιους όταν προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν με τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες στο σύστημα υγείας (Caulford, & Vali, 2006). 

Για παράδειγμα, σε μελέτη που συνέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά  

όσον αφορά στο ρόλο της ασφάλισης υγείας ως πρώτη και βασική εξήγηση των 

ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη ή η ανυπαρξία της 

ασφαλιστικής κάλυψης υγείας συσχετίζεται με πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

(Siddiqi et al., 2009).  

 

Σε χώρες όπου υπάρχουν διαθέσιμα ανάλογα στοιχεία, δείχνουν ότι, σε γενικές 

γραμμές, με δεδομένες τις ίδιες ανάγκες υγείας, η χρήση των υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι παρόμοια μεταξύ των μεταναστών από χώρες χαμηλού 

εισοδήματος και του γηγενούς πληθυσμού. Ωστόσο, οι μετανάστες φαίνεται να 

κάνουν μικρότερη χρήση της εξειδικευμένης ενδονοσοκομειακής και 

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, και μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης (Huber  et al., 2008; Verhagen, et al., 2014; Devillé et al., 2011). Συνολικά, 

οι μετανάστες τείνουν να έχουν χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής και παραπομπή  

για μαστογραφία και του τραχήλου της μήτρας (Κούτρα κ.α., 2010), 

προσυμπτωματικού έλεγχου του καρκίνου, μεγαλύτερη χρήση των GP, αλλά 

μικρότερη χρήση της συμβουλευτικής μέσω τηλεφώνου (Norredam et al., 2009). 

 

Μόνο μία μελέτη στην Ισπανία συγκρίνει τους καθοριστικούς παράγοντες της χρήσης 

υπηρεσιών υγείας μεταξύ των μεταναστών και των αυτοχθόνων πληθυσμών και 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν παρόμοιοι κοινωνικοοικονομικοί 

καθοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών υγείας και 

στους δύο πληθυσμούς, και μια  μόνο μελέτη δείχνει ότι οι διαφορές στη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας μεταξύ των δύο ομάδων οφείλεται στη σχετικά χειρότερη 
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κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μεταναστών (Berchet, 2013; Garcia-

Subirats et al., 2014). 

 

Η πρόσβαση των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» στην υγειονομική περίθαλψη 

ποικίλλει σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και τα δικαιώματα σε εθνικό επίπεδο 

είναι συχνά σε αντίθεση με τα δικαιώματα που αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Μελέτη για την πρόσβαση των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» 

στην υγειονομική περίθαλψη στη Δανία, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και από τη 

σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έδειξε ότι οι παράνομοι μετανάστες στη Δανία 

έχουν δικαίωμα περίθαλψης σε έκτακτη ανάγκη, ενώ η επιπλέον φροντίδα είναι 

περιορισμένη και ενδέχεται να υπόκειται σε πληρωμή. Οι μετανάστες «χωρίς 

έγγραφα» στη Σουηδία έχουν το δικαίωμα μόνο σε επείγουσα περίθαλψη. Υπάρχει 

μια εξαίρεση που έγινε για τα παιδιά που ζητούν άσυλο, τα οποία έχουν τα ίδια 

δικαιώματα με τους Σουηδούς πολίτες.  Και οι τρεις χώρες έχουν επικυρώσει τις 

διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που περιλαμβάνουν το δικαίωμα 

πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό αποκαλύπτει σημαντικές 

διαφορές σε σχέση με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Biswas et al., 

2012). 

 

Συγκεκριμένα, σε μελέτη των Yates et al. (2007) αναφέρεται ότι το Ηνωμένο 

Βασίλειο απέσυρε τη δωρεάν πρόσβαση στη δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη 

για ορισμένες ομάδες μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων και των αιτούντων 

πολιτικού ασύλου, των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν εγκριθεί, αλλά εξακολουθούσαν 

να διαμένουν νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη των Yates et al. (2007)  

υποστήριξε, ότι η εφαρμογή αυτού του μέτρου συνιστά σοβαρή παραβίαση του 

δικαιώματος στην υγεία, όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Αυτό έβαλε τους 

εργαζόμενους της υγειονομικής περίθαλψης σε μια δυσάρεστη θέση, δηλαδή να 

πρέπει να εντοπίζουν όσους δικαιούνται περίθαλψη ή όχι. 

Στην Ισπανία, οι μετανάστες «χωρίς έγγραφα» έχασαν την πρόσβασή τους σε 

περισσότερες Υπηρεσίες υγείας, ένα μέτρο που είναι πιθανόν να υποεκτιμά τις 

επιπτώσεις της ύφεσης στην μετάδοση των μεταδοτικών νόσων και την 

ανθεκτικότητα των ναρκωτικών. Μπορούν πλέον να λαμβάνουν μόνο τη φροντίδα 

έκτακτης ανάγκης, εκτός εάν είναι κάτω των 18 ετών ή έγκυες γυναίκες  (Suhrcke et 

al, 2011; Legido-Quigley et al., 2013; Pérez-Molina & Pulido Ortega, 2012). 
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Έκθεση των γιατρών του κόσμου με στοιχεία που συλλέχτηκαν σε 14 πόλεις εφτά 

χωρών της Ευρώπης (Βρυξέλλες και Αμβέρσα στο Βέλγιο, Νίκαια στην  Γαλλία, 

Μόναχο στη Γερμανία, Αθήνα, Πέραμα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, 

Άμστερνταμ στην Ολλανδία, Αλικάντε, Τενερίφη, Βαλένθια και Σαραγόσα στην 

Ισπανία, Λονδίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο) (Chauvin et al., 2012), έδειξαν τα 

ακόλουθα:  

 

To 28% των χρηστών των υπηρεσιών των «Γιατρών του Κόσμου» ανέφερε κακή ή 

πολύ κακή ψυχική υγεία. Η  Ψυχική υγεία πλήττεται ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου 

50,8% των ασθενών  είχε κακή ή πολύ κακή αντιληπτή ψυχική υγεία. Συνολικά, το 

67% ανέφερε ένα χαμηλό επίπεδο της αντίληψης για την υγεία, το οποίο είναι πολύ 

υψηλότερο από το ποσοστό που παρατηρείται  γενικά σε μετανάστες πάνω των 50 

ετών στην Ευρώπη (37,8%), σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης SHARE (Solé-

Auro & Crimmins, 2008).   

 

Μεταξύ των ασθενών που μίλησε για τη βία, 40% ζούσε σε μια χώρα σε πόλεμο, το 

ένα πέμπτο είχε απειληθεί, φυλακιστεί ή βασανιστεί, λόγω των ιδεών τους και το ένα 

πέμπτο είχε πέσει θύμα βίας από την αστυνομία ή τις ένοπλες δυνάμεις. Το 40% είχε 

ξυλοκοπηθεί, το 22% είχε υποστεί ψυχολογική βία, το 8% είχε κακοποιηθεί 

σεξουαλικά και το 5% είχε βιαστεί. Το 26,6% δήλωσε ότι έχει υποστεί βίαιες πράξεις, 

μετά την άφιξή του στη χώρα υποδοχής. To 49% είχε ασταθή ή προσωρινή στέγαση 

στην χώρα υποδοχής. 

 

Μόνο το 7,6% δεν ανέφερε τυχόν εμπόδια στην αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 

στο παρελθόν. Τα κύρια εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη ήταν η έλλειψη 

γνώσης ή κατανόηση του συστήματος υγείας και διοικητικά προβλήματα. Tο 60% 

όλων των ασθενών δεν ήξερε πού να πάει για εμβολιασμούς. To 81% δεν είχε καμία 

δυνατότητα πρόσβασης στην περίθαλψη χωρίς να πληρώσει το σύνολο του κόστους 

την ημέρα της συνέντευξης. To 59% των εγκύων γυναικών  δεν είχε πρόσβαση σε 

προγεννητική φροντίδα την ημέρα της συνέντευξης. To 36% των ασθενών 

παραιτήθηκε από την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης κατά τους τελευταίους 12 

μήνες. Για τo 76% του συνόλου των διαγνώσεων απαιτείται μια "ουσιώδη" βασική 

θεραπεία. Περισσότερο από το ήμισυ των ασθενών που χρειαζότανε αναγκαία 

θεραπεία δεν την είχε λάβει  την ημέρα της συνέντευξης. To 20% δήλωσε ότι του είχε 
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απαγορευθεί η πρόσβαση στην περίθαλψη από πάροχο υγειονομικής περίθαλψης 

κατά τους τελευταίους 12 μήνες (ιδίως στην Ισπανία, 62%). 

 

Από τους λόγους που δίνονται για τη μετανάστευση, οι  προσωπικοί λόγοι  υγείας 

αντιπροσώπευαν το  1,6%, ξεφεύγοντας από τον πόλεμο το 5,8% και η οικονομική 

επιβίωση το 42,8%. To 55% των ασθενών που ήταν πολίτες της ΕΕ δεν είχε το 

δικαίωμα να διαμένει στη χώρα υποδοχής και τo 61% του συνόλου των χρηστών των 

υπηρεσιών των Γιατρών του Κόσμου δεν επιτρεπόταν να διαμένει στη χώρα 

υποδοχής (που κυμαίνεται από 22% στην Ελλάδα έως 90% στο Άμστερνταμ). 

 
Ο μεταναστευτικός πληθυσμός, του οποίου οι ανάγκες υγείας είναι παρόμοιες με 

εκείνες του γενικού πληθυσμού, είναι πιο ευάλωτος λόγω της έκθεσής του σε 

χειρότερους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες. Η αλληλεπίδραση άυλων 

παραγόντων όπως ο κοινωνικός στιγματισμός, επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, το 

κλίμα του φόβου και της καχυποψίας που παράγεται από ολοένα και πιο 

περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης και  η χαμηλότερη προτεραιότητα που δίνεται 

στην προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας στα ειδικά χαρακτηριστικά του 

μεταναστευτικού πληθυσμού μαζί με την εισαγωγή των νέων εμποδίων, έχει 

εμποδίσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και, επιπλέον, ελαχιστοποιεί 

την  αίσθηση του δικαιώματος των μεταναστών για τα εν λόγω δικαιώματα σε αυτό 

το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κρίση αναμένεται να έχει 

μεγαλύτερες επιπτώσεις στον πληθυσμό των μεταναστών (Larchanché, 2012; Biswas,  

et al., 2011).  

 

Η Ελλάδα είναι χώρα προορισμού για μετανάστες για πολλά χρόνια. Από το 1988 έως 

το 2004, ο αριθμός των μεταναστών πενταπλασιάστηκε, και σύμφωνα με την 

απογραφή του 2001, αντιπροσωπεύει το 7,5% του συνολικού πληθυσμού. Σύμφωνα 

με πρόσφατα στοιχεία, υπολογίζεται ότι υπήρχαν περίπου 350.000 μετανάστες «χωρίς 

έγγραφα» στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2010 και 390.000 τον Δεκέμβριο του 

2011(Maroukis, 2012). Παρά την αύξηση του αριθμού των μεταναστών, λίγα είναι 

γνωστά σχετικά με την κατάσταση της  υγείας  και την προσβασιμότητα τους στις 

υπηρεσίες υγείας.  

 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με την πρόσβαση των μεταναστών στις 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας που διεξήχθη το 2012 στην Ελλάδα (Galanis et al., 2013), 
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έδειξε ότι πάνω από τους μισούς από τους συμμετέχοντες στη μελέτη (62,3%) 

εξέφρασε ανεκπλήρωτες ανάγκες όσον αφορά τις υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης, ενώ το 49,7% χρησιμοποίησε τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας τους 

τελευταίους 12 μήνες στην Ελλάδα. Οι πιο σημαντικοί λόγοι, σύμφωνα με τους 

ερωτηθέντες ήταν οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής στα νοσοκομεία, οι δυσκολίες στην 

επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, το υψηλό κόστος της υγειονομικής 

περίθαλψης και η πολυπλοκότητα του συστήματος. Ωστόσο, μόνο το 20,4% των 

συμμετεχόντων ανέφεραν επαρκή γνώση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην 

Ελλάδα σε μια καλή / πολύ καλό βαθμό, ενώ το 52,9% ανέφερε ότι είχε μεγάλες 

δυσκολίες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η  αυξημένη ικανότητα να μιλούν 

ελληνικά συσχετίστηκε με αυξημένη  γνώση των υπηρεσιών υγείας. Το αυξημένο 

οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα συσχετίστηκε επίσης με λιγότερες 

δυσκολίες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Galanis et al., 2013). Τέλος μόνο το 

56,5% των συμμετεχόντων είχαν ασφαλιστική κάλυψη υγείας, ένα σχετικά μικρό 

ποσοστό σε σχέση με τους έλληνες υπηκόους (OECD Health Database, 2012). 

 

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη με τους ίδιους συγγραφείς, το 2013, με ένα παρόμοιο 

ερωτηματολόγιο και μεθοδολογία, τα αντίστοιχα ποσοστά και για τους έλληνες 

υπηκόους και τους μετανάστες έχουν αυξηθεί, το 67,4% των συμμετεχόντων 

ανέφεραν πως δεν είχαν καμία ασφαλιστική κάλυψη υγείας (Kaitelidou et al., 2014). 

Επίσης,  σε μελέτη των Karamitri et al. (2013), αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα η έλλειψη ασφάλισης υγείας ως φραγμός στην πρόσβαση και χρήση 

υπηρεσιών υγείας.  

 

Τέλος,  σε μια προηγούμενη μελέτη σχετικά με μετανάστες από τα βαλκάνια στη 

Θεσσαλονίκη, το 16% των Αλβανών και 21,4% των Βουλγάρων αναφέρουν την 

γραφειοκρατία ως ένα πρόβλημα στα ελληνικά νοσοκομεία (Hatziprokopiou, 2004).  

Στην Ελλάδα, οι μετανάστες  είναι μεταξύ των πολλών ανέργων που αγωνίζονται να 

καλύψουν πολύ βασικές ανάγκες για τροφή, στέγαση, υγεία, εκπαίδευση, και της 

κοινωνικής προστασίας. 

 

3.4.3. Οι άνεργοι και ανασφάλιστοι   

 

Το  2013 ο αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα ανήλθε σε 1,3 εκατ.(ΟΑΣΑ, 2014).  Η 

ανεργία ακολουθεί μια εκρηκτική ανοδική πορεία. Από το 7,8% του εργατικού 
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δυναμικού το 2008, στο 10,3% το 2009, στο 14,1% το 2010, στο 20,9% το 2011, στο 

26,3% το 2012 και στο 28% το 2013 δηλαδή 1,34 εκατομμύρια, ενώ το 80% 

αναφέρεται σε μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι ταυτοχρόνως είναι ανασφάλιστοι και 

μακροπρόθεσμα η ανεργία αυξήθηκε σε 67,1% του συνόλου των ανέργων (ΕΛΣΤΑΤ, 

2014). Υπάρχει μια αυξανόμενη αναλογία των μακροχρόνια άνεργων. Το 2011, η 

αναλογία των μακροχρόνια άνεργων (για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών) 

αντιστοιχούσε σε ποσοστό 50% επί της συνολικής ανεργίας. Τα στοιχεία των 

ελληνικών αρχών υποδεικνύουν ότι αυτό το ποσοστό ήταν πάνω από 56% το πρώτο 

τρίµηνο του 2012 και ξεπέρασε το 60% στο τέλος του 2012 (ΟΑΣΑ, 2014). 

 

Δηλαδή, η συνολική ανεργία σχεδόν τετραπλασιάστηκε, ενώ ο δείκτης ανεργίας των 

νέων ηλικίας 15-24 ετών έφθασε το 61,4% το 2013 και το 38,4% στην ηλικιακή 

ομάδα 25-34 ετών (ΕΛΣΤΑΤ: 2013). Το ποσοστό ανεργίας (ηλικίες άνω των 15) 

ανήλθε σε 24,2% το 2012, από 17,7% το 2011 και 7,6% το 2008 (ΕΛΣΤΑΤ 2014a). 

Το ποσοστό της ανεργίας των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών έχει υπερδιπλασιαστεί από 

την έναρξη της κρίσης, πάνω από 22,1% το 2008 σε 55,3% το 2012, το υψηλότερο 

ποσοστό ανεργίας που καταγράφηκε στην ΕΕ των 27. Σύμφωνα με τη Eurostat, 

(2013) το μέσο ποσοστό απασχόλησης (για άτομα ηλικίας 20-64) επιβραδύνθηκε σε 

55,3% το 2012 από 59,9% το 2011 και 64% το 2010. Σύμφωνα με τα τελευταία 

εθνικά στοιχεία, το ποσοστό εκτιμήθηκε σε 53,5%. Το τρίτο τρίμηνο του 2013, 

παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (ΕΛΣΤΑΤ 2014b). Σε 

αυτές τις τόσο δυσμενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας των νέων, όλο και λιγότερα 

νέα άτοµα καλύπτονται από τα επιδόµατα ανεργίας στην Ελλάδα: µόνο το 8% των 

δικαιούχων ήταν ηλικίας 16-24 ετών το 2009 σε σύγκριση µε το 17% στη Γαλλία 

(ΟΑΣΑ, 2013). 

 

Οι άνεργοι αποτελούν µια ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα, καθώς τα επιδόµατα ανεργίας 

κατά κανόνα εξαρτώνται από ασφαλιστικές εισφορές. Mόνο το 17% των ατόµων που 

δηλώσαν άνεργοι έλαβαν επίδοµα ανεργίας στην Ελλάδα το 2009, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό στην Πορτογαλία ήταν 26% και στη Γαλλία 53%. Το ποσοστό της 

ανασφάλιστης εργασίας το 2012 έχει αυξηθεί στο 36,2%, εκ των οποίων το 31% 

αφορά ημεδαπούς και το 46,9% αλλοδαπούς (ΟΑΣΑ, 2013).  

 

Η αύξηση των ποσοστών ανεργίας, τα ποσοστά απασχόλησης και τα μέτρα λιτότητας 

(ιδίως οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων) έχουν οδηγήσει σε αύξηση της 
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φτώχειας. Τα τελευταία στοιχεία που προέκυψαν από την Έρευνα για το εισόδημα και 

τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (Eurostat, 2013) δείχνουν ότι: α)Το ποσοστό του 

πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό (δηλ. σχετική 

φτώχεια και υλική στέρηση), έχει αυξηθεί από 27,6% το 2009 σε 34,6% το 2012, 

ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ-

28 με τους υψηλότερους σχετικούς δείκτες (προηγούνται η Βουλγαρία με 49,3%, η 

Ρουμανία με 41,7% και η Λετονία με 36,6%) και με το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ 

των χωρών της ευρωζώνης (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). Σε απόλυτα μεγέθη, επηρεάστηκαν από 

τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 3.795 χιλιάδες άνθρωποι το 2012, 

σχεδόν 788.000 περισσότεροι από ό, τι το 2009. Τα παιδιά και οι άνεργοι 

αντιμετωπίζουν συστηματικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από τον υπόλοιπο 

πληθυσμό. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών αντιμετωπίζουν σε ποσοστό περίπου 

26,9% τον κίνδυνο φτώχειας έναντι 45,8%% των ανέργων (ΕΛΣΤΑΤ, 2014), β) ο 

πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό ποσοστό έντασης της εργασίας 

έχει αυξηθεί δραματικά (από 6,5% το 2009 σε 14,1% το 2012), και γ) το ποσοστό 

σοβαρής υλικής στέρησης έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά (από 11,0% το 2009 σε 

19,5% 2012) (Karantinos, 2014). Ένα ποσοστό 37,3% αντιμετωπίζει αναγκαστική 

έλλειψη εξαιτίας της οικονομικής επιβάρυνσης σε τουλάχιστον 3 από τις 9 

κατηγορίες βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Η ανισότητα στην κατανομή του 

εισοδήματος  αυξήθηκε καθώς ο δείκτης κατανομής εισοδήματος σε πεντημόρια 

(S80/S20), με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2012,  ανήλθε σε 6,6 το 2013, από 

5,9 το 2008. Αυτό το ποσοστό όμως είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, μαζί με τη 

Βουλγαρία. Το ποσοστό του πληθυσμού που μπορεί να αντέξει οικονομικά την 

επαρκή θέρμανση της κατοικίας μειώθηκε από 76% το 2008 σε 38,1% το 2013 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2014b).  

Πίνακας 1. Οικονομικοί  και κοινωνικοί δείκτες,  Ελλάδα  2008-2013 (ESA 2010)   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 

(δις ευρώ)  

242,1 237,4 226,2 207.8 194.2  182.4 

Αύξηση του ΑΕΠ (σε 
τρέχουσες τιμές) 

4.0  -1.9 -4.7 -8.2 -6.5 -6.1 

Δημόσια κατανάλωση (% 
μεταβολή)  

-2.1  1.6 -4.3 -6.6 -5.0 -6.5 

Ιδιωτική κατανάλωση (% 
μεταβολή)  

3.0  -1.0 -7.1 -10.6 -7.8 -2.0 

Ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου 
(μεταβολή%)  
 

-6.6  -13.2 -20.9 -16.8 -28.7 -9.5 

Ακαθάριστο δημόσιο 
χρέος *(% του ΑΕΠ)  

109.3  126.8 146.0 171.3 156.9* 174.9 
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Το δημόσιο έλλειμμα (% 
του ΑΕΠ)  
 

-9.9  -15.2 -11.1 -10.1 -8.6 -12.2 

Αποζημίωση ανά 
εργαζόμενο (% μεταβολή 
) 
 

3.3  3.2 -2.6 -2.3 -2.0 -7.1 

Ποσοστό απασχόλησης 
 

48.9  48.3 46.7 43.3 39.5 37.7 

Συνολικό ποσοστό 
ανεργίας (%)  
 

7.8  9.6 12.7 17.9 24.4 27.5 

Μακροχρόνια άνεργοι % 
επί των ανέργων  
 

47.1  40.4 44.6 49.3 59.1 67.1 

Πληθυσμός σε κίνδυνο 
της φτώχειας ποσοστό 
(%) πριν από τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις  
 

23.3  22.7 23.8 24.8 26.8 28.0 

Πληθυσμός σε κίνδυνο 
της φτώχειας ποσοστό 
(%) μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις  
 

20.1  19.7 20.1 21.4 23.1 23.1 

Πληθυσμός σε κίνδυνο 
της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού 
ποσοστό (%)  
 

28.1  27.6 27.7 31.0 34.6 35.7 

Αναλογία εισοδήματος 
ανά πεμπτημόριο (S80 / 
S20)  
 

5.9  5.8 5.6 6.0 6.6 6.6 

Υλική στέρηση (% του 
πληθυσμού) **  
 

21.8  23.0 24.1 28.4 33.7 37.3 

Νοικοκυριά (%) με 
κεντρική θέρμανση 
 

76.0  73.5 73.1 72.1 55.7 38.1 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2014a και 2014b. * Περιλαμβάνει τη μείωση του χρέους κάτω από τη συμμετοχή  (PSI),  του ιδιωτικού τομέα. 
** Αναγκαστική ανικανότητα να αντιμετωπίσουν απροσδόκητα χρηματοοικονομικά έξοδα, για να αντέξουν οικονομικά  ετήσιες 
διακοπές μιας εβδομάδας μακριά από το σπίτι, να έχουν ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι κάθε δεύτερη μέρα, την 
κατάλληλη θέρμανση της κατοικίας, για αγορά βασικών αγαθών, όπως ένα πλυντήριο, έγχρωμη τηλεόραση, τηλέφωνο, κινητό 
τηλέφωνο ή το αυτοκίνητο, ή να βρεθούνε αντιμέτωποι με καθυστερήσεις πληρωμών, όπως για την υποθήκη ή το ενοίκιο, 
λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δόσεις για αγορά ή άλλη πληρωμή του δανείου. 

 

Στην Ελλάδα, η δημόσια ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης είναι με βάση την  

συνεισφορά, έτσι ώστε η άνοδος της ανεργίας - ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας – 

είχε ως αποτέλεσμα να μείνει ουσιαστικά το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων χωρίς 

κάλυψη. Συγκεκριμένα, η αύξηση του ανασφάλιστου πληθυσμού ανήλθε σε άνω των 

1, 5 εκατομμυρίων ατόμων, συμπεριλαμβάνοντας τους μετανάστες και τους  Ρομά,  ο 

ανασφάλιστος πληθυσμός αγγίζει τα 3 εκατομμύρια άτομα (National School of Public 

Health, 2013). Ως εκ τούτου, ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, το οποίο 

προσεγγίζει και ενδεχομένως υπερβαίνει το 25%, αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια 

πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας εξαιτίας της έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης. 

Μελέτες στην Ελλάδα έχουν δείξει ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ένα μεγάλο 
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μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι ανασφάλιστο χωρίς πρόσβαση στο δημόσιο 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (Fanourgiakis &  Kanoupakis, 2014; Tsiligianni et 

al., 2013). Παράλληλα η ελληνική κυβέρνηση μείωσε σημαντικά τις δημόσιες 

δαπάνες για την υγεία (Kentikelenis  et al., 2011) και αύξησε το κόστος πρόσβασης 

σε υπηρεσίες υγείας, με τις άτυπες πληρωμές να αποτελούν το 20% της συνολικής 

δαπάνης περίθαλψης για μία οικογένεια με αποτέλεσμα οι ασθενείς που δεν μπορούν 

να πληρώσουν, να μην μπορούν να έχουν και πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο ή να 

απαιτείται περισσότερος χρόνος αναμονής για την παροχή φροντίδας (Oikonomou & 

Margiolis, 2010).  

  

Ο Martin (2012) υποστηρίζει ότι στη Γαλλία, η πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη έχει σχεδιαστεί ως ένα κοινωνικό δικαίωμα και διαχειρίζεται κυρίως μέσω 

της κάλυψης του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το σύστημα αυτό 

βασίζεται στη λεγόμενο μοντέλο Μπίσμαρκ, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτεί την 

πλήρη απασχόληση και ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, όπου ασφαλισμένοι είναι 

οι εργαζόμενοι και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. Εξετάζει τα 

τυπικά προβλήματα που έχει αυτό το σύστημα να αντιμετωπίσει όσον αφορά στο 

δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη των ανέργων και την ανάγκη να 

λειτουργήσουν κάποια προγράμματα καθολικής κάλυψης, προκειμένου να 

ενσωματωθεί ο αποκλεισμένος πληθυσμός. 

 

Η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης σε συνάρτηση με τις δραστικές περικοπές στην 

περίθαλψη είχαν ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού αλλά 

και των μεταναστών να  αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση και λήψη 

της φροντίδας υγείας (Kentikelenis et al., 2011) και να αναζητά την κάλυψη των 

αναγκών υγείας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. H ελληνική οργάνωση των Γιατρών 

του Κόσμου εκτιμά ότι το ποσοστό των Ελλήνων που αναζητά ιατρική περίθαλψη 

από τις κλινικές του δρόμου υπερδιπλασιάστηκε το 2011 (Doctors of the World, 

2012), και συγκεκριμένα αυξήθηκε από 3-4% πριν την κρίση σε περίπου 30% (Ifanti 

et al., 2013).  

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν ΜΚΟ  που  δραστηριοποιούνται  στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας στους μετανάστες, ανασφάλιστους και άλλες ευάλωτες ομάδες, στην Αθήνα 

και σε άλλες πόλεις της χώρας. Σε αυτές τις κλινικές και τα κέντρα, οι ασθενείς 

κυρίως λαμβάνουν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, που παρέχεται από όλες τις 
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βασικές ιατρικές ειδικότητες (παθολόγους, παιδίατρους, γυναικολόγοι), διαγνωστικές 

εξετάσεις και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ένα δίκτυο περίπου 40 ιατρείων 

δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα παρέχοντας κυρίως υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

υγείας και φάρμακα δωρεάν σε ανθρώπους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 

δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Σύμφωνα με την έκθεση του Κοινωνικού ιατρείου «Αποστολή» (2014), το οποίο 

λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2012 στην Αθήνα και προσφέρει υπηρεσίες υγείας 

σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες, το 10% των ασθενών που χρειάζονταν 

εξαιτίας της κατάστασης της υγείας τους , συστηματική συνεχή φροντίδα ή εισαγωγή 

σε νοσοκομείο, αυτό δεν κατέστη δυνατό γι’ αυτούς. Εξαίρεση αποτέλεσε η 

περίπτωση που η κατάστασή τους χαρακτηρίστηκε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Επίσης, το 86% των ατόμων που επισκέφτηκαν το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής 

έχασαν την κοινωνική τους ασφάλισης κατά την περίοδο 2010-2012. Σχεδόν οι μισοί 

από τους ασθενείς (48%) ήταν αυτοαπασχολούμενοι και έχασαν την ασφάλιση τους 

λόγω φορολογικών ή ασφαλιστικών  χρεών, ενώ το 8% αυτών ήταν ανασφάλιστοι και 

έγκυοι (Eurofound, 2014). 

 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τα Φαρμακεία του Κόσμου σε επτά 

ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρθηκε ότι περίπου οι μισοί (49,3%) των ασθενών σε 

τέσσερις ελληνικές κλινικές το 2012 ήταν Έλληνες υπήκοοι. Στο Πέραμα το ποσοστό 

αυτό φτάνει το 88%, στην Θεσσαλονίκη 52,1% και στο 11,8% στην Αθήνα. Πολλοί 

από αυτούς έχουν περάσει την ηλικία συνταξιοδότησης (έως 28% είναι άνω των 60 

ετών). Στις υπόλοιπες χώρες, το ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο από το 5% (με 

εξαίρεση στο Μόναχο, όπου το 12% των ασθενών ήταν υπήκοοι) και ήταν σχεδόν 

μηδενική στο Άμστερνταμ, Αμβέρσα, Βρυξέλλες και στο Λονδίνο (Chauvin & 

Simonnot, 2013).  

 

Το 2011 οι Γιατροί του Κόσμου της Γαλλίας διαπίστωσαν ότι σε δείγμα 1.547 

ασθενών, το 38% θα έπρεπε να είχε λάβει θεραπεία νωρίτερα (Chauvin et al., 2012). 

Προηγούμενη συγκριτική έρευνα σε 11 χώρες της ΕΕ (2008),  έδειξε ότι το 25% του 

πληθυσμού των ασθενών των Γιατρών του Κόσμου έλαβαν θεραπεία αργά (ο αριθμός 

αυτός αυξήθηκε σε 33% για τους ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας, όπως ο 

διαβήτης και η υπέρταση) (Chauvin et al.,  2009). Μεταξύ 22% και 36% των ασθενών 

ανέφεραν ότι είχαν σταματήσει να αναζητούν ιατρική φροντίδα ή θεραπεία για τον 
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εαυτό τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό το ποσοστό ήταν ιδιαίτερα υψηλό 

στην Ισπανία (52%) και στο Μόναχο (42%). Τώρα, οι ομάδες των Γιατρών του 

Κόσμου στην Ελλάδα και τη Πορτογαλία είναι αντιμέτωποι με ασθενείς που έχουν να 

επιλέξουν ανάμεσα στο φαγητό ή στην αγορά φαρμάκων (Chauvin et al., 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η παρούσα έρευνα θέτει ως πρωταρχικό σκοπό την εις βάθος διερεύνηση των 

εμπειριών των ανασφάλιστων γηγενών και μεταναστών που διαμένουν σε δύο αστικά 

κέντρα της Ελλάδας κατά την πρόσβαση τους στην Δευτεροβάθμια περίθαλψη. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή αφορά στις εμπειρίες, στις στάσεις και στις αντιλήψεις 

εικοσιένα (21) ανασφάλιστων γηγενών και μεταναστών σχετικά με: α) τις δυσκολίες  

πρόσβασης στο σύστημα υγείας, β) τις επιπτώσεις τα δυσκολιών αυτών στην υγεία 

τους και τέλος, γ) τις εναλλακτικές στρατηγικές που αναζητούνται από τους ίδιους  

προκειμένου να διαχειριστούν και να επιλύσουν  τα  θέματα υγείας που απορρέουν 

από την πρόσβαση ή όχι στο σύστημα υγείας. 

 

Η ερευνητική υπόθεση έγκειται στο ότι η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης 

συνεπάγεται ανεπαρκή πρόσβαση και χρήση Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας 

Περίθαλψης.Yπό αυτό το πρίσμα, τα γενικά ερευνητικά ερωτήματα και 

υποερωτήματα που η παρούσα έρευνα καλείται να προσεγγίσει είναι τα εξής: 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

i. Πως  η οικονομική κρίση επηρέασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας   

ii. Σχετίζεται το επίπεδο εισοδήματος, με την μειωμένη πρόσβαση των 

ανασφάλιστων στις υπηρεσίες υγείας;  

iii. Σχετίζεται η πρόσβαση των ανασφάλιστων σε υπηρεσίες υγείας με τη θέση 

τους στην κοινωνική δομή;  

iv. Ποια είναι τα εμπόδια που ανακύπτουν κατά την  πρόσβαση στο σύστημα 

υγείας  

v. Σχετίζεται η έλλειψη ασφάλισης με τα εμπόδια στην πρόσβαση και χρήση; 

vi. Σχετίζεται η περιορισμένη πρόσβαση με επιδείνωση της κατάστασης των 

μελών του δείγματος στην υγεία; 

vii. Ποιες εναλλακτικές στρατηγικές αναζητούνται από τους ανασφάλιστους για 

την κάλυψη των αναγκών υγείας 

viii. Ποια είναι η κριτική που ασκούν και ποιες προτάσεις που οι ίδιοι κάνουν για 

τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μελλοντικά  
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4.2. Θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση 

 

Δεδομένης της πολυδιάστατης φύσης των ανωτέρω ερευνητικών ερωτημάτων και της 

ιδιαίτερης αξίας που αυτή αποδίδει στην υποκειμενική νοηματοδότηση των εμπειριών 

του δείγματος, κρίθηκε σκόπιμη για την εκπόνησή της η υιοθέτηση της μεθοδολογίας 

της ποιοτικής έρευνας.  

 

Πράγματι, η ποιοτική κοινωνική έρευνα και οι ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

εφαρμόζονται σε ερευνητικά εγχειρήματα και που έχουν ως βασικό στόχο τη 

διερεύνηση των νοημάτων και των αναπαραστάσεων που αποδίδουν τα υποκείμενα 

σε κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες. Επίσης έχουν στόχο την αποκάλυψη 

σχέσεων ή συσχετίσεων ανάμεσα σε κοινωνικά υποκείμενα και κοινωνικές ομάδες, 

την περιγραφή, ανάλυση και κατανόηση κοινωνικών διαδικασιών, τη διατύπωση ή 

αναδιατύπωση υποθέσεων και θεωρητικών θέσεων για το κοινωνικό γίγνεσθαι και τη 

διακρίβωση κοινωνικών σχέσεων  θέσεων και ρολών. Τέλος όπως το θέτει ο 

Ιωσηφίδης (2008), η  ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία 

και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και χαρακτηριστικών 

κοινωνικών ομάδων απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα «πως» και «γιατί». 

  

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένα κεντρικά χαρακτηριστικά και συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της εν λόγω  έρευνας, που συντέλεσαν στην επιλογή της στην 

παρούσα έρευνα, είναι μεταξύ άλλων τα κάτωθι: 

Η αμεσότητα και η προσωπική εμπλοκή του ερευνητή. Στις ποιοτικές μεθόδους 

κοινωνικής έρευνα η /ο ερευνητής /τρια εμπλέκεται ενεργά στην κοινωνική ζωή των 

υποκειμένων με τα οποία έρχεται επαφή πολλές φορές αναδιαμορφώνοντας με αυτά 

τόσο τη συνολική ερευνητική ατζέντα όσο και τα ίδια τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Το βάθος. Εξαιτίας της αυξημένης αμεσότητας και την εμπλοκής του/της 

ερευνητή/τριας σε πτυχές της κοινωνικής ζωής των συμμετεχόντων στην ερευνητική 

διαδικασία, οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας δίνουν έμφαση στο βάθος τόσο της 

περιγραφής όσο και της ανάλυσης κοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών.  

Η έμφαση στις διαδικασίες, στη βιωμένη εμπειρία, στα νοήματα και στις 

αναπαραστάσεις. 

 

Το βασικό πλεονέκτημα της ποιοτικής προσέγγιση είναι η χρήση μεθόδων παράγωγης 

δεδομένων που είναι ευέλικτες και ευπροσάρμοστες. Σε αυτό το πλαίσιο πολλές 
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τεχνικές έχουν προταθεί όπως η διενέργεια ποιοτικών συνεντεύξεων, η παρατήρηση η 

παράγωγη και χρήση γραπτού ή οπτικού υλικού (Τσιώλης , 2006). 

 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας ως προτιμώμενο μεθοδολογικό 

εργαλείο επιλέχτηκε η χρήση των συνεντεύξεων. Ειδικότερα, η επιλογή αυτή έγινε 

συνεκτιμώντας τις ακόλουθες παραμέτρους. Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή 

α) να αντλήσει πληροφορία σε βάθος, β) να κατανοήσει κοινωνικές συμπεριφορές 

στάσεις και αντιλήψεις των ερωτώμενων δηλαδή να δει τον κοινωνικό κόσμο και τα 

κοινωνικά φαινόμενα μέσα από τις εμπειρίες και τα ματιά των κοινωνικών 

υποκειμένων. Η συνέντευξη μπορεί να εμβαθύνει και να φθάσει σε σημεία, στα οποία 

άλλα εργαλεία είναι δύσκολο να προσεγγίσουν, και αποτελεί εκείνο το εργαλείο, το 

οποίο επιτρέπει στον ερευνητή να διερευνήσει σκέψεις, αξίες, προκαταλήψεις, 

στάσεις, συναισθήματα, εμπειρίες, απόψεις και αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων 

ελεύθερα και σε βάθος (Ιωσηφίδης, 2008). Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις ως μέθοδος 

απόκτησης δεδομένων  επιτρέπουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες του συμμετέχοντος 

να εμφανιστούν σε μια διαδραστική διαδικασία με τον ερευνητή.  

 

Πέραν των συνεντεύξεων σε βάθος έγινε χρήση και της αφηγηματικής συνέντευξης. 

Πρόκειται για μια μέθοδο συλλογής δεδομένων, η οποία είναι κατάλληλη για να 

χρησιμοποιηθεί με ευπαθείς ομάδες. Επίκεντρο της συνέντευξης είναι ό,τι ο 

συμμετέχων βρίσκει σημαντικό. Οι αφηγήσεις επικεντρώνονται στην ιστορία του 

ατόμου και είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την απόκτηση των 

πληροφοριών.  

Οι αφηγήσεις δεν αποσκοπούν να παρέχουν μια ακριβή καταγραφή του τι συνέβη σε 

μια δεδομένη κατάσταση, αλλά αντιπροσωπεύουν μια πιθανή εκδοχή των γεγονότων, 

και ασχολούνται με το πώς οι άνθρωποι κατανοούν το δράσεις του παρελθόντος και 

αποδίδουν σημασία σε αυτά τα γεγονότα. Ως εκ τούτου, οι διηγήσεις δεν προοριζόταν 

να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την επαλήθευση ή επικύρωση τι πραγματικά συνέβη 

σε μια δεδομένη κατάσταση ακόμη και αν ο ερευνητής ήταν παρών στην κατάσταση 

(Riessman, 2008). Ωστόσο, καθώς το κύριο ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη ήταν 

σχετικά με τις εμπειρίες των ανασφάλιστων στην πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη θεωρείται ως κατάλληλη μέθοδος για να συλλάβει και να κατανοήσει τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός των ανασφάλιστων γηγενών και μεταναστών 
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κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, από την οπτική γωνία 

του χρήστη υπηρεσιών υγείας.  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφερθεί ότι πέραν των ανωτέρω προφανών 

πλεονεκτημάτων, η χρήση ποιοτικών μεθόδων έρευνας ενέχει και κάποια αρνητικά 

όπως:  

α) Η συνέντευξη είναι μια μέθοδος που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα όχι μόνο ως προς 

την υλοποίηση της άλλα και ως προς τη φάση του σχεδιασμού και της απόκτησης 

πρόσβασης στους ερωτώμενους,  

β) προϋποθέτει αυξημένα επικοινωνιακά προσόντα από την πλευρά του ερευνητή, και 

γ) πολλές φορές ένα σημαντικό τμήμα της πληροφορίας που προκύπτει μέσα από τις 

συνεντεύξεις δεν είναι απαραίτητο ή τελικά δεν γίνεται αντικείμενο ανάλυσης 

(Ιωσηφίδης, 2008). 

 

4.3. Μεθοδολογικός σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας 

 

4.3.1. Ερευνητικό εργαλείο  

 

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η  ποιοτική 

προσέγγιση για την διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων κρίθηκε ως η καταλληλότερη 

μέθοδος. Μεθοδολογικά η έρευνα βασίστηκε σε 14 ποιοτικές συνεντεύξεις σε βάθος 

(in – depth interviews) και 7 αφηγηματικές συνεντεύξεις (narrative interviews) με 

ανασφάλιστους γηγενείς και μετανάστες  με τη χρήση μαγνητοφώνου.   

 

Ειδικότερα, η διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων – θεμάτων βασίστηκε στην 

μέθοδο της συνέντευξης σε βάθος με την χρήση, ως βασικού εργαλείου, ενός 

ευέλικτου οδηγού συνέντευξης. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, η 

ερευνήτρια συγκρότησε έναν αυτοσχέδιο οδηγό συνέντευξης. Ο Οδηγός Συνέντευξης, 

αναπτύχθηκε μετά από  ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη των ευπαθών ομάδων, εστιάζοντας στις πεποιθήσεις για 

την υγεία, τα εμπόδια που ανακύπτουν κατά την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών 

υγείας, την ποιότητα της παρεχομένης φροντίδας και τις επιπτώσεις των 

προβλημάτων αυτών στην υγεία καθώς και των εναλλακτικών στρατηγικών που 

αναζητούνται για την κάλυψη των αναγκών υγείας που δεν ικανοποιούνται από τα 

εθνικά συστήματα υγείας.  
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Ο οδηγός συνέντευξης καλύπτει ένα φάσμα θεμάτων και συγκεκριμένα περιλαμβάνει 

πέντε κύριες θεματικές περιοχές, οι οποίες αφορούν στην κατάσταση και διαχείριση 

της υγείας, στα εμπόδια στην πρόσβαση και χρήση, τις συνέπειες της έλλειψης 

ασφάλισης, τις εναλλακτικές στρατηγικές που αναζητούνται για την υγεία και τέλος 

τις προτάσεις για βελτίωση της πρόσβασης. Οι θεματικοί άξονες και οι ερωτήσεις της 

συνέντευξης βασίστηκαν σε άλλες μελέτες όπως των: EUGATE, 2011; Vargas et al., 

2010; Eurostat, 2012 ; Bhatia & Wallace, 2007; Schoevers et al., 2010; Ayanian et al., 

2000; Shi & Stevens 2005; Suurmond et al., 2011; Dorn et al., 2011; Dauvrin et al., 

2012. Εκτός από το κοινό τμήμα υπήρχε και ένα ειδικό τμήμα για τους μετανάστες 

της ομάδας που περιλάμβανε μια θεματική ενότητα με ερωτήσεις  σχετικά με 

ζητήματα υγείας μετά την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα, αναφορά στο σύστημα 

υγείας της χώρας τους και στις διαφορές με το ελληνικό σύστημα υγείας. 

 

Οι ερωτήσεις που σχεδιαστήκαν και καταχωρηθήκαν στον οδηγό συνέντευξης έγινε 

προσπάθεια να διατυπωθούν με απλότητα, με σαφήνεια και λαμβάνοντας υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ίδιων των ερωτώμενων. Μετά τη συγκρότηση του 

οδηγού συνέντευξης και για λόγους που σχετίζονται με τον έλεγχο της 

λειτουργικότητας των ερωτήσεων και αποφυγής παρερμηνειών, η ερευνήτρια 

διενήργησε 2 πιλοτικές συνεντεύξεις, τον Οκτώβριο 2014, με άτομα που είχαν τα ίδια 

χαρακτηριστικά με τα μέλη του δείγματος (ανασφάλιστοι κλπ). Ως αποτέλεσμα αυτού 

του έλεγχου κρίθηκε σκόπιμο να αναδιατυπωθούν κάποιες ερωτήσεις και να 

ανασυνταχτεί η αρχική σειρά τους. 

 

Ειδικότερα, οι τελικοί θεματικοί άξονες και οι αντίστοιχες υποκατηγορίες της 

συνέντευξης όπως προέκυψαν είναι οι εξής: 

Θεματικές ενότητες της συνέντευξης:  

i. Βιογραφικά δεδομένα (Κοινωνικά –δημογραφικά στοιχεία) 

ii. Αντιλήψεις σχετικά με θέματα υγείας –Διαχείριση Υγείας  

iii. Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας  – Χρήση Υπηρεσιών υγείας -Εμπειρίες με 

το σύστημα υγείας 

iv. Ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας- Εναλλακτικές στρατηγικές κάλυψης αναγκών 

υγείας- Εμπειρίες με ανεπίσημα δίκτυα παροχής υπηρεσιών υγείας 

v. Συνέπειες της έλλειψης ασφάλισης 

vi. Σκέψεις σχετικά με το μέλλον-Προτάσεις για την βελτίωση της πρόσβαση 
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4.3.2. Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 
 
Η επιλογή του δείγματος και η συλλογή των δεδομένων 
 

Η επιλογή των συμμετεχόντων  στην έρευνα βασίστηκε στην τεχνική της σκόπιμης 

δειγματοληψίας. Στη δειγματοληψία αυτού του είδους γίνεται αξιοποίηση της 

πρότερης γνώσης του ερευνητή και κυρίως επιλέγονται οι συμμετέχοντες που 

εξυπηρετούν τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της ερευνητικής διαδικασίας, 

δηλαδή επιλέγονται συμμετέχοντες οι οποίοι να πληρούν κάποιο ή κάποια κεντρικά  

χαρακτηριστικά που συνάδουν με τον σκοπό και το χαρακτήρα της εκάστοτε 

ποιοτικής έρευνας. Στην συγκεκριμένη έρευνα,  το δείγμα της παρούσας μελέτης  

περιλάμβανε μια ετερογενή ομάδα ανασφαλίστων, που φέρουν πολλαπλά συστατικά 

κοινωνικής ευπάθειας. 

i. Άτομα με καμία ή ανεπαρκή ασφαλιστική κάλυψη υγείας (ανασφάλιστη 

εργασία) 

ii. Μακροχρόνια άνεργοι: Ο ορισμός των μακροχρόνια ανέργων δίνεται 

σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς οργάνωσης Εργασίας. Ο ορισμός της 

ανεργίας προσδιορίζεται επακριβώς στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1897/2000. 

Με βάση τον ορισμό της Eurostat: Μακροχρόνια άνεργος είναι ένα άτομο σε ηλικία 

εργασίας, το οποίο έχει μείνει εκτός απασχόλησης για δώδεκα μήνες ή περισσότερο 

(Eurostat, 2009).  

Σύμφωνα με την προϋπάρχουσα νομοθεσία,  ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τους ανέργους για 

μέγιστη περίοδο δύο ετών. Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχθησαν, οι 

μακροχρόνια άνεργοι άνω των 2 ετών. 

 

iii. Άστεγοι  που διαμένουν σε κάποιον ξενώνα ή στον δρόμο: Ο ορισμός των 

αστέγων περιλάμβανε δύο κατηγορίες: άστεγοι, που κοιμούνται στη ύπαιθρο ή 

σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης και τους άστεγους που κοιμούνται σε 

ξενώνες ή άλλα προσωρινά καταλύματα (Edgar & Meert, 2005). 

iv. Μετανάστες χωρίς έγγραφα: «Μετανάστες χωρίς έγγραφα» ορίζονται 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό γλωσσάριο για την παράτυπη μετανάστευση, οι 

αλλοδαποί πολίτες που βρίσκονται στο έδαφος ενός κράτους, κατά παράβαση 

των κανονισμών περί εισόδου και διαμονής, αφού διέσχισαν τα σύνορα 

παράνομα ή σε ένα άνευ αδείας σημείο (International Organization for 

Migration (IOM), 2004). 
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v. Μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα: Ο ορισμός του 

"μετανάστη", όπως  χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας 

(World Health Organization, 2010). «Τα πρόσωπα που κατοικούν έξω από τη 

χώρα γέννησης τους ή για μια περίοδο τουλάχιστον ενός έτους» (πρόσφυγες, 

αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, φοιτητές, εργαζόμενοι και οι οικογένειές 

τους, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε τακτική διοικητική κατάσταση ή 

παράνομη).  

vi. Ένας αιτών άσυλο ορίζεται ως ένα άτομο που ζητά διεθνή προστασία από την 

υποβολή αίτησης για το καθεστώς του πρόσφυγα, όπως ορίζεται από τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1951, αλλά του οποίου η απαίτηση δεν 

έχει ακόμη αποφασιστεί από τις αρμόδιες αρχές (UN General Assembly, 

1951) 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας οι μετανάστες ορίζονται ως οι μετανάστες 

πρώτης γενιάς που έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας της τρέχουσας κατοικίας. Το 

βασικό και κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη ασφάλισης και το βίωμα μιας 

εμπειρίας με την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. 

Συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλεξιμότητας/ επιλογής δείγματος αποτελέσαν τα 

κάτωθι: 

i. Πλήρης έλλειψη ασφάλισης,  

ii. Στοιχειώδης επάρκεια ελληνικής γλώσσας,  

iii. Γηγενής και μεταναστευτικός πληθυσμός, 

iv. Άνδρες και γυναίκες,  

v. Να έχουν μια τουλάχιστον εμπειρία με τις υπηρεσίες υγείας ως ασθενής ή ως 

συνοδός. 

 

Ζητήματα Ηθικής και δεοντολογίας 

 

Η έρευνα σχετικά με την παράνομη μετανάστευση και τους μετανάστες, τους 

άστεγους, ανασφάλιστους, με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού είναι ένα ιδιαίτερα 

ευαίσθητο θέμα που εν δυνάμει  εγείρει ηθικά προβλήματα. 

Για τον λόγο αυτό ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε πριν από τις συνεντεύξεις, ούτως ώστε 

να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πλήρης και σαφής προφορική εξήγηση σχετικά με 

τη στοχοθεσία της μελέτης και τους βασικούς της άξονες. Στο πλαίσιο αυτό έγινε 

ειδική μνεία σε ζητήματα διαφύλαξης της ανωνυμίας τους, την ασφαλή αποθήκευση 
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των δεδομένων και το δικαίωμα αποχώρησης από τη μελέτη. Λόγω της ευαίσθητης 

φύσης της μελέτης, οι συμμετέχοντες δώσανε μόνο προφορική συγκατάθεση για τη 

συμμετοχή τους στην έρευνα. Τονίστηκε προφορικά ότι η συμμετοχή ήταν 

εθελοντική. Προφορική συγκατάθεση λήφθηκε από τους ανασφάλιστους  πριν από τη 

συνέντευξη και τονίστηκε ότι όλες οι δηλώσεις θα είναι ανώνυμες και ότι η 

συναίνεσή τους θα μπορούσε να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Στο ίδιο πλαίσιο τυχόν 

ονόματα που περιλαμβάνονται στην εργασία έχουν αλλάξει για να διατηρηθεί η 

ανωνυμία. 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας κατατέθηκε φάκελος στην Επιτροπή Δεοντολογίας και 

Έρευνας του νοσοκομείου Κ.Α.Τ. Αθηνών,   στον υπεύθυνο του Κοινωνικού Ιατρείου 

Αθήνας και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του κοινωνικού Φορέα σίτισης απόρων 

ατόμων των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού του Ηρακλείου Κρήτης. Η μελέτη διεξήχθη 

σύμφωνα με τις ηθικές αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι (www.wma.net). 

 

Ζητήματα πρόσβασης στο δείγμα και διεξαγωγής των συνεντεύξεων   

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξε μια αρχική δυσκολία στην 

προσέγγιση των ανασφάλιστων στον χώρο του κοινωνικού ιατρείου. Χρειάστηκε η 

ερευνήτρια να παραμείνει αρκετές ώρες στο χώρο του κοινωνικού  ιατρείου, να 

συνομιλήσει με τους χρήστες, να τους ενημερώσει προφορικά και αναλυτικά για τους 

σκοπούς της έρευνας. Μεγάλη προσοχή λήφθηκε από την ερευνήτρια να μην ασκήσει 

πίεση στους ανασφάλιστους, και η προθυμία τους να συμμετάσχουν εκτιμήθηκε 

συνεχώς. Από όσους προσεγγισθήκαν και ενημερώθηκαν για την έρευνα η μεγάλη 

πλειοψηφία αυτών συναίνεσαν στην διενέργεια της συνέντευξης. Στη συνέχεια και 

πριν τον καθορισμό του ακριβή τόπου και χρόνου διεξαγωγής των συνεντεύξεων 

έγινε περαιτέρω προσπάθεια εδραίωσης ενός κλίματος εμπιστοσύνης και 

αμοιβαιότητας προς το πρόσωπο της προκειμένου να νιώσουν άνετα και ασφαλής  να 

μιλήσουν και να μοιραστούν με μια άγνωστη τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις 

απόψεις τους. Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων σε όλες τις 

περιπτώσεις η αρχική επιφύλαξη σταδιακά αποδεδείχθηκε ότι υπερπηδήθηκε και η 

συνέντευξη κύλησε ομαλά και με αρκετή διάθεση από την πλευρά των 

συμμετεχόντων να μιλήσουν για τα ζητήματα της υγείας τους και τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν ως ανασφάλιστοι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 

μετανάστες, εν αντιθέσει με τους γηγενείς ανασφάλιστους ήταν περισσότερο δεκτικοί 
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στο να μιλήσουν με την ερευνήτρια και να μοιραστούν μαζί της την εμπειρία τους 

από το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Η ανάγκη τους και η επιθυμία τους να 

αποκτήσουν έναν πρόθυμο ακροατή για να πουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν όντας σε μια ξένη χώρα, ήταν έκδηλη. Ως γενική αίσθηση από 

τις συνεντεύξεις θα μπορούσε να αναφερθεί ότι, οι γηγενείς ήταν περισσότερο 

σοκαρισμένοι εξαιτίας της κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει λόγω της 

οικονομικής κρίσης και των αιφνιδίων αρνητικών γεγονότων και των ανατροπών  που 

είχε επιφέρει  στην ζωή τους, προκαλώντας συναισθήματα θλίψης και απογοήτευσης 

και οδηγώντας τους σε κοινωνική απομόνωση. 

 

Επιτόπια έρευνα/Οι συνεντεύξεις 

 

Λόγω της εκτεταμένης εργασίας για την οικοδόμηση σχέσεων και της σχέσης με το 

προσωπικό και τους ανασφάλιστους ένα κοινωνικό ιατρείο επιλέχθηκε ως βάση της 

διαδικασίας διεξαγωγής των συνεντεύξεων και συλλογής των ποιοτικών δεδομένων. 

Η πλειοψηφία των  δεδομένων για αυτή τη μελέτη συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της 

επιτόπιας έρευνας της ερευνήτριας  σε κοινωνικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας. Η 

έρευνα διεξήχθη  μεταξύ Νοεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015. Η συγγραφέας ήταν 

τυπικά στο κέντρο μεταξύ δύο και τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.  Ο κύριος σκοπός 

ήταν να διευκολυνθούν οι προσλήψεις για τις επόμενες συνεντεύξεις. Η προσέγγιση 

αυτή επελέγη λόγω της ευπάθειας της ομάδας των ανασφάλιστων που 

συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη καθώς λήφθηκε υπόψη και η δυσκολία στην ανεύρεση 

και προσέγγιση του δείγματος. 

 

Οι ανασφάλιστοι που καλούνται να συμμετάσχουν στη μελέτη επιλέχθηκαν  σε 

συνεργασία με τον επαγγελματία υγείας και συγκεκριμένα με τους κοινωνικούς 

λειτουργούς του νοσοκομείου Κ.Α.Τ. και του κοινωνικού φορέα σίτισης απόρων των 

ιδρυμάτων Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο. Όσον αφορά τους ανασφαλίστους που 

συμμετείχαν στην έρευνα από το κοινωνικό ιατρείο εκεί η επιλεξιμότητα βασίστηκε 

στην ελεύθερη βούληση των συμμετεχόντων μετά από ενημέρωση για τους σκοπούς 

της έρευνας να συμμετάσχουν σε αυτήν και βασίστηκε στην δημιουργία ενός 

κλίματος εμπιστοσύνης από την πλευρά της ερευνήτριας.  

 

Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με τη συναίνεση των συμμετεχόντων και ο 

μέσος όρος της διάρκειας ήταν τα 40 λεπτά όσον αφορά τις ημι-δομημένες  
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συνεντεύξεις,  και όσον αφορά τις αφηγηματικές συνεντεύξεις ο μέσος όρος ήταν τα 

90 λεπτά, οι σκοποί της έρευνας εξηγηθήκαν λεπτομερώς στους συμμετέχοντες, 

στους οποίους δοθήκαν οι εγγυήσεις για πλήρη ανωνυμία και εμπιστευτικότητα. 

Επιπρόσθετα τους παρασχέθηκε πλήρη πρόσβαση στις σχετικές ερευνητικές 

αναφορές και τα αποτελέσματα. 

 

Οι δώδεκα από το σύνολο των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του  

κοινωνικού  ιατρείου στο κέντρο της Αθήνας σε γραφείο που παραχωρήθηκε ειδικά 

για την διεξαγωγή της έρευνας από τους υπεύθυνους του κοινωνικού ιατρείου. Οι 

υπόλοιπες συνεντεύξεις πραγματοποιηθήκαν κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας 

για το μέρος και την ώρα συνάντησης στο σπίτι των συνεντευξιαζόμενων, στην 

κοινωνική υπηρεσία του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ., και τέλος, τρεις συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν  στον  χώρο σίτισης των ιδρυμάτων Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο 

Κρήτης. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι οι απαντήσεις τους θα υποβληθούν σε 

επεξεργασία ανώνυμα. 

 

4.3.3. Διαδικασία οργάνωσης και ανάλυσης των δεδομένων 

 

Αρχικά όλες οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν λέξη προς λέξη. Τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με τη χρήση της θεματικής ανάλυσης  (Hsieh, & Shannon, 2005).  Η 

ανάλυση περιεχομένου διεξήχθη χωρίς την υποστήριξη κάποιου λογισμικού. Η 

διαδικασία της δημιουργίας των κατηγοριών ήταν κυρίως επαγωγική. Θέματα 

εντοπίστηκαν, κωδικοποιήθηκαν, εκ νέου κωδικοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν για 

τον προσδιορισμό κοινών προτύπων κοιτάζοντας, συγκλίσεις και αποκλίσεις στα 

δεδομένα, μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς σύγκρισης. Στο πρώτο στάδιο της 

ανάλυσης, το υλικό διαβάζεται και εξετάζεται προσεκτικά. Σε αυτό το στάδιο 

εξοικείωσης, γίνεται μια επισκόπηση του πλούτου και της ποικιλομορφίας των 

δεδομένων που έχει αποκτηθεί. Ενώ έγινε ανασκόπηση των δεδομένων, σύντομες 

σημειώσεις έγιναν σχετικά με το εύρος των απαντήσεων στις ερωτήσεις μας, καθώς 

και για επαναλαμβανόμενα θέματα και ζητήματα που φάνηκε να είναι σημαντικά για 

τους ερωτηθέντες, για παράδειγμα, τα προβλήματα με την έλλειψη ασφάλισης και τα 

οικονομικά εμπόδια ή τα προβλήματα με την γλώσσα για τους μετανάστες που ήταν 

κρίσιμα ζητήματα για πολλούς από αυτούς.  Τα δεδομένα από τις αρχικές μεταγραφές 

κωδικοποιούνται γραμμή-γραμμή, η κωδικοποίηση έγινε με το χέρι.  
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Το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης αφορούσε την εξαγωγή των κατηγοριών από τους 

κωδικούς και την επακόλουθη βελτίωση τους και την ομαδοποίηση σε εννοιολογικά 

θέματα. Οι θεματικές ενότητες δημιουργήθηκαν από το σύνολο του περιεχομένου των 

απομαγνητοφωνήσεων σε σχέση με τις θεματικές ενότητες των συνεντεύξεων δηλαδή 

σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα. Κάθε θεματική ενότητα εμπεριέχει 

υποκατηγορίες με στόχο την αξιοποίηση του συνόλου των τοποθετήσεων των 

συμμετεχόντων. Καταγράφηκαν επίσης η συχνότητα των θεμάτων και οι αντίστοιχες 

κατηγορίες.  

Αναλυτικότερα κατά τη διαδικασία της  κωδικοποίησης στην παρούσα εργασία το 

ποιοτικό υλικό κωδικοποιήθηκε αρχικά με βάση λέξεις ή φράσεις - κλειδιά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα (ο φόβος για τους λογαριασμούς, φόβος απόρριψης, 

διακρίσεις, δυσαρέσκεια) οι οποίες στη συνεχεία μετασχηματιστήκαν σε βασικούς 

θεματικούς κωδικούς (πχ. αποκλεισμός από την φροντίδα /απόρριψη από το σύστημα, 

έλλειψη εμπιστοσύνης στον γιατρό/σύστημα, βοήθεια από άλλους για επαφή με το 

σύστημα ) για να ομαδοποιηθούν σε εννοιολογικά θέματα (εμπόδια κατά την πρώτη 

επαφή με το σύστημα,  τα εμπόδια κατά την χρήση των υπηρεσιών υγείας, συνέπειες 

εξαιτίας αυτών των εμποδίων κλπ) σε σχέση με τις θεματικές ενότητες των 

συνεντεύξεων  δηλαδή σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα και τους στόχους της 

έρευνας. Κατασκευάστηκαν τα εξής θεματικά πλαίσια: 1) Γνώσεις, απόψεις και 

στάσεις ανασφάλιστων σχετικά με την κατάσταση και τη διαχείριση της υγείας τους, 

2) Εμπειρίες ανασφάλιστων σχετικά με την πρόσβαση στο Ελληνικό σύστημα υγείας 

και την χρήση υπηρεσιών υγείας, 3) Συνέπειες στην υγεία των ανασφάλιστων 

εξαιτίας της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα υγείας, 4) Οι προσπάθειες 

απόκτησης πρόσβασης στο σύστημα και οι Εναλλακτικές στρατηγικές που 

αναζητούνται για την υγεία, 5) Κριτική / Προτάσεις. 

Τέλος, κοινωνικό-δημογραφικές πληροφορίες ελήφθησαν κατά την έναρξη της 

συνέντευξης όπου περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τη ηλικία, τη  χώρα  

γέννησης, την οικογενειακή κατάσταση, τα παιδιά, τις συνθήκες στέγασης, το 

επάγγελμα, την εκπαίδευση, τη διάρκεια και την αίτια έλλειψης ασφάλισης, την 

κατάσταση απασχόλησης κατά την στιγμή της μελέτης και το ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα, και ειδικότερα για τους μετανάστες, την διάρκεια της διαμονής τους στην 

Ελλάδα καθώς και το καθεστώς παραμονής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

5.1 Χαρακτηριστικά των ανασφάλιστων και προβλήματα υγείας  

Ως δείγμα της παρούσας έρευνας ορίστηκαν έντεκα (11) άνδρες και δέκα (10) 

γυναίκες, οι ηλικίες των οποίων παρουσιάζουν μεγάλη διαβάθμιση και εκτείνονται 

από την ηλικία των 24 έως των 73 ετών. 

Ηλικία  

Αναλυτικότερα, τέσσερις (4) εκ των  εικοσιένα (21) μελών του δείγματος ανήκoυν 

στην ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών, έξι (6) στην ηλικιακή ομάδα 31-40 ετών, πέντε (5) 

στην ομάδα 41-50 ετών, τέσσερις (4) στην ομάδα 51-60 ετών και, τέλος, δύο (2) στην 

ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών. Μέση ηλικία των συμμετεχόντων είναι τα 42 έτη.  

Μορφωτικό επίπεδο 

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των μελών του δείγματος, αναφέρεται ότι έντεκα 

(11) εκ των μελών είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφτά (7) έχουν 

ανώτερη-ανωτάτη εκπαίδευση, τρεις (3) είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ειδικά όσον αφορά την υποκατηγορία των μεταναστών-μελών του δείγματος 

αναφέρεται ότι έξι (6) από τους οκτώ (8) μετανάστες είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ενώ δύο είναι απόφοιτοι δημοτικού. 

Οικογενειακή κατάσταση 

Από τους εικοσιένα (21) συμμετέχοντες, οι οκτώ (8) είναι έγγαμοι, πέντε (5) άγαμοι, 

τρεις (3) διαζευγμένοι και ένα (1) χήρος. Από αυτούς  οι έντεκα (11) έχουν από ένα 

(1) έως τέσσερα (4) παιδιά.  

Χώρα καταγωγής 

Η χώρα καταγωγής έντεκα εκ των μελών του δείγματος είναι η Ελλάδα. Εννιά (9) εξ 

αυτών διαμένουν στην Αθήνα και τέσσερις (4) διαμένουν στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι 

υπόλοιποι οκτώ (8) συνεντευξιαζόμενοι είναι μετανάστες. Τρείς (3) από τη Σενεγάλη, 

δύο (2) από Αλβανία, ένας (1) από την Πολωνία, ένας (1) από το Πακιστάν και ένας 

(1) από τις Φιλιππίνες.  

Διάρκεια παραμονής μεταναστών 

Η διάρκεια παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα κυμαίνεται από 6 έως 23 

χρόνια. Εξαίρεση αποτελεί ένα μόνο άτομο – το νεότερο στην ηλικία- που διαμένει 

στην Ελλάδα από την ηλικία του ενός έτους.  

Καθεστώς παραμονής 
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Από τους μετανάστες που πήραν μέρος στην έρευνα, οι έξι (6) έχουν άδεια διαμονής, 

ένας (1) είναι αιτών άσυλο και ένας (1) είναι μετανάστης χωρίς έγγραφα προς το 

παρόν. 

Κατάσταση απασχόλησης κατά την περίοδο διενέργειας της μελέτης 

Κατά την περίοδο διενέργειας της μελέτης, οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

παραμένουν άνεργοι. Συγκεκριμένα, δεκατρία (13) από τα μέλη του δείγματος δεν 

εργάζονται, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ (8) εργάζονται μόνο περιστασιακά και χωρίς 

ασφάλιση. 

Διάρκεια απώλειας ασφάλισης 

Η διάρκεια έλλειψης ασφάλισης κυμαίνεται από δυο έως δεκατέσσερα έτη και οι 

λόγοι που αναφέρονται ως αιτία απώλειας της ασφάλισης είναι η ανεργία, το κλείσιμο 

ιδιωτικής επιχείρησης με όφειλες στο ΤΕΒΕ και η ανασφάλιστη/περιστασιακή ως επί 

το πλείστον  εργασία. Σε πολλές οικογένειας, όλα τα μέλη τους είναι  ανασφάλιστοι 

και άνεργοι ή εργάζονται περιστασιακά χωρίς να δηλώνονται σε κάποιο ασφαλιστικό 

ταμείο από τους εργοδότες. Υπάρχουν οικογένειες από τις οποίες εργάζεται μόνο ένα 

άτομο σταθερά ή παραπάνω από ένα μέλος της  οικογενείας αλλά, σε κάθε 

περίπτωση, χωρίς ασφάλιση. Κατόπιν τούτου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

ανέρχεται για την πλειονότητα των συμμετεχόντων σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και κατάσταση στέγασης 

Δεκατέσσερα (14) εκ των μελών του δείγματος έχουν εισόδημα κάτω από 5000 ευρώ 

ετησίως, τέσσερα (4) μέλη του δείγματος ανέφεραν μηδενικό εισόδημα και μόνον δύο 

(2) ότι είχαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 5000 ευρώ. Τέλος, ένα  (1) μέλος δήλωσε 

ότι το εισόδημά του έφθανε τις 10000 ευρώ εξαιτίας και της εργασίας της συντρόφου. 

Όσον αφορά την επάρκεια του εισοδήματος και τη δυνατότητα που αυτό τους δίνει (ή 

όχι) να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους έξοδα όπως φαγητό, λογαριασμούς 

ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, η συντριπτική πλειοψηφία (19 εκ των 21 μελών του δείγματος) 

δήλωσε πως αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες. Δύο μάλιστα άτομα που έχουν 

ιδιόκτητο σπίτι, αναφέρουν ότι είτε έχουν «κόκκινα δάνεια», (δεν είναι σε θέση να 

πληρώσουν τις δόσεις του δανείου που έχουν λάβει από την εκάστοτε τράπεζα) είτε 

δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς συντήρησης του σπιτιού 

(ΔΕΗ κλπ), ενώ όσοι έχουν νοικιασμένη κατοικία (14 από τους συμμετέχοντες) 

αναφέρουν ότι  χρωστάνε πάνω από τρεις μήνες ενοίκια. Τέλος, τέσσερα (4) άτομα 

δηλώνουν ότι φιλοξενούνται από συγγενείς ή από μέλη του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος όπως οι γονείς τους. Στην τελευταία περίπτωση εμπίπτουν άτομα που 
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έχουν ηλικία 24-34 ετών. Τέλος ένα εκ των μελών του δείγματος τον τελευταίο χρόνο 

δηλώνει ότι αναγκάστηκε να φιλοξενηθεί σε ξενώνα άστεγων. 

Προβλήματα υγείας 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν μια ποικιλία από οξείες και χρόνιες ασθένειες. Τα 

θέματα ψυχικής υγείας ήταν κυρίαρχα, όπως η κατάθλιψη (2) και το άγχος (12). 

Ακολουθούν α) οι χρόνιες παθήσεις, όπως τα Καρδιαγγειακά προβλήματα (4), η 

Υπέρταση (1), ο Διαβήτης (1) και το Άσθμα (1) β) οι οξείες παθήσεις (πόνος στην  

κοιλιακή χώρα, στομαχόπονοι, γρίπη) (3) γ) τα Ορθοπεδικά προβλήματα – 

Τραυματισμοί (6) δ) τα Οδοντιατρικά προβλήματα (7), ε) τα Γυναικολογικά (9) και 

στ) τα ΩΡΛικά προβλήματα (2). 

  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικά προβλήματα επίσης ανακύπτουν με τα παιδιά 

των ανασφαλίστων. Συγκεκριμένες αναφορές γίνονται από τα μέλη του δείγματος  ως 

προς ποικίλα προβλήματα που τα ίδια αντιμετωπίζουν π.χ. προβλήματα με τον 

εμβολιασμό ή με την οδοντιατρική τους περίθαλψη, καθώς και προβλήματα 

συναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής φύσεως. Οι γονείς ανησυχούν για την 

συναισθηματική και κοινωνική ευημερία των παιδιών τους. 

 

 

5.2. Γνώσεις, απόψεις και στάσεις ανασφάλιστων σχετικά με την 

κατάσταση και τη διαχείριση της υγείας τους 

 

5.2.1. Η οικονομική κρίση και ο αντίκτυπος στην ευημερία των μελών του 

δείγματος 

Η οικονομική κρίση οδήγησε σε απώλεια εργασίας και ασφάλισης, μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος (από εργασία ή τα οφέλη), αύξηση του κόστους διαβίωσης, 

προβλήματα  χρέους, συμπεριλαμβανομένων των χρεών προς το κράτος, την εφορία ή 

τα ταμεία ασθενείας. Όλα τα παραπάνω είχαν αντίκτυπο στην συναισθηματική και 

ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων. Συναισθήματα όπως η θλίψη, ο φόβος, το 

άγχος,  η ανασφάλεια και η κοινωνική απομόνωση αναφερθήκαν από όλους τους 

συμμετέχοντες της μελέτης. 

Από τους εικοσιένα (21) συμμετέχοντες. οι τέσσερις σιτίζονται από κοινωνικούς 

φορείς, μια εξαμελής οικογένεια ζει από το συσσίτιο, αρκετοί αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με τη ΔΕΗ δεδομένου ότι καθυστερούν να πληρώσουν τους 
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λογαριασμούς με αποτέλεσμα να τους διακόπτουν το ρεύμα. Χαρακτηριστικά ως 

προς τούτο είναι τα λόγια ενός εκ των ανασφαλίστων μελών του δείγματος: 

«είναι τόσες πολλές ανάγκες …θεέ μου… σε ποιον να πρωτοδώσουμε; σε 

ποιους… σε ποιον να πρωτοδώσεις; άμα ο άλλος σε έχει απειλήσει να σου 

κόψει το ρεύμα; αυτή τη εβδομάδα δυο φορές μας έκοψαν το ρεύμα» 

(Συμμετέχων Ρ14, άνδρας ετών 41). 

 

Παρομοίως, το παρακάτω απόσπασμα συνοψίζει τη δυσχερή πορεία ενός 

συνεντευξιαζόμενου που έμεινε άνεργος, λόγω της πτώχευσης της  προσωπικής του 

επιχείρησης:  

«έρχοντας η κρίση από το εννιά και μετά άρχισαν τα προβλήματα και 

προβλήματα όπως να μην βγαίνω να πληρώσω τους μισθούς, προβλήματα όπως 

να μην μπορώ να πληρώσω τις εφορίες, τις εισφορές, το νοίκι, το ένα το άλλο. 

Άρχιζα και έκοβα υπαλλήλους μέχρι που στο τέλος έμεινα μόνος μου. Έφτασα σε 

ένα σημείο να δουλεύω για ένα χρόνο μόνος μου και μετά λέω επειδή δεν πάει 

άλλο το κλείνω το μαγαζί για να ηρεμήσω εγώ για να μην πάθω τίποτα άλλο. 

Εκεί ήταν και το τελειωτικό. Κλείνοντας το μαγαζί, έκλεισα και την ζωή μου, 

έβαλα ταφόπετρα» (Συμμετέχων Ρ 10 , άνδρας ετών 45) 

 

Τα συναισθήματα ανθρώπων που έχασαν την εργασία τους, και βρέθηκαν  χωρίς 

καμία κοινωνική υποστήριξη από το κράτος, όπως ο παραπάνω 45χρονος άνδρας, 

συνοψίζονται πολύ γλαφυρά στα λόγια του ίδιου:   

«Είναι πολύ άσχημο και δυστυχώς βέβαια όποιος μένει άνεργος να είναι σε αυτή 

τη φάση, διότι χάνει την αξιοπρέπεια του, χάνει την εμπιστοσύνη του, χάνει και 

την προσωπικότητα του, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά τα πράγματα 

είναι έτσι και πρέπει να οδηγηθούμε σε αυτόν τον τομέα και σε αυτή την αλήθεια 

... ένας άνεργος δεν μπορεί ποτέ να ξέρει που θα κοιμηθεί που θα φάει που θα 

πηγαίνει…»(Συμμετέχων Ρ10, Άνδρας, ετών 45) 

 

Πέραν των συναισθημάτων ματαίωσης, οι συμμετέχοντες ανέφεραν, ότι 

διακατέχονται από αυξημένο άγχος εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν μια σταθερή 

απασχόληση και κατ΄ επέκταση ασφαλιστική κάλυψη υγείας. Το γεγονός αυτό τους 

δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια σε περίπτωση που νοσήσουν οι ίδιοι ή κάποιο μέλος 

της οικογένειας τους σοβαρά.  
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Το αίσθημα φόβου και της ανασφάλειας για τη ζωή τους και την υγεία τους είναι  

κυρίαρχο και για τους έλληνες υπηκόους που είναι άνεργοι και ανασφάλιστοι, όπως 

αναδεικνύεται στα λόγια των κάτωθι μελών του δείγματος: 

«Γενικά έχουμε φοβία όλοι τι θα μας συμβεί. Όλοι έχουμε ιστορίες να 

πούμε…. Από εκεί προκύπτει και το ψυχολογικό μας πρόβλημα και 

θεωρούμαστε αδύναμοι άνθρωποι που δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε το 

πεντάευρο και να πηγαίνουμε κάθε μέρα και περιμένουμε στις ουρές λες και 

είμαστε τεμπέληδες»(Συμμετέχων Ρ16, άνδρας, ετών 67) 

 

Ειδικότερα οι μετανάστες εκτίθενται σε μια σειρά δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα 

να έχει επιβαρυνθεί αρνητικά η υγεία τους και να έχουν επωμιστεί με περισσότερο 

άγχος και ανασφάλεια για τη ζωή τους και την υγεία τους. Χαρακτηριστικά είναι τα 

λόγια των κάτωθι: 

     «…Βρήκα σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε κάτι κλειδαριές κάτι τέτοια πράγματα 

και δούλευα εκεί 12 ώρες κάθε μέρα, κάθε μέρα και Κυριακή 8  ώρες ..άλλα με 

τη πολύ δουλειά που έκανα έγινα άρρωστος ψυχολογικά…  αρρώστησα παρά 

πολύ .. έχασα βάρος, αδυναμία τόσο πολύ που δεν μπορούσα να δουλεύω …και 

δεν καταλάβαινα τι πρόβλημα έχω. Πήγαμε σε ένα πακιστανό γιατρό γιατί δεν 

είχα ασφάλεια»(Συμμετέχων R3,άνδρας ετών 39) 

 

     «Εγώ όταν ήρθα εδώ αυτές οι βαριές δουλειές που κάνα και από δρόμο να 

τρέχω να πουλάω τσάντες να με κυνηγάει η αστυνομία και αυτά όλα μπορεί να 

το ‘παθα από αυτό. Καπνίζω βέβαια και τσιγάρο» (Συμμετέχων R2, άνδρας ετών 

34) 

 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν μια ποικιλία από οξείες και χρόνιες ασθένειες. Τα 

θέματα ψυχικής υγείας ήταν κυρίαρχα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέφεραν 

ότι η έλλειψη εργασίας, οι οικονομικές δυσκολίες, οι συνθήκες διαβίωσης προκαλούν 

προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του γενικευμένου στρες, του 

άγχους και της κατάθλιψης. Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα εμφανίζουν  

κατάθλιψη, αυτοκτονικό ιδεασμό και έχουν ανάγκη υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο 41χρονος (Ρ14): 

«Θέλω να πω κάτι άλλο όταν έπαθα την κατάθλιψη  … γνώρισα τον Ιησού 

χριστό ζωντανά και άλλαξε η ζωή μου …. πέρασα αυτή την δοκιμασία και αν δεν 
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είχα τον χριστό δίπλα μου θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά θα είχα χάσει την 

ψυχή μου, πόσοι άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει τα τέσσερα χρόνια; 

…»(Συμμετέχων Ρ14, άνδρας ετών 41). 

 

Παρομοίως ένας ακόμη συμμετέχων θα περιγράψει με παραστατικό τρόπο την 

διάθεση και το συναίσθημα του ανθρώπου που έχει απομονωθεί κοινωνικά: 

«Όταν μένεις ένας άνθρωπος μέσα κάπου περνάς κατάθλιψη και δεν έχεις 

διάθεση να κουνήσεις το ποτήρι νάτο φέρεις στο στόμα σου να πιεις λίγο νεράκι. 

Δηλαδή είσαι στο στάδιο που είσαι μέσα στο χώρο σου, έχεις ανοιχτή την 

τηλεόραση. Η τηλεόραση παίζει κάθεσαι έτσι και δεν βλέπεις τηλεόραση τίποτα, 

είσαι αλλού…»(Συμμετέχων Ρ10, άνδρας ετών 45) 

 

Η οικονομική κρίση επέφερε επίσης σημαντικές αλλαγές στην οικογενειακή 

κατάσταση κάποιων από τα μέλη του δείγματος, όπως στην περίπτωση του 45χρονου 

(Ρ10): 

     «… η σύζυγος μου είπε ότι δε μπορούμε να ζούμε μαζί πλέον… η γυναίκα μου 

νοίκιασε ένα μικρότερο με τριακόσια ευρώ. Αυτά τα λεφτά τα έστελναν οι δικοί 

της γιατί τους είπε «εγώ πήρα την απόφαση με αυτόν τον άνθρωπο να είμαι σε 

διάσταση γιατί δεν μπορώ να τον φροντίζω εγώ πλέον αφού δεν 

δουλεύει…»(Συμμετέχων Ρ10, άνδρας ετών 45). 

 

5.2.2. Κατάσταση- φροντίδα υγείας και ενημέρωση  

 

Δεδομένων των προαναφερθεισών  προβλημάτων υγείας, δεν προκαλεί εντύπωση ότι 

τα μέλη του δείγματος σε σχετική ερώτηση χαρακτήρισαν συνολικά την κατάσταση 

υγείας του ως: πολύ καλή (1 άτομο), καλή (15 άτομα), μέτρια (4 άτομα) και κακή (1 

άτομο). 

Οι συμμετέχοντες προκειμένου να φροντίσουν και να προστατέψουν την υγεία τους 

υιοθετούν διάφορες πρακτικές. Το ¼ των μελών του δείγματος ανέφερε ότι κάνει 

προληπτικές εξετάσεις (5) και προσέχει την διατροφή του, κάνοντας χρήση και 

κάποιων συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και ότι γυμνάζεται (5). Ένας μεγάλος 

αριθμός των μελών του δείγματος αναφέρει ότι δεν κάνει κάτι για να φροντίσει την 

υγεία του (10).  
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Επίσης κάποιοι συμμετέχοντες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην καλή ψυχολογία (3) και 

στην πίστη στον θεό (3) αντλώντας δύναμη και ισορροπία. Ενδεικτικά είναι τα λόγια 

των παρακάτω συμμετεχόντων: 

«Προσέχουμε τα παιδιά μου, ο θεός να τα κρατάει σε υγεία να μην πάω σε 

νοσοκομείο» (Συμμετέχων Ρ 14 , άνδρας ετών 41). 

 

«Προσπαθώ και κάνω πράγματα άλλα σε διαφόρους συλλόγους αλληλεγγύης και 

εθελοντισμού για να ικανοποιώ την ψυχή μου και να την ισορροπώ» 

(Συμμετέχων Ρ16 ,ετών, 67 άνδρας). 

  

Οι γυναίκες μετανάστριες σε αντιπαραβολή με τις γυναίκες ελληνίδες φαίνεται να 

κάνουν λιγότερο συχνά προληπτικές εξετάσεις γεγονός το οποίο αποδίδεται σε 

οικονομικές δυσκολίες αλλά πιθανόν και στο επίπεδο της κοινωνικής ενσωμάτωσης:  

«..λόγω οικονομικής κρίσης δηλαδή το σκέπτομαι λόγω του κόστους θα ήθελα 

αλλά αν είναι να κάνω τσεκ απ προτιμώ να κάνω στο παιδί μου, να της πάρω 

φάρμακα να της πάρω αυτά που χρειάζεται για το σχολειό,.. δεν τρώω όπως 

πρέπει αλήθεια δεν προσέχω την υγεία μου. Δεν κάνω τσεκ απ κάθε χρόνο, δεν 

πηγαίνω να κάνω μαστογραφία, τεστ παπ. Chek-up είχα εφτά  χρόνια, τεστ παπ 

πρόσφατα πήγα να κάνω αλλά είχα να κάνω 6 χρόνια (Συμμετέχουσα R16, 

γυναίκα ετών 39). 

Λιγότερες προληπτικές εξετάσεις κάνουν όμως και οι άνδρες που πήραν μέρος στην 

έρευνα : 

«Μόνο αν μου τις χαρίσουνε….αν μου τις κάνει δώρο η αδελφή μου, η φίλη μου, 

κανένας φίλος μου δηλαδή εντάξει. Τι τσεκ απ να κάνω εκτός αν είναι καμία 

προσφορά» (Συμμετέχων Ρ12 άνδρας ετών 51). 

 

Την ίδια στιγμή οι ελληνίδες αναζητούν τρόπους για να κάνουν τις εν λόγω εξετάσεις 

δωρεάν και τις θεωρούν σημαντικές, ιδίως όσες αφορούν τον γυναικολογικό τομέα. 

Τις προληπτικές εξετάσει τις κάνουν κυρίως μέσω των κοινωνικών ιατρείων αλλά και 

άλλων δράσεων του  δήμου καθώς και σε κάποια νοσοκομεία. Χαρακτηριστική είναι 

η περίπτωση της κάτωθι:  

«Είχα κάνει και μαστογραφία …. φέτος την έκανα δωρεάν …πήγα στα Πατήσια  

μέσω του Δήμου Αθηναίων το έκανα»( Συμμετέχουσα Ρ1 , γυναίκα ετών 47)  

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

79 

Σε σχετική μάλιστα ερώτηση της ερευνήτριας αναφορικά με το πού η ίδια 

ενημερώθηκε ότι υπάρχει το αντίστοιχο πρόγραμμα και ότι αυτό είναι δωρεάν, η 

47χρονη ελληνίδα απάντησε: 

 

«Από το ιντερνέτ και πήγα εκεί στη Σόλωνος στα γραφεία του δήμου, έκανα τα 

χαρτιά που μου είπαν και πήγα την επομένη μέρα και την έκανα. Γενικά 

προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου όσο μπορώ, δηλαδή να προσέχω κάποια 

πράγματα να κάνω τις εξετάσεις που πρέπει. Να κάνω τη μαστογραφία, 

προσπαθώ να είμαι καλά να μην πάθω κάτι, δηλαδή το τι θα φάω να περπατάω 

και την ψυχολογία μου προσπαθώ να κάνω και γω τον καραγκιόζη. Οδοντίατρο 

θα πάω μια φορά τον χρόνο»(Συμμετέχουσα Ρ1 , γυναίκα ετών 47) 

 

Παράλληλα, μια άλλη συμμετέχουσα τονίζει την ανάγκη διενέργειας προληπτικών 

εξετάσεων, ειδικά στην τρέχουσα συνθήκη,  που είναι ανασφάλιστη: 

    «Ένας λόγος που ξεκίνησα να προσέχω περισσότερο την υγεία μου είναι 

βλέποντας συνεχώς να υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγείας θέλησα να 

προστατέψω περισσότερο τον εαυτό μου και την υγεία μου προκειμένου να 

αποφύγω δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή η πρόληψη επιβάλλεται μη τυχόν και 

σου συμβεί το χειρότερο και δεν θα έχεις ούτε χρήματα, ούτε τίποτα να 

ανταπεξέλθεις στη θεραπεία από το πιο απλό μέχρι ένα καρκίνο..(Συμμετέχουσα 

Ρ8, γυναίκα ετών 30) 

 

Σε κάθε περίπτωση, στο ερώτημα σχετικά με το από που τα μέλη του δείγματος 

ενημερώνονται για θέματα υγείας, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

ανέφερε ότι ενημερώνεται για σχετικά ζητήματα αλλά και για τα δικαιώματα τους 

στην υγεία(π.χ. παροχές υγείας που δικαιούνται ή για διάφορες δράσεις εθελοντισμού 

που παρέχουν υπηρεσίες υγείας δωρεάν σε άπορους και ανασφαλίστους πολίτες), από 

το διαδίκτυο (17) καθώς και από γνωστούς και φίλους (20). Ακολουθούν σε σειρά 

προτίμησης η τηλεόραση (4), τα έντυπα μέσα όπως οι εφημερίδες (3) και τέλος οι 

υπηρεσίες, όπως η πρόνοια και διάφορες άλλες κοινωνικές οργανώνεις (7). 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες μετανάστες με καταγωγή από 

την Αφρική ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους μέσα από το δίκτυο μεταναστών 

και το συμβούλιο προσφύγων. Ενώ οι μετανάστες από τις υπόλοιπες χώρες όπως το 
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Πακιστάν και οι Φιλιππίνες απευθύνονται σε δικηγόρους αλλά και σε κοινότητες 

ομοϊδεατών.  

 

5.2.3. Γνώση λειτουργίας του συστήματος από τα μέλη του δείγματος 

 

Σε σχετική ερώτηση της ερευνήτριας, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

απάντησαν ότι γνωρίζουν τη λειτουργία του συστήματος υγείας, ιδίως όσον αφορά 

παραμέτρους όπως: ο τρόπος καθορισμού των ραντεβού, η λειτουργία των 

εξωτερικών ιατρείων και των επειγόντων, η λειτουργία του γραφείου κίνησης. Όμως, 

δεν έχουν γνώση των δικαιωμάτων τους ως ανασφάλιστοι από κάποιον επίσημο 

φορέα. Η οποιαδήποτε γνώση τους βασίζεται σε προσωπική αναζήτηση μέσα από το 

διαδίκτυο, για όσους ξέρουν να το χειρίζονται, από γνωστούς και φίλους, από  την 

τηλεόραση και εφημερίδες και τέλος από προσωπική επαφή με υπηρεσίες αλλά  και 

κοινωνικά δίκτυα. 

 

Ανεπαρκής γνώση των δικαιωμάτων και περιορισμένα ιατρικά δικαιώματα για τους 

μετανάστες 

Σε αυτό το επίπεδο οι μετανάστες κάνουν λόγο για περιορισμό των δικαιωμάτων 

τους:  

«Στην αρχή που ήρθα εδώ τα λίγα που είχαμε σαν δικαιώματα σιγά- σιγά τα 

παίρνουνε πίσω. Σιγά -σιγά παίρνουν ένα- ένα {…}. Πρώτα από όλα η άδεια 

εργασίας, τώρα δεν μπορείς αν δεν είχες πάρει πιο παλιά να βγάλεις άδεια 

εργασίας. Τώρα μόνο ανανέωση κάνουνε, όποιος δεν πρόλαβε να βγάλει άδεια 

εργασίας πάει τέλος. Τώρα σημαίνει ότι δεν μπορείς να δουλέψεις και αν δεν 

μπορείς να δουλέψεις, τι θα κάνεις; Θα φύγεις! Τώρα σε αναγκάζουνε να φύγεις 

(Συμμετέχων R20,άνδρας  34 ετών).   

 

Κάνουν λόγο επίσης και για τις αδικίες που υφίστανται εξαιτίας των περιορισμένων 

δικαιωμάτων και των ευκαιριών για την ένταξη και προσωπική εξέλιξη. Ενδεικτικά 

ως προς τούτο είναι τα λόγια της μετανάστριας από την Πολωνία: 

 

«Οι ξένοι δεν ξέρουν να συμπληρώσουν τα χαρτιά. Έπρεπε να δίνεται 

προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δεν φταίμε εμείς που 

δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε σπουδές, να πιάσουμε κάποιες θέσεις εργασίας. 

Δεν μας άφησε το κράτος δηλαδή τα συστήματα, οι ξένοι δεν μπορούν να 
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πιάσουν καμιά θέση γιατί οι κανόνες τους βγάζουν έξω επίτηδες. Αυτό είναι 

αδικία, μεγάλη αδικία, νιώθω αδικημένη. Έχασα τα χρόνια μου εδώ, την υγεία 

μου και κανένας δεν μου λέει, ούτε ευχαριστώ, ούτε μια φορά και αυτό δεν είναι 

σωστό»(Συμμετέχουσα R17, γυναίκα ετών 39). 

 

5.3. Εμπειρίες ανασφάλιστων σχετικά με την πρόσβαση και χρήση 

υπηρεσιών υγείας στο Ελληνικό σύστημα υγείας  

 

5.3.1. Περιγραφή προσωπικών εμπειριών – εμποδίων στην πρόσβασή τους στο 

ελληνικό σύστημα υγείας  

Με βάση τα δεδομένα των συνεντεύξεων με τους ανασφάλιστους γηγενείς και 

μετανάστες, που αφορούσαν τις εμπειρίες τους από το σύστημα περίθαλψης κατά την 

αναζήτηση ιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα αναδείχθηκαν μια σειρά αρνητικών 

εμπειριών καθώς και πλήθος εμποδίων στην πρόσβασή τους. Τα εν λόγω εμπόδια 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:   

 

α) Εμπόδια που ανακύπτουν κατά την πρώτη επαφή με το σύστημα  

Στην επαφή τους με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης όλοι οι συμμετέχοντες στη 

συγκεκριμένη έρευνα αντιμετώπισαν εμπόδια ως προς την πρόσβαση τους στην 

υγειονομική περίθαλψη. Όπως αναδείχθηκε από τις συνεντεύξεις, όλοι σχεδόν οι 

συμμετέχοντες έχουν επισκεφτεί ένα δημόσιο νοσοκομείο στο τμήμα των εξωτερικών 

ιατρείων. Όλοι μάλιστα υπέδειξαν την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης ως την κύρια 

πύλη πρόσβασης. Αναφέρουν ότι το πρώτο πράγμα που τους ρωτάνε είναι αν έχουν 

ασφάλεια, από το οποίο θα εξαρτηθεί αν θα κάνουν τις απαιτούμενες εξετάσεις 

δωρεάν ή θα χρειαστεί να πληρώσουν γι αυτές. Με λίγα λόγια θα εξαρτηθεί η 

εισαγωγή τους στο σύστημα φροντίδας χωρίς οικονομικό κόστος. Η συντριπτική 

πλειοψηφία αναφέρει την έλλειψη ασφάλισης ως έναν βασικό παράγοντα μειωμένης 

πρόσβασης στην περίθαλψη με αποτέλεσμα να λαμβάνουν την απόρριψη από το 

σύστημα και να χρειάζονται τη βοήθεια από άλλους για την επαφή τους με το 

σύστημα. Σε περίπτωση που δεν βρίσκουν λύση, αναγκάζονται να αγοράζουν τα 

φάρμακα τους και να πληρώνουν από μόνοι τους τις εξετάσεις. Αν δεν έχουν χρήματα 

για φάρμακα ή εξετάσεις να  παραμελούν την υγεία τους ή να αναζητούν την ιατρική 

φροντίδα όταν η υγεία τους έχει κλονιστεί ή να προσανατολίζονται στην αναζήτηση  

εναλλακτικών λύσεων  για την κάλυψη των αναγκών υγείας. 
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Αναλυτικότερα, τα εμπόδια που περιγράφονται στις συνεντεύξεις, αφορούν την  

έλλειψη ασφάλισης, το οικονομικό κόστος, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

υγείας, την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και τη νομοθεσία.  

 

Γλωσσικοί και πολιτισμικοί φραγμοί 

Οι  μετανάστες στη συνδιαλλαγή τους με το σύστημα έχουν να αντιμετωπίσουν 

επιπλέον εμπόδια, όπως τη  γλώσσα και την έλλειψη επικοινωνίας με τους φορείς των 

υπηρεσιών υγείας. Τα επιπλέον αυτά εμπόδια αποδίδονται στις ιδιωματικές δυσκολίες 

αλλά και σε διαφορετικές  πολιτισμικές  αναφορές. 

Ένας συμμετέχων για παράδειγμα περιγράφει πώς η γλώσσα και οι πολιτισμικές 

διαφορές μπορούν να τοποθετήσουν τους μετανάστες χωρίς έγγραφα στην πιο 

ευάλωτη θέση και να εμποδίσουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ή σε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα για την υγεία : 

«Το 2005 - 2006 έπαθα ένα πρόβλημα με την καρδιά μου. Έπαθα έμφραγμα ένα 

πολύ  σοβαρό μου είπανε οι γιατροί. Πολύ σοβαρό ήτανε αυτό, άμα ήμουνα 

Αφρική μπορούσα να πεθάνω. Με πήγε ένας φίλος μου που μέναμε μαζί και 

αυτός με βοήθησε και είχα εμετό, πόνο, δεν ξέραμε γλώσσα, δεν ξέραμε που να 

πάμε. Εκεί λόγω γλώσσας  δεν με κοιτάξανε, άργησαν παρά πολύ να με πάνε στο 

ΚΑΤ. Γι΄ αυτό το λόγο που άργησαν να με φέρουν στο ΚΑΤ πιο πολύ δυσκολεύει 

να μου κάνουν μπαλόνι. Μετά με πήγανε Ευαγγελισμό  για να μου κάνουνε  

μπαλόνι άλλα δεν πέτυχαν από τότε ζω με φάρμακα….»(Συμμετέχων R2, άνδρας 

ετών 34). 

 

Γνώση και διαθεσιμότητα της πληροφορίας 

Η έλλειψη γνώσης του συστήματος και των δικαιωμάτων καθώς και η ανεπαρκής 

ανταλλαγή πληροφοριών καθίσταται ένα ακόμη εμπόδιο τόσο για τους μετανάστες 

όσο και για τους γηγενείς. Χαρακτηριστικά ως προς τούτο είναι τα λόγια των 

παρακάτω συμμετεχόντων: 

     «Γιατί να σας πω κάτι η πληροφόρηση δεν είναι επαρκής, δεν στέλνει η μια 

υπηρεσία στην άλλη, τα σωστά» (Συμμετέχων Ρ16, άνδρας  67 ετών) 

 

   «Έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω πια τι μου γίνεται πραγματικά. Πραγματικά δεν 

μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με όλο αυτό το πράγμα δεν ξέρω πραγματικά» 

(Συμμετέχων Ρ12, άνδρας ετών 51).   
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Μια συμμετέχουσα μετανάστρια σχολιάζοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ως προς 

την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αναφέρει, μεταξύ άλλων: την έλλειψη διαθέσιμων 

πληροφοριών ή τη δυσκολία πρόσβασης σε αυτές. Καθώς επίσης και τη μη 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων από τους ίδιους τους μετανάστες, η οποία πηγάζει από 

το φόβο που οι ίδιοι βιώνουν όντας σε μια ξένη χώρα και προσπαθώντας με κάθε 

τρόπο να ενταχθούν σε αυτή χωρίς να υπάρχουν πάντα οι απαιτούμενες υποδομές και 

θεσμοί: 

«Δεν ξέρω να ψάξω, ούτε στο ιντερνέτ, ούτε να διαβάσω τόσο καλά. Υπάρχουν 

λέξεις που δεν καταλαβαίνω τι εννοούν. Δυσκολεύομαι. Ένας μετανάστης 

φοβάται και δεν μιλάει και έτσι γίνονται αυτά όπου γίνονται και εκεί που έπρεπε 

να έχει δικαιώματα ο μετανάστης και είναι τρομαγμένος….»(Συμμετέχουσα R16, 

γυναίκα ετών 39). 

 

Διοικητικές και διαθρωτικές αδυναμίες του συστήματος 

Από όλους τους συμμετέχοντες γηγενείς και μετανάστες ως βασικά εμπόδια στην 

πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας αναφέρθηκαν και τα εξής: οι μεγάλοι 

χρόνοι αναμονής, η καθυστέρηση και αναβολή των ραντεβού, η γραφειοκρατία κατά 

την αλληλεπίδραση τους με το σύστημα υγείας. Τα εμπόδια αυτά είχαν ως 

αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευσή τους. Στο παρακάτω απόσπασμα, 

για παράδειγμα, ο συμμετέχων περιέγραψε με μελανά χρώματα την υποχρεωτική 

κατάσταση αναμονής τριών μηνών, την οποία χρειάστηκε να υπομείνει παρά το 

γεγονός ότι αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα με το στομάχι του: 

«Εγώ έπασχα από το στομάχι μου. Κάποια στιγμή πήγα να κάνω μια 

γαστροσκόπηση, μου είπαν να πάω να βγάλω μια κάρτα υγείας, η όποια έχει ένα 

Voucher έναν κωδικό τελοσπάντων. Την έβγαλα, επήγα στο νοσοκομείο και 

γυρνάει και μου λέει διοικητική υπάλληλος με όλη την ειλικρίνεια. Αγαπητέ μου 

θα κλείσετε ραντεβού στο 14884 και μετά θα ΄ρθείτε να σας δει ο γιατρός. 

Παίρνω τηλέφωνο  στο 14884 βγαίνει ένας κύριος και μου λέει μετά από 3 μήνες 

έχουμε γαστρεντερολόγο. Λέω σε 3 μήνες θα φάτε κόλλυβα από μένα και γέλαγε 

και μου λέει γιατί κύριε; Γιατί του λέω εγώ κύριε υποφέρω, έχω προβλήματα, 

χάνω αίμα … Και γυρνά και μου λέει αν έχετε τόσο σοβαρό πρόβλημα θα πάτε 

σε ένα ιδιωτικό … Λοιπόν αυτό το πράγμα επειδή συμβαίνει όχι μόνο σε μένα  

και στον καθέναν. Μου κλείσανε ραντεβού για να πάω μετά από 3 μήνες να με 
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δει ένας γαστρεντερολόγος και να πάω να  κάνω μια γαστροσκόπηση σε ένα 

νοσοκομείο στην Αθήνα»(Συμμετέχων Ρ10, άνδρας ετών 45). 

 

Παρομοίως, ένας χρόνιος ασθενής εξιστορεί τη χρονοβόρα διαδικασία και ως εκ 

τούτο την συνθήκη μεγάλη αναμονής στην οποία υπεβλήθη για να εξεταστεί ένα 

άμεσο πρόβλημα υγείας που τον ταλάνιζε:  

«Πάω στον οφθαλμίατρο πριν δέκα μέρες για παράδειγμα και μου λέει ναι θα πρέπει 

να σας κλείσουμε ραντεβού. Λέω να με δει ο γιατρός; Όχιιιι! να κάνετε το αίτημα 

σας.  Εντάξει να κάνω το αίτημα μου μα το τραύμα λέω είναι τώρα, τώρα τρέχει, 

τώρα πονάω, τώρα έχω πρόβλημα με την όραση. Α μα δεν τα ξέρει αυτά το σύστημα 

τι να σας κάνουμε κύριε μου. Θα  πάω λοιπόν στις 17  για να δω που το πάνε και να 

δω και εγώ που αντέχω το αποτέλεσμα. Να σας πω ποιο είναι ; Ότι δεν θα πάω γιατί 

δεν θα αντέξω ήδη αγοράζω κολλύρια από δω και από κει και μόνος μου προσπαθώ 

να βρω γιατροσόφια για το μάτι μου{ … }. Αν πηγαίνεις την μια μέρα για το 

ραντεβού, την επομένη για την ακτινογραφία {…}. Είναι πολλές οι χρονοώρες που 

χάνονται ειδικά όταν εργάζεσαι{...}. Εγώ αρρωσταίνω τώρα όταν μιλάω για την 

υγεία» (ΣυμμετέχωνΡ16, άνδρας ετών 73).  

 

Για τους μετανάστες μάλιστα, η αναμονή για ένα ραντεβού με τον γιατρό είναι 

μεγαλύτερη: 

«Πας και σου λένε έχουμε και θα σου δώσουμε ραντεβού μετά από έξι –εφτά μήνες» 

(Συμμετέχων R20, άνδρας ετών 34). 

 

Παρομοίως ένας άλλος μετανάστης είπε: 

«Δεν ξέρω, δεν μας γουστάρουνε. Πολλοί γιατροί έχουν συμπεριφορά παρά πολύ κακή 

στους μετανάστες. Υπάρχουν και άλλοι γιατροί  όμως που είναι καλοί που μας βοηθάνε, 

μας μιλάνε. Αλλά το 90 τοις εκατό είναι μην το ζητάς είναι αυτό που μας δυσκολεύουνε 

από τα πάντα, τα φάρμακα και το ραντεβού. Που σου λένε έλα αύριο, μεθαύριο σου 

δίνουν ραντεβού σε 3 μήνες και έλα και έλα ….»(Συμμετέχων R2, άνδρας ετών 34). 

 

Κάποιοι άλλοι αναφέρονται στην γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα του 

συστήματος που καταλήγει στην ταλαιπωρία του χρήστη και στη δυσαρέσκεια καθώς 

πολλές φορές και στην αποτροπή και στην παραίτηση από την αναζήτηση της 

φροντίδας. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα κάτωθι : 
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«Χαμός και πρέπει να πηγαίνεις στο ένα γραφείο γι αυτό, να ξαναπηγαίνεις εκεί να 

ξαναπηγαίνεις αλλού, να ξανατρέχεις αλλού, να ξανατρέχεις εκεί,  να χάνεις την 

σειρά, να περιμένεις, να γίνεται ένας χαμός, να βλέπεις όλα τα περιστατικά» 

(Συμμετέχων Ρ12, άνδρας ετών 52). 

 

«Εγώ πιστεύω ότι σωστά λειτούργει το όλο σύστημα στα νοσοκομεία, άλλα φταίει το 

γραφειοκρατικό. Μπλέκεις, εγώ που είμαι μορφωμένος πάλι δηλαδή αγανακτώ, 

αγανακτώ γιατί σου λέει έλα μετά από αυτό πήγαινε σε αυτό, πήγαινε σε αυτό το 

γραφείο. βρες αυτόν. τον άλλον. Εγώ που εντάξει είμαι και μορφωμένος, δεν θα 

μπορούσα και ξέρεις ότι είσαι ανασφάλιστος και αν θα με δεχτούν ..»(Συμμετέχων 

Ρ11, άνδρας ετών 51). 

 

Η έλλειψη ασφάλισης και  τα οικονομικά εμπόδια 

Το πιο σημαντικό εμπόδιο που οι συμμετέχοντες κατονόμασαν και αποδείχτηκε μέσα 

από τις αφηγήσεις, είναι η έλλειψη ασφάλισης και η οικονομική επιβάρυνση που 

αυτή συνεπάγεται.  

Η ασφάλιση αναδείχθηκε από όλους τους συμμετέχοντες ως καθοριστικός 

παράγοντας στην εξασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και για τη 

συνέχεια στην φροντίδα. Η έλλειψη ασφάλισης σημαίνει για τους συμμετέχοντες ότι 

δεν θα εξυπηρετηθούν ή θα πρέπει να περιμένουν πολύ. Ανακύπτει έτσι η ανάγκη της 

άμεσης πληρωμής προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα. Οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες βρεθήκαν στην θέση να πρέπει να αποφασίσουν αν θα 

προχωρήσουν στην άμεση καταβολή του απαιτούμενου κόστους των εξετάσεων και 

άρα στη διενέργεια αυτών ή θα αναζητήσουν αλλού την κάλυψη των αναγκών αλλά 

δωρεάν. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της κάτωθι συνεντευξιαζόμενης: 

«… Ήθελα να κάνω κάποιες γυναικολογικές εξετάσεις, τις όποιες  μου είπαν αν 

δεν είσαι ασφαλισμένος, δεν μπορείς να τις κάνεις και αν θα τις κάνεις πρέπει να 

βγάλεις λεφτά από την τσέπη σου. Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό και 

προσπαθούσα να βρω άλλους τρόπους για να μπορέσω να το κάνω δωρεάν ή να 

πληρώσω κάποιο ποσό πολύ χαμηλό  για να μπορέσω να κοιτάξω την υγεία μου 

«(Συμμετέχουσα R18, γυναίκα ετών 24). 

Κάποιοι συμμετέχοντες προέβησαν σε άμεσες πληρωμές προκειμένου να δώσουν 

λύση στο πρόβλημα υγείας για το οποίο είχαν απευθυνθεί στο δημόσιο νοσοκομείο. 

Ένας συμμετέχων εξιστορεί πως οι υπάλληλοι του γραφείου κίνησης τον 

αντιμετώπισαν για να τον παραπέμψουν στον γιατρό, προκειμένου να 
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διαπραγματευτούν μαζί, γιατρός και ασθενής, ποιες εξετάσεις θα μπορούσε να 

αντέξει οικονομικά να πληρώσει ο ασθενής, προκειμένου να διαγνωστεί το πρόβλημα 

και να λάβει την αντίστοιχη θεραπεία: 

«Όταν λοιπόν πήγα στο γραφείο κίνησης για τα διαδικαστικά μου είπαν ότι δεν 

μπορώ να τις κάνω γιατί δεν έχω ασφάλιση και έπρεπε να πληρώσω… Πήγαινε 

πέστα με τον γιατρό, ξαναπήγα και μίλησα με τον γιατρό. Η αντιμετώπιση που 

είχα από τον άνθρωπο εκεί πέρα του γραφείου κίνησης …τι να σας πω με έκανε 

να νιώσω πολίτης δεύτερης κατηγορίας… Αναγκαστικά θα κόψουμε κάποιες 

εξετάσεις και του είπα γιατρέ, τι θα το κάνουμε θα το παίξουμε τζοκερ για να 

δούμε τι έχω; Μου είπε δυστυχώς ναι.. Τελικά βρήκα τρόπο, εγώ δεν μπορούσα 

να παίξω με την υγεία μου. Πήρα δυο τρία τηλέφωνα και δανείστηκα χρήματα 

και έκανα τις εξετάσεις που εξαρχής μου είπε ο γιατρός να κάνω. Εντωμεταξύ, η 

πρώτη απόδειξη για το πρόβλημα που είχα ήταν η ακτινογραφία που τελικά 

έκανα ενώ ήταν να την παραλείψουμε ..»(Συμμετέχων Ρ7, άνδρας ετών 32). 

 

Κάποια άλλη συμμετέχουσα αναφέρεται στα τέλη χρήσης σε ένα νοσοκομείο που 

έπρεπε να καταβληθούν αλλά που όμως δεν είχε αυτή την δυνατότητα ως άνεργη : 

«Μας βάλανε στην σειρά και μας λέει αν θέλετε να εξεταστείτε θα πληρώσετε 5 

ευρώ αλλά φύγαμε γιατί δεν είχαμε …Ούτε τα 5 ευρώ καμιά φορά, τα στερείσαι 

όλα δεν πειράζει καλώς»(Συμμετέχουσα Ρ 17,  γυναίκα 30 ετών). 

 

Η προστασία της ασφάλισης έναντι των οικονομικών κίνδυνων και η διαφύλαξη της 

υγείας 

Οι άνθρωποι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική κάλυψη αισθάνονται μεγάλη 

ανασφάλεια και άγχος καθώς και αισθήματα μειονεξίας και ντροπής. Χαρακτηριστικά 

είναι τα λόγια των κάτωθι:  

 «Στην αρχή πρέπει να συμβαίνει αυτό, νιώθεις μειονεκτικά νομίζω, ίσως να 

ντρέπεσαι και λίγο φαντάζομαι» (Συμμετέχουσα Ρ1, γυναίκα ετών 47) 

 

 «Προσπαθώ να σεβαστώ να προσέχω τον εαυτό μου γιατί έβλεπα τον κίνδυνο. Το 

βιβλιάριο είχε λήξει, οπότε πάντα καρδιοχτυπούσα και είχα κάνει και στεντ 

καρδιάς»(Συμμετέχων Ρ5, άνδρας 73 ετών)  

 

Ενώ τα παρακάτω αποσπάσματα αναδεικνύουν το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι 

άνθρωποι έχοντας ασφάλιση, οι ίδιοι συμμετέχοντες σε άλλα σημεία των 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

87 

συνεντεύξεών τους υπερτονίζουν τον ρόλο που διαδραματίζει η ασφάλιση στην 

διαφύλαξη της υγείας, στην λήψη αποτελεσματικής περίθαλψης και στην οικονομική 

προστασία απέναντι σε ιατρικά έξοδα στα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. 

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των κάτωθι μελών του δείγματος: 

«Αυτή η ασφάλεια που νιώθεις, γιατί είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας που 

δρα στους ανθρώπους, έχοντας ασφάλιση νιώθεις ότι μπορεί να σε προσέξουν, 

να μην  πάθεις κάτι, όχι να σου δώσουν κάτι επιπλέον. Απλώς να διαφυλάξουν 

την υγεία σου, δεν τους ζητάς κάτι επιπλέον από την ασφάλεια που έχεις, απλώς 

να ζεις αξιοπρεπώς και υγιής»(Συμμετέχων Ρ7,άνδρας ετών 32 ). 

 

    «Σου δίνει σιγουριά, δεν έχεις άγχος, έχεις μια σιγουριά. Δεν σε απασχολεί αυτό 

το θέμα, ενώ όταν δεν έχεις ασφάλιση και σου συμβεί και κάτι με την υγεία σου 

και ειδικά όταν δεν έχεις και χρήματα» (Συμμετέχων Ρ11, άνδρας 51 ετών).  

 

 «Όταν έχω ασφάλιση θα πάω στο νοσοκομείο ότι πρόβλημα έχω. Ενώ τώρα τα 

πληρώνω όλα αυτά, όταν είμαι ανασφάλιστη, δεν πάω στο νοσοκομείο» 

(Συμμετέχουσα R21, γυναίκα ετών 49). 

 

Τα παρακάτω αποσπάσματα αναδεικνύουν χαρακτηριστικά ότι η ασφάλιση και όχι η 

κατάσταση υγείας αποτελεί «εισιτήριο εισόδου» στο νοσοκομείο. Η πρόσβαση στο 

σύστημα και εν τέλει, η χρήση των υπηρεσιών υγείας εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι 

ασφάλισης. Καθορίζει δηλαδή τι υπηρεσίες θα λάβει κάποιος, αν θα τις λάβει και 

πως. Η παροχή της ιατρικής φροντίδας βασίζεται πλέον στην ικανότητα πληρωμής 

και όχι στην ανάγκη. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των κάτωθι μελών του 

δείγματος: 

     «Το πρώτο που σου λένε είναι έχεις ασφάλεια; άμα δεν έχεις ασφάλεια 

πληρώνεις. Δεν έχω λεφτά φύγε μετά, δεν βλέπουν τίποτα, ούτε μια πόρτα δεν 

ανοίγουν να σου μιλήσουν. Αν δεν έχεις ασφάλεια, φύγε αυτό λέει δηλαδή, αν δεν 

έχεις ασφάλεια πρέπει να πας private γιατρό »(συμμετέχων R9, άνδρας 30 ετών, 

μετανάστης). 

 

«Ήταν το πρώτο που ρώτησαν, στην αρχή στην είσοδο. Με ρώτησαν αν έχεις 

ασφάλεια, βιβλιάριο υγείας; Αν όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν 

μπορούμε να σου κάνουμε τις εξετάσεις, τίποτα» (Συμμετέχων R20, άνδρας ετών 

34). 
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Ο φόβος για τους ιατρικούς λογαριασμούς, διότι δεν μπορούν να αντέξουν 

οικονομικά να πληρώσουν οι ίδιοι τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης σε κάποιες 

περιπτώσεις αποτρέπει πολλούς συνεντευξιαζόμενους από την επίσκεψη στο 

νοσοκομείο:  

«Θέλω να πάω αλλά μπορεί να μην φτάνουν τα λεφτά που έχω μαζέψει για να 

κάνω εξετάσεις{...}. Όταν έχω ασφάλιση θα πάω στο νοσοκομείο ότι πρόβλημα 

έχω, ενώ τώρα τα πληρώνω όλα αυτά όταν είμαι ανασφάλιστη, δεν πάω στο 

νοσοκομείο» (Συμμετέχουσα R21, γυναίκα 49 ετών). 

 

Το κόστος επίσης αποτρέπει πολλούς συμμετέχοντες από την διενέργεια προληπτικών 

εξετάσεων και  ελέγχων ρουτίνας (chek up):  

«Εξετάσεις;!… γιατί δεν έχω τα χρήματα να τις κάνω, πώς να τις κάνω; 

Υπάρχουν διάφορα θέματα υγείας που θα έπρεπε να τα κοιτάξω, αλλά δεν 

μπορώ. Γι΄ αυτό τον λόγο δεν μπορώ να πληρώσω, δεν έχω να ζήσω καλά» 

(Συμμετέχων Ρ12, άνδρας 51 ετών).  

 

Οι πληρωμές από τα ελάχιστα προσωπικά τους έσοδα για εξετάσεις αναδύονται σε 

όλες τις συνεντεύξεις: 

«Πριν μια εβδομάδα η κοπελιά μου, μια απλή γαστρεντερίτιδα για τις εξετάσεις 

πλήρωσε πενήντα ευρώ{…}. Πάει στο γραφείο κίνησης της είπαν ότι πρέπει να 

πληρώσει…»(Συμμετέχων Ρ7, άνδρας ετών 32). 

 

 Επίσης,  δυσκολίες συχνά αναφέρονται και ως προς τη λήψη εμβολίων : 

«Δεν μπορούσα να πάω να κλείσω ραντεβού στο ΙΚΑ να με δει παθολόγος,  να 

μου γράψει το εμβόλιο» (Συμμετέχουσα Ρ8,γυναίκα 30 ετών).  

 

Επίσης, η νοσηλεία σε νοσοκομείο για κάποια εκ των μελών του δείγματος είχε ως 

αποτέλεσμα την χρέωση και την οφειλή στην εφορία που προκύπτει στην περίπτωση 

που κάποιος είναι ανασφάλιστος και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για τη 

νοσηλεία. Παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο επιτρέπει την καθυστερημένη 

πληρωμή από τους ασθενείς που δεν έχουν ασφάλιση υγείας, οι ασθενείς 

εξακολουθούν να μην λαμβάνουν την ιατρικά αναγκαία περίθαλψη εξαιτίας του 

φόβου για τα χρέη στην εφορία. Ο 45χρονος συμμετέχων(Ρ10) περιγράφει μία τέτοια 

συνθήκη με γλαφυρότητα:  



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

89 

«Μου λέει θα σας κάνουμε μια γαστροσκόπηση, θα σας κάνουμε και έναν 

υπέρηχο. Μετά μου λέει τι ασφάλεια έχετε; Έρχεται μια κυρία και μου λέει τι 

ασφάλεια έχετε. Λέω δεν έχω ασφάλεια. Μου λέει τότε θα σας φέρω να 

υπογράψετε ένα χαρτί. Λέω τι είναι αυτό το χαρτί. Μια βεβαίωση ότι δεν έχετε 

ασφάλεια. Λέω ευχαριστώ παρά πολύ, κοιτώ εγώ το χαρτί και λέει το χαρτί οι 

άνθρωποι που δεν έχουνε ασφάλεια ότι χρεώσεις γίνονται μέσα στα νοσοκομεία 

όλα αυτά πάνε  στην εφορία. Δηλαδή αυτό το πράγμα σε στέλνει δέσμιο να πάς 

να υπογράψεις την καταδίκη σου στην εφορία και άμα δεν έχεις να πληρώσεις το 

νοσοκομείο να σου γίνει κατάσχεση. Και επειδή με κράτησαν μια μέρα μέσα γιατί  

μου κάνανε ειδικές εξετάσεις επειδή έχασα αίμα» (Συμμετέχων Ρ10, άνδρας 

ετών 45).   

 

Βέβαια υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός  ερωτηθέντων που ισχυρίζεται ότι δεν 

υπάρχει και μεγάλη διαφορά μεταξύ ασφαλισμένων και μη και ότι ο συνδυασμός 

βιβλιαρίου και χρημάτων είναι αυτός που εξασφαλίζει την πρόσβαση και τα 

ικανοποιητικά αποτελέσματα για την υγεία. Για παράδειγμα ένας μετανάστης 

αναφέρει: 

«Με την ροζ κάρτα μπορείς να πας σε νοσοκομείο, δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά αν 

είμαι ασφαλισμένος θα πάω με το βιβλιάριο, θα έχω πιο πολλά, θα με παίρνουν 

λίγο πιο πολύ στα σοβαρά, θα μου δώσουν περισσότερη σημασία από τον άλλον 

που έχει ροζ κάρτα και μπορώ να πάω και αλλού με το βιβλιάριο. Με τη ροζ 

κάρτα μπορώ να πάω σε δημόσιο, δεν μπορείς να πας σε ΙΚΑ ή αλλού. Οπότε 

εγώ μπορώ να πάω σε πιο πολλά μέρη. Έχω πιο πολλές επιλογές μου καλύπτει το 

βιβλιάριο πιο πολλές εξετάσεις, μακάρι να μην αρρωστήσω γιατί εδώ και να 

έχεις και να μην έχεις βιβλιάριο ε… καλυτέρα να έχεις βιβλιάριο και 

λεφτά»(Συμμετέχων R20 άνδρας ετών 34). 

  

Απόρριψη από το σύστημα/αποκλεισμός από την βέλτιστη φροντίδα 

Τελικά κάτω υπό αυτές τις συνθήκες που αναφέρθησαν παραπάνω, η συντριπτική 

πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων κάνει λόγο για άρνηση υπηρεσιών και 

αποκλεισμό από την βέλτιστη ιατρική φροντίδα. Η έλλειψη ασφάλισης σε συνδυασμό 

με την έλλειψη χρημάτων ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο 

σύστημα και την παροχή της φροντίδας τους αποκλείει από την απαραίτητη φροντίδα. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα κάποιων εκ των μελών του 

δείγματος. 
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Ένας μετανάστης μας αφηγείται πως ο γιατρός του είπε ότι δεν γινόταν να λάβει 

περαιτέρω ιατρική φροντίδα εξαιτίας της έλλειψης ασφάλισης. Ως εκ τούτου, ένα  

πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε αποφάσισε να το διερευνήσει μετά από τέσσερις 

μήνες που θα μπορούσε να έχει ασφάλεια σύμφωνα με την προϋπόθεση που ορίζει το 

ΙΚΑ τη συμπλήρωσης των πενήντα ενσήμων: 

«Πήγα δυο φορές και δεν είχα ασφάλεια στο Ιπποκράτους και μια φορά και μετά 

από  ώρα που περίμενα πολύ ώρα όχι μόνο εγώ και Έλληνες, όλοι. Και όταν 

μπήκα μέσα με κοίταξε έτσι πρόχειρα, όχι με προσοχή μου λέει έχεις ασφάλεια; 

Όχι δεν έχω. Τότε δεν γίνεται και έφυγα από κει λέω πρώτα να φτιάξω το 

ασφάλεια αλλά αυτό χρειαζότανε χρόνο, δύο μήνες να πληρώσω, δύο μήνες να 

περιμένω, μετά από τέσσερις  μήνες μπορούσα»(Συμμετέχων R3, άνδρας ετών 

39). 

Παρομοίως μια άλλη συνεντευξιαζόμενη θα αναφέρει την περίπτωση της αδερφής 

της και την αναζήτηση της φροντίδας σε δημόσιο νοσοκομείο : 

«…Η αδελφή μου είχε πέτρα στα νεφρά την είχαμε τρέξει σε τρία  νοσοκομεία 

τον Ευαγγελισμό, το Αττικό, και το Σισμανόγλειο. Όταν την πήγαμε στο 

Σισμανόγλειο  επειδή δεν είχε ασφάλεια μας διώξανε…»(Συμμετέχουσα R19, 

γυναίκα ετών 34). 

 

Σε σχετική ερώτηση της ερευνήτριας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον η 

συμμετέχουσα με την οικογένεια της «εκδιώχτηκε» από το νοσοκομείο, η 

συνεντευξιαζόμενη αναφέρει τα εξής: 

    «Έχουν χαλάσει τα μηχανήματα πρώτο αυτό και δεύτερο  με το που μας ρωτάνε 

αν έχουμε ασφάλεια, άλλαξε η κουβέντα. Δεν έχουμε τώρα. Ελάτε άλλη στιγμή. 

Εν τω μεταξύ εκείνη ήταν μες στους πόνους… Πάλι μας παράπεμψαν στο ταμείο 

και εκεί αναγκαστικά πλήρωσα. Έχω πληρώσει μια γενική αίματος πλήρωσα 

δηλαδή κανονικά 5 ευρώ και εξετάσεις που τελικά δεν ήταν σωστές …και 

παρόλα αυτά πλήρωσα 80 ευρώ μια γενική αίματος… Τελικά μας φέρανε σπίτι, 

της έκαναν μόνο παυσίπονο για τους πόνους τους εντόνους..»(Συμμετέχουσα 

R19, γυναίκα ετών 34). 

 

Παρομοίως κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες αναφέρουν τα εξής: 

 «Προχθές που πήγα στο νοσοκομείο να μου σφραγίσουν το χαρτί επειδή είδε στο 

βιβλιάριο μου ότι είμαι ανασφάλιστος … Το είδε ο ελεγκτής και μου το πέταξε 
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πέρα… Σηκώθηκε πάνω, σταμάτα μου λέει, φύγε δεν θέλω να 

ασχοληθώ»(συμμετέχων Ρ14, άνδρας ετών 41). 

 

«Δύσκολα, καλυτέρα να μην αρρωστήσεις εδώ πέρα. Αν είσαι μετανάστης, τώρα 

για τους Έλληνες δεν ξέρω. Αλλά αν είσαι μετανάστης, καλυτέρα να μην 

αρρωστήσεις γιατί είναι δύσκολα, δεν βοηθάνε καθόλου, καθόλου» (Συμμετέχων 

R20, μετανάστης ετών 34). 

 

«Έχω πάει ένα φίλο μου στο νοσοκομείο. Ο φύλακας που είναι στην πόρτα μου 

λέει μην μπεις. Δεν με άφηνε να μπω. Μου λέει έχει κλείσει το νοσοκομείο άλλα 

όταν πήγε το φύλακας να πάρει τσιγάρο εγώ μπήκα κρυφτά. Γρήγορα γιατί τα 

ξέρω, τα έχω περάσει αυτά. Πιο πολλοί σου λένε αυτά άλλα δεν είναι αυτό.. 

Πήρα το ασανσέρ, ανέβηκα πάνω βρήκα τον γιατρό μου και μου λέει που 

ήσουνα. Λέω δεν με άφηνε ο φύλακας μου, λέει, έχετε κλείσει» (Συμμετέχων R2, 

άνδρας ετών 34). 

 

Ένας άλλος συμμετέχων εξιστορεί πως, μετά από ένα ατύχημα που είχε όταν 

απευθύνθηκε στο νοσοκομείο βρέθηκε στην θέση να μην μπορεί να λάβει την 

απαραίτητη φροντίδα. Ένας διοικητικός υπάλληλος τον παρέπεμπε στον γιατρό και ο 

γιατρός στο ταμείο, προκειμένου να πληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις για την 

διάγνωση του προβλήματος. Ο συμμετέχων με το παρακάτω παράδειγμα αναδεικνύει 

ότι στην ουσία το σύστημα του αρνήθηκε την παροχή υπηρεσιών  υγείας: 

«Όταν πήγα στο νοσοκομείο τις πρώτες φορές που ήμουν ανασφάλιστος που δεν 

είχα πάρει ούτε την κάρτα υγείας, ούτε τίποτα. Πήγα στο νοσοκομείο γιατί είχα 

χτυπήσει το πόδι μου είχα πέσει με την μηχανή… Και πάω μπροστά σε μια  

νοσοκόμα να ρωτήσω τι θα κάνω. Και της λέω, σας παρακαλώ χτύπησα το πόδι 

μου να βγάλω μια πλάκα, δεν μπορώ να περπατήσω. Και μου λέει θα σας δώσω 

ένα χαρτί θα πάτε στο ταμείο και θα κάνετε μια ακτινογραφία. Λέω κυρία μου, 

εγώ δεν έχω λεφτά να πληρώσω και δεν έχω και ασφάλεια. Και μου λέει κύριε 

μου τι να σας πω δεν μπορώ να σας κάνω κάτι {…}. Και μου λέει πηγαίνετε μες 

στους χειρούργους να μιλήσετε. Πάω στους γιατρούς κατευθείαν. Μου λέει ο 

γιατρός έχετε πλάκα; Του λέω πλάκα δεν έχω, πρέπει μου λέει να βγάλετε μια 

πλάκα, γιατρέ, μου ζητάνε λεφτά, δεν έχω,  λέει πόσο κάνει μια πλάκα δεν ξέρω.  

Δεν ξέρω πόσο κάνει και γυρνά και μου λέει :Δεν μπορώ να κάνω κάτι αν δεν 

δω την πλάκα {…}. Έχουν τον νόμο έτσι για τους ανασφάλιστους και δεν κάνουν 
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καμιά κίνηση ακόμα και το χέρι σου να είναι κομμένο…»(Συμμετέχων Ρ10, 

άνδρας ετών 45). 

 

Αισθήματα απογοήτευσης και χαμένης αξιοπρέπειας καταμαρτυρούν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα που βιώσαν εμπόδια ως προς την πρόσβαση τους  στην 

υγειονομική περίθαλψη. Ειδικότερα, τα μέλη του δείγματος αναφέρουν ότι  

αισθάνονται μόνοι και αβοήθητοι, ίσως και αόρατοι από το σύστημα, γιατί οι 

αλληλεπιδράσεις τους με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης έχουν ως αποτέλεσμα 

την καθυστέρηση ή την άρνηση περίθαλψης καθώς και δυσβάσταχτα ιατρικά έξοδα.  

Αισθάνονται ότι το κράτος δεν τους υποστηρίζει σε αυτήν την δύσκολη φάση της 

ζωής τους που έχουν μείνει χωρίς εργασία και ασφάλεια, με πολλά χρέη και αδυναμία  

να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Αντ’ αυτού νιώθουν ότι τους εκτοπίζει και 

τους αφήνει απροστάτευτους. Τα έντονα αυτά συναισθήματα συνοψίζονται 

χαρακτηριστικά στο παρακάτω απόσπασμα : 

 «Βέβαια εδώ που μας φέρανε στην Ελλάδα έχουμε γίνει έρμαια στον κάθε 

γιατρό και στον κάθε νοσοκομείο… Σε φτύνουν, δεν σε δίνουν σημασία, 

παρακαλάς τον γιατρό από πίσω αυτή είναι η εικόνα.. Διότι η ασφάλιση είναι 

μηδενική, δεν έχουμε καμιά παροχή και καμιά εξυπηρέτηση… Δεν υπάρχει καμιά 

αξιοπρεπή αντιμετώπιση για τον κάθε πολίτη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

πηγαίνεις και να σέρνεσαι και να παρακαλάς τον έναν και τον άλλον να σε 

βοηθήσει για να κάνεις μια εξέταση. Είμαστε πλέον σε πολύ άσχημη κατάσταση. 

Δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε στον εαυτό μας μια βοήθεια, ούτε στον 

συνάνθρωπο…» (Συμμετέχων  Ρ10, άνδρας ετών 45). 

 

 «Το κράτος ενδιαφέρεται για την θανάτωση της υγείας και τον εξευτελισμό γιατί 

άμα  εμένα με χρεώνει και πληρώνω και παραλύω από την μέση και κάτω γιατί 

έχω πρόβλημα στην σπονδυλική στήλη και δεν βρέθηκε κανείς να μου πει Ν… 

έλα εδώ, η εξέταση κάνει τόσο ή έχω κάποιον γιατρό για να κάνω την μαγνητική 

εξέταση. Άρα με ετοιμάζουνε για να πεθάνω γιατί έχω συσσωρεύσει προβλήματα 

υγείας λόγω της αδυναμίας του συστήματος να με φροντίσει. Γιατί δεν υπάρχουν 

κοινωνικά κριτήρια, γιατί δεν υπάρχει ο λαός μέσα στα κριτήρια για να ερωτηθεί 

και αποφασίζουνε χωρίς την βούληση μας» (Συμμετέχων Ρ16,ετών 67). 

 

β) Εμπόδια κατά την χρήση των υπηρεσιών υγείας  
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Όταν τελικά οι συμμετέχοντες καταφέρουν να υπερπηδήσουν τα εμπόδια κατά την 

πρώτη επαφή με το σύστημα, και εισέλθουν σε αυτό, έρχονται αντιμέτωποι με 

εμπόδια που προκύπτουν κατά την χρήση των απαιτούμενων υπηρεσιών υγείας, όπως 

για παράδειγμα είναι η στάση και η συμπεριφορά του ιατρικού και διοικητικού 

προσωπικού.  

 

Διακρίσεις στην φροντίδα 

Η συντριπτική πλειοψηφία κάνει λόγο για διακρίσεις και προκατάληψη από την 

πλευρά των παρόχων στην ιατρική φροντίδα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

μεταναστών εντόπισε διακρίσεις στην φροντίδα από τους παρόχους, γεγονός το οποίο 

δρα αποτρεπτικά για την επαφή με το σύστημα. Οι μετανάστες αισθάνθηκαν ότι, σε 

αντίθεση με Έλληνες ασθενείς, έπρεπε να περιμένουν περισσότερο χρόνο στην 

αίθουσα αναμονής ή για μια συγκεκριμένη θεραπεία. Ενδεικτικά ως προς τούτο είναι 

το παρακάτω απόσπασμα:  

«Από 9 το πρωί κάτσαμε εκεί πέρα μέχρι 5 το απόγευμα. Εγώ ήμουνα εκεί. Έχω 

δει πολλούς έλληνες που ήμουνα εγώ πρώτος, τους βάζανε μέσα τρεις παρά. 

Πήγα εκεί ,από τις 9 πρωί έκατσα, έκατσα μέχρι 3 παρά έχω 38 -40 βαθμούς 

πυρετό. Εμετό και όλα αλλά δεν είναι πολύ σοβαρό έτσι μου είπε ο γιατρός. 

Κάτσε να περιμένεις… Πάλι με ξέχασε, δεν με κοίταξε καν, ούτε έμενα, ούτε την 

κοπέλα που ήταν μαζί μου και με βοηθούσε. Του λέω συγγνώμη σε παρακαλώ 

είμαι εδώ πολλή ώρα. Μου λέει περίμενε, περίμενε εδώ δεν είμαστε Αφρική 

έχουμε λαό μου λέει… Ο γιατρός ήρθε μου πήρε το χαρτί από το χέρι με το ζόρι 

με ένα τράβηγμα και έγραψε κάνε σφραγίδα. Μου λέει έχουμε λαό και δεν 

είμαστε Αφρική, έτσι μου απάντησε και φύγαμε» (Συμμετέχων R2, άνδρας ετών 

34).  

 

Κάποια άλλη συμμετέχουσα στην έρευνα μετανάστρια κάνει λόγο για αδιαφορία από 

τον γιατρό, έλλειψη προσοχής προς τον ασθενή και το αίσθημα μειονεξίας και 

κατωτερότητας που αισθάνεται εξαιτίας της στάσης του : 

    «Έναν Έλληνα τον αφήναν να ρωτήσει, ενώ έναν ξένο δεν αφήνουν, ότι θέλει ο 

γιατρός… Σημειώνει και αν ρωτήσεις κάτι θα σου πει τώρα γράφω, σε κάνει και 

νιώθεις σαν μειωμένος. Και στο ΙΚΑ και στους γιατρούς. Μην μιλάτε δηλαδή σε 

έχουν σαν να μην είσαι άνθρωπος ενήλικας, μεγάλος σαν να είσαι παιδάκι και 

αυτό με ενοχλεί το έχω βιώσει πολλές φορές» (Συμμετέχουσα R6, γυναίκα ετών 

39). 
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Η προτεραιότητα στους ασφαλισμένους και οι διακρίσεις εις βάρος των 

ανασφάλιστων αναδεικνύεται στα λόγια ενός μετανάστη:  

    «Δεν έχει τύχει σε μένα, αλλά σε ένα φίλο μου που είχε ατύχημα με αμάξι και 

χτύπησε στο κεφάλι και όταν πήγε στο νοσοκομείο  δεν «take care too much».  

Δεν τον βοήθησε πάρα πολύ. Τον άφησε εκεί, έκανε άλλη δουλειά, δεν τον 

βοήθησε τίποτα. Περίμενε πολλές ώρες από το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα 

μόνο ένα κόκκινο πως το λένε αυτό το φάρμακο του έβαλε {ιώδιο} και του λέει 

φύγε. Αλλά το κεφάλι του μέσα έχει πρόβλημα … πήγε private πλήρωσε …δεν 

είχε ασφάλεια πρώτον και έβλεπαν πρώτα αυτούς που είχαν ασφάλεια, άμα δεν 

έχεις ασφάλεια είσαι σαν ζώα» (Συμμετέχων R9, άνδρας 30). 

 

Οι διακρίσεις στην φροντίδα για τους ανέργους και ανασφαλίστους θα εκφραστούν 

με τα παρακάτω λόγια περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν οι άνεργοι στην 

Ελλάδα της κρίσης: 

«Ήθελα να πω ότι σήμερα το 2014 στην Ελλάδα υπάρχει παρά πολύ κόσμος 

άνεργος και είναι αναγκασμένος να πηγαίνει στα νοσοκομεία και να κάνει την 

οποιαδήποτε εξέταση από το πρωί και να φεύγει το μεσημέρι και το απόγευμα 

διότι είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τους ανέργους, δεν έχουν καμιά πρόσβαση, 

δεν έχουν κανένα χαρτί και πρέπει να περιμένουν να είναι οι τελευταίοι.. ‘Όταν 

δεν έχεις το ΙΚΑ δεν σου παρέχεται τίποτα απολύτως, δηλαδή σε έχουν για 

πέταμα. Σου λένε δεν το κάνουμε αυτό, δεν σου κάνουμε εκείνο ….(Συμμετέχων 

Ρ10 , άνδρας ετών 45). 

 

Η έντονη περιθωριοποίηση που υφίστανται έχει ως συνέπεια να νιώθουν αδικημένοι 

και σε χειρότερη μοίρα και από τους μετανάστες ή τους Ρομά που δεν έχουν 

πληρώσει οφειλές σε ταμεία αλλά παρόλα αυτά λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ οι 

ίδιοι αποκλείονται από αυτήν. Η αδικία από την πλευρά του συστήματος βγάζει στην 

επιφάνεια έντονο ρατσισμό που κατευθύνεται από τους γηγενείς προς τους 

μετανάστες όπως τον εισπράττουν οι ίδιοι οι γηγενείς από το ίδιο το κράτος: 

«Αυτοί δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και για αυτό τον λόγο τους κάνουν όλες τις 

παροχές δωρεάν και μπορεί ο Ρομά να σου δώσει ένα ΑΦΜ σήμερα και να σου 

δώσει ένα άλλο αύριο και να χρεωθεί δεν ξέρω που. Κάνουν εξυπηρέτηση 

μεγάλη αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι όλοι αυτοί εξυπηρετούνται εκτός από 

εμάς τους Έλληνες. Δηλαδή κάνουν για τους ξένους, τους αλλοδαπούς, τα πάντα 
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ενώ για τον  Έλληνα…. Δεν έχει ο Έλληνας, αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Σου 

λέει αυτός είναι από ξένο κράτος, είναι από ξένη πατρίδα, δεν έχει στον ήλιο 

μοίρα, ενώ εμείς είμαστε σε άλλη κατηγορία. Είστε ντόπιοι πρέπει να έχετε κάνει 

κάτι για την ασφάλεια σας»(Συμμετέχων Ρ10, άνδρας ετών 45). 

 

Το υψηλό κόστος κατά την χρήση / Οι άμεσες πληρωμές για φάρμακα 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, επίσης, αντιμετώπισαν 

προβλήματα με τη διαθεσιμότητα και προμήθεια των φαρμάκων. Το κόστος για την 

αγορά τους, που επιφέρει η έλλειψη ασφάλισης οδηγεί τους συμμετέχοντες να 

διαπραγματευτούν τη λήψη ή όχι των φαρμάκων και μερικές φορές να διαλέξουν 

ανάμεσα στο φαγητό ή στην αγορά τους. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της κάτωθι 

συνεντευξιαζόμενης ελληνίδας: 

 «Προτιμώ να μην φάω που λέει ο λόγος, παρά να λείπουν τα φάρμακα γιατί 

είναι απαραίτητα τα συγκεκριμένα ..Τα αγοράζαμε για αρκετό διάστημα .. Είναι 

γύρω στα 150 ευρώ τον μήνα ..» (Συμμετέχουσα Ρ1 γυναίκα ετών 47). 

 

Χαμηλή εμπιστοσύνη στο σύστημα /γιατρό εξαιτίας της στάσης των επαγγελματιών 

υγείας και χαμηλή ικανοποίηση από τα  αποτελέσματα στην υγεία 

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν χαμηλή εμπιστοσύνη στο σύστημα και τον 

γιατρό καθώς και χαμηλό αίσθημα ικανοποίησης από την παρεχόμενη φροντίδα με  

αποτέλεσμα, οι ασθενείς να δυσπιστούν και να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα. 

Η σχέση εμπιστοσύνης γιατρού - ασθενούς τονίστηκε ως σημαντική. Οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη για έναν γιατρό που θα μπορούν να τον  

εμπιστευτούν, που θα διαθέσει  χρόνο για να ακούσει και να κατανοήσει τις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους  και θα ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες τους, και ο οποίος 

θα εξασφαλίσει μια συνέχεια στην φροντίδα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί 

τώρα. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων οδηγεί στην απογοήτευση και την 

δυσαρέσκεια των ασθενών. Ενδεικτικά ως προς τούτο, είναι τα παρακάτω 

αποσπάσματα:  

«Στα νοσοκομεία δεν ασχολιούνται πολύ, δεν ψάχνουν με μεγάλη λεπτομέρεια, 

γιατί στον καθένα το πρόβλημα μπορεί να είναι από άλλη αιτία. Ο καθένας έχει 

διαφορετικό πρόβλημα. Θα ήθελα να πω τι πιστεύω, να πω ότι με πονάει αυτό, 

να με ακούσει περισσότερο, να με ρωτήσει, περισσότερη 

ανθρωπιά»(Συμμετέχουσα R 17, γυναίκα ετών 39). 
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«Όταν έχω χρήματα συνήθως πηγαίνω σε ιδιώτες …την εγγύηση ότι κάποιος 

είναι εκεί που θα κάνει σωστά την δουλειά του .. Έναν άνθρωπο που θα 

γνωρίζω ή θα ξέρω.. Γιατί κρατάει πολύ καιρό η σχέση θεραπευτή και 

θεραπευόμενου, δηλαδή θέλω να πω έχουμε ξεχάσει ότι ο γιατρός είναι 

θεραπευτής και απλά νομίζουμε ότι δίνει φάρμακα. Και ο θεραπευόμενος είναι 

γιατρός, δηλαδή εσύ γιατρεύεις τον εαυτό σου στην ουσία, αλλά είναι πολύ 

σημαντικό να ξέρεις, να έχεις εμπιστοσύνη σε έναν γιατρό ας πούμε, δεν μπορώ 

να πάω σε έναν γιατρό που δεν ξέρω, όπως δεν πάω σε έναν οδοντίατρο που δεν 

ξέρω»(Συμμετέχων Ρ12, άνδρας ετών 51). 

     

    «Ποικίλλει από νοσοκομείο, σε νοσοκομείο, από γιατρό, σε γιατρό  το 90% των 

περιπτώσεων δεν νιώθουν ιδιαίτερα άνετα γιατί βασικά όλα γίνονται στο πόδι, 

πολύ βιαστικά ή δεν δίνουν ιδιαίτερη βάση σε αυτά που θα τους πω ή νιώθω ότι 

δεν με καταλαβαίνουν. Κι ένα 10% το οποίο κατά τύχη έχω πέσει σε καλό γιατρό 

δηλαδή το βλέπω, το νιώθω ότι μου έχουν κάνει δουλειά σωστή, έχω δει 

αποτέλεσμα» (Συμμετέχουσα Ρ8, γυναίκα ετών  30 ετών). 

 

Ως τροχοπέδη στην εδραίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με το ιατρικό προσωπικό, 

αναφέρεται συχνά στις συνεντεύξεις των μελών του δείγματος ότι οι ίδιοι βιώνουν 

μια έλλειψη αναγνώρισης της δικής τους άποψη για την αρρώστια τους. Η αέναη 

αναζήτηση της ιατρικής φροντίδας και η ανικανοποίητη ανάγκη και η 

κατασπατάληση  ενέργειας ψυχικής και σωματικής δίχως αποτέλεσμα για έναν χρόνιο 

ασθενή με συσσωρευμένα προβλήματα υγείας για τα οποία αδυνατεί να βρει λύση 

αποτυπώνεται στο παρακάτω απόσπασμα. Ειδικότερα, σε αυτό ο ασθενής περιγράφει 

πως η έλλειψη κατανόησης από τους επαγγελματίες υγείας  είχε αρνητικό αντίκτυπο 

στην ψυχολογική του κατάσταση. Αναλυτικότερα, η συμπεριφορά και στάση του 

γιατρού τον έκαναν να νιώσει παραμελημένος, ότι οι ανησυχίες του δεν λήφθηκαν 

σοβαρά υπόψη καθώς επίσης ότι ήταν άξιος  να του αφιερώσει ο γιατρός περισσότερο 

χρόνο: 

«Θέλω κάποιο γιατρό να με εξετάσει και να μου πει  ότι βάσει των εξετάσεων 

που μου δείχνεις έχεις αυτό και αυτό και βάσει των εξετάσεων που σου κάνω 

τώρα πρέπει να σταματήσεις αυτά και να συνεχίσεις τα άλλα και μετά τα 

ξανάλεμε. Ε, δεν υπάρχει αυτή η συνεννόηση, μόνο πάω στον γιατρό με τον 

φάκελο μου, τον κοιτάζει, δεν κοιτάζει το πόδι μου, δεν με ερωτάει, ούτε μου 

συστήνει τι να συνεχίσω, ούτε μου προτείνει κάτι …Δεν έχουν τον χρόνο, ούτε 
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μπαίνουνε σε αυτή την διαδικασία .. Τι γίνεται πάω στον χειρουργό και τον 

καθυστερώ και να μου πει ότι θες αυτό και αυτό και εγώ δεν τολμώ να του πω 

ότι ήρθα για να μου λύσετε εσείς το πρόβλημα. Και αυτός δεν μου λέει ότι θα σας 

λύσω εγώ το πρόβλημα, ότι θα σε βάλω σε χειρουργείο. Και φεύγω χωρίς να έχω 

βρει λύση …Όταν ξεγελάω τον εαυτό μου νομίζοντας ότι κάτι θα γίνει και όταν 

το ζητήσω, τραυματίζομαι προσωπικά γιατί τον χρόνο μου χάνω και τα λόγια 

μου χάνω»(Συμμετέχων Ρ16, άνδρας ετών 67). 

 

«Να μας μιλάει ευγενικά γιατί είμαι άρρωστος, δεν έχω μυαλό, έχω χάσει το 

μυαλό. Είμαι άρρωστος, δεν είμαι καλά να έρχεται κάποιος να σου φωνάζει και 

να σου λέει περίμενε εκεί. Και συ δεν νιώθεις καλά και περιμένεις να σου γράψει 

ένα φάρμακο περιμένεις ώρες ένα φάρμακο η ένα  σιρόπι» (Συμμετέχων R2 

άνδρας μετανάστης, ετών 33). 

 

Διαθεσιμότητα και ανταπόκριση του συστήματος 

Ένας ακόμα παράγοντας που οδήγησε τα μέλη του δείγματος καθολικά να εκφράσουν 

τη δυσαρέσκειά τους ήταν και η έλλειψη της διαθεσιμότητας του προσωπικού, όταν 

το χρειαστήκαν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες υγείας τους: 

 «Χθες πήγα να κάνω κάποιες εξετάσεις στο ΙΚΑ στην Αλεξάνδρας, έψαχνα από 

το ένα γραφείο στο άλλο να βρω το γιατρό και απογοητεύτηκα και έφυγα» 

(Συμμετέχουσα Ρ1, γυναίκα ετών 47). 

 

Διαφορετικές προσδοκίες από την θεραπεία και αντιληπτή αξία/ οφέλους του 

συστήματος  

Οι σημαντικές αποκλίσεις στις προσδοκίες σε σχέση με τις ιατρικές διαδικασίες 

ανάμεσα στους παρόχους και στους ασθενείς εκφραστήκαν από αρκετούς 

συμμετέχοντες κατά την αλληλεπίδραση τους με το σύστημα και τον γιατρό και που 

είχε ως αποτέλεσμα την απογοήτευση και την δυσαρέσκεια με το σύστημα πρωτίστως 

αλλά και με τη συμπεριφορά και στάση του γιατρού. 

Επιπλέον, στην περίπτωση ενός μέλους του δείγματος που έπασχε από ψυχική νόσο, 

και συγκεκριμένα από κατάθλιψη, ως βασικός παράγοντας δυσαρέσκειας προς το 

σύστημα αποδείχθηκε η υπερβολική έμφαση στη φαρμακευτική αγωγή και κατ’ 

επέκταση η διαφορετική σε εκείνον αντίληψη περί ιατρικής αγωγής. Οι παράγοντες 

αυτοί ώθησαν τον εν λόγω ασθενή στην αναζήτηση ενός γιατρού στην χώρα 

καταγωγής του που θα τον «καταλαβαίνει» και θα μπορούσε να εδραιώσει μια σχέση 
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εμπιστοσύνης μαζί του που είναι πολύ σημαντική για τους ψυχικά πάσχοντες και 

αποτελεί κομμάτι της θεραπείας τους πέραν της οποιασδήποτε φαρμακευτικής 

αγωγής: 

«Εδώ στην Ελλάδα δίνουνε πιο πολλά φάρμακα από ότι χρειάζεται. Δίνουν πιο 

πολλά 1-2 φορές έπαθα πρόβλημα από αυτό. Μου είπε ο γιατρός πάρε αυτό είναι 

δώρο από μένα ..το φάρμακο δώρο .. εγώ όταν πάω στο πακιστανό γιατρό εκεί 

στην πόλη μου όταν πάω έχω πολύ πρόβλημα. Είναι πολύ κάλος γιατρός όταν 

βγαίνω είμαι μια χαρά, με την συμπεριφορά του έχω εμπιστοσύνη γιατί εδώ οι 

Έλληνες όπως είπα προηγουμένως μου δώσανε το φάρμακο δωρεάν ..αυτό είναι 

δώρο από μένα.. δίνουν περισσότερα φάρμακα όχι πολύ προσοχή, δεν κοιτάνε, 

ούτε με προσοχή και γράφουν τι έχεις αυτό! Τι φάρμακο θέλεις, πάρτο! Και μετά 

και άλλες φορές πήγα και λέω αυτό το φάρμακο θέλω, τίποτα άλλο …Αυτός δεν 

μου μίλησε πολύ, ούτε μια φορά, μου έγραψε την συνταγή» (Συμμετέχων R3, 

Μετανάστης ετών 38). 

Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας που συνέβαλλε στην χαμηλή εμπιστοσύνη των 

συμμετεχόντων προς το σύστημα ήταν και αντιληπτή αξία/όφελος του συστήματος 

υγείας, δηλαδή  τα οφέλη που προσφέρονται από το σύστημα υγείας και γίνονται 

αντιληπτά από τον ίδιο τον ασθενή. Στις παρακάτω διηγήσεις τριών μεταναστών από 

την Αφρική αντικατοπτρίζεται έντονα αυτό το στοιχείο. Παρότι οι συγκεκριμένοι 

μετανάστες αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα στην Ελλάδα είναι πιο αποτελεσματικό, 

είναι δύσπιστοι ως προς αυτό, έχουν χαμηλή εμπιστοσύνη στο σύστημα και τον 

γιατρό και νιώθουν ότι οι πάροχοι δεν ενεργούν προς το συμφέρον τους και ότι τέλος, 

λαμβάνουν χαμηλή  ποιότητα φροντίδας σε σχέση με τους γηγενείς. Επίσης, το 

αίσθημα της ματαίωσης είναι κυρίαρχο, διότι δεν λαμβάνουν εν τέλει την 

απαιτούμενη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση υγείας τους ή που τους υπόσχεται το 

σύστημα. Οι εμπειρίες του παρελθόντος είτε δικές τους είτε συνανθρώπων και φίλων 

τους, τελικά επηρεάζουν τις συναντήσεις των ασθενών με το σύστημα και αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη αναζήτηση της φροντίδας με συνέπειες για 

την υγεία αλλά και για την εξέλιξη της ασθένειας 

Η διαφορά στις αντιλήψεις μπορεί να εξηγηθεί αν ληφθούν υπόψη τα γλωσσικά 

προβλήματα μεταξύ του παρόχου και  των ασθενών, στην περίπτωση δηλαδή που ο 

πάροχος φροντίδας δεν είναι  σε θέση να εξηγήσει επαρκώς την βιοϊατρική προοπτική 

στον ασθενή. Μπορεί επίσης να αναφέρεται ως η διαφορά μεταξύ μιας «αντίληψης 

της  ασθένειας» του ασθενούς και του παρόχου φροντίδας. Χαρακτηριστικά είναι τα 

λόγια των κάτωθι συμμετεχόντων μεταναστών:  
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 «Κινδυνεύει πιο πολύ η ζωή μας, έχω δει φίλους που πάνε στο νοσοκομείο, μας 

βάλανε μέσα στο σαλόνι και μας είπαν τέλειωσε φίλος έχει πεθάνει. Δυο τρεις 

φορές ένας ήταν με καρκίνο, άλλος με πόνο στην κοιλιά, άλλος έχει φύγει με 

πονοκέφαλο και την άλλη μέρα λένε πέθανε» (Συμμετέχων R2, άνδρας ετών  

34).  

«Εγώ αλήθεια φοβάμαι το νοσοκομείο λίγο γιατί το ξέρω, βλέπω δυο άτομα που 

είχανε πάει νοσοκομείο τώρα έχουν πεθάνει» ( Συμμετέχων R9 άνδρας ετών 30). 

 

«.. Δεν ξέρω εδώ έχω φτάσει στο να φοβάμαι να πάω σε νοσοκομείο γιατί δεν 

ξέρεις τι μπορούνε να σε κάνουνε, πας εκεί χωρίς τίποτα και γυρνάς με κάτι» 

(Συμμετέχων R20,ανδρας ετών  34). 

Ο ίδιος συνεντευξιαζόμενος θα σχολιάσει σχετικά με το σύστημα περίθαλψης της 

χώρας του στην Αφρική:  

«Κοίταξε εκεί τουλάχιστον ξέρω αν δεν έχω λεφτά, πέθανες, αλλά το ξέρεις 

κατάλαβες; Δεν είναι κάτι που κρύβεται, το ξέρουνε όλοι ..Εκεί όμως το ξέρεις 

ότι αα τώρα προσέχω γιατί άμα αρρωστήσω εδώ, πεθαίνω. Εδώ σου λένε άμα 

αρρωστήσεις πήγαινε εκεί, θα σε φροντίσουν. Πας και σου λένε ή σου δίνουνε 

ραντεβού για έξι μήνες ή οκτώ μετά. Δεν γίνεται τώρα ο άνθρωπος που θέλει 

νοσοκομείο δεν είναι ότι θέλει, έπαθε κάτι, κανείς δεν θέλει να πάει σε 

νοσοκομείο» (Συμμετέχων R20, άνδρας , 34 ετών) 

 

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην  φροντίδα 

Γεγονός είναι ότι υπήρξαν και κάποιες αντιφατικές απόψεις μεταξύ των μελών του 

δείγματος όσον αφορά την ανταπόκριση και τη στάση του ιατρικού προσωπικού.  Η 

αμφιθυμία αυτή οφείλεται το γεγονός ότι πολλοί εκ των μελών του δείγματος παρά 

την έλλειψη ικανοποίησης τους από τις συνθήκες παροχής ιατρικών υπηρεσιών και 

από τα αποτελέσματα της εξέτασης αναγνωρίζουν παράλληλα τους περιορισμούς που 

υφίστανται οι γιατροί από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και από το πλαίσιο 

εργασίας τους. Αναγνωρίζουν επίσης ότι η αδυναμία του συστήματος και κατ΄ 

επέκταση του ιατρικού προσωπικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών ήταν 

απόρροια της οικονομικής κρίσης και  των επιπτώσεων που επέφεραν στα συστήματα 

υγείας οι περικοπές των δαπανών για την υγεία με αποτέλεσμα να επιφορτίζονται οι 

χρήστες το οικονομικό κόστος της περίθαλψης. Τα παρακάτω αποσπάσματα 

αναδεικνύουν χαρακτηριστικά αυτό:  
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«Ο γιατρός ήταν βέβαια πιο συμπονετικός καταλάβαινε το πρόβλημα και τι να 

κάνει βέβαια και αυτός δεν μπορούσε να μου πληρώσει αυτός τις εξετάσεις αλλά 

η αντιμετώπιση που είχα…» (Συμμετέχων Ρ7, άνδρας ετών 32). 

 

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους γιατρούς το πρόβλημα όσοι το έχουν οι γιατροί 

το παθαίνουν και εξευτελίζονται. Αλλά έχω εμπιστοσύνη ακόμα, είναι άνθρωποι που 

τους έχουμε οπωσδήποτε ανάγκη ε και επειδή μου δίνεται η ευκαιρία να σας πω 

..ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους νοσηλευτές καταρχήν από τον πρώτο 

τραυματιοφορέα που με συνόδευσαν στο νοσοκομείο.. Το ίδιο μπορώ να πω και για 

γιατρούς που βγάλαν λεφτά από τη  τσέπη τους και έδωσαν λεφτά σε ασθενείς, είτε 

ήταν έλληνες, είτε ήταν μετανάστες» (Συμμετέχων Ρ5, άνδρας ετών 73). 

 

«..Έχω δει περιπτώσεις όμως μια κοπέλα που έχει πρόβλημα στα μάτια.  Σε αυτή 

την περίπτωση εκεί που πήγε ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Είδα που την 

γράψανε να κάνει εξετάσεις που κανονικά κόστιζαν πάνω από τριακόσια ευρώ. 

Στην αρχή μας είπαν, άμα θέλετε αυτές τις εξετάσεις να κάνετε και να 

ξαναρθείτε. Δεν έχω λεφτά, άμα δεν έχεις λεφτά τι να κάνουμε, μπήκαμε μέσα 

μίλησα με έναν γιατρό και μας είπε ωραία εντάξει αλλά περιμένετε εδώ να σας 

βοηθήσω. Πήρε τηλέφωνο, έγραψε ένα χαρτί, πήγαμε κάπου κάναμε αυτή την  

εξέταση, γυρίσαμε, πάλι δεν είδε τίποτα, άλλη μια εξέταση που ήταν περίπου 

τριακόσια ευρώ πάλι έγραψε, δεν πληρώσαμε τίποτα» (Συμμετέχων R20, άνδρας 

ετών 34). 

 

Την ίδια στιγμή  δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν τη διαφοροποίηση  που 

επήλθε ως προς τη φροντίδα και την αντιμετώπιση τους από τους γιατρούς με την 

έναρξη  της οικονομικής κρίσης: 

«Πριν την κρίση θυμάμαι, ότι έχω πάει, είτε εγώ, είτε με φίλο μου στο 

νοσοκομείο εξυπηρετηθήκαμε άψογα, δωρεάν»(Συμμετέχων Ρ7, άνδρας ετών 

32). 

 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεταναστών, τα μέλη του δείγματος αναφέρουν ότι, 

μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, αυξήθηκαν ραγδαία ρατσιστικές 

συμπεριφορές εις βάρος τους . Ενδεικτικά τα λόγια του κάτωθι συνεντευξιαζόμενου: 

      «Πιο παλιά {πριν την κρίση} ήταν η συμπεριφορά πιο καλή από τους Έλληνες 

απέναντι σε μας.   Αυτός που ήταν ξένος, που είχε έρθει  από άλλη χώρα  πιο 
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καλή, πιο καλή η συμπεριφορά τους. Τώρα αντίθετα έχει γίνει και να πάω σε 

γραφείο, να πάω στο νοσοκομείο, να περπατάω στον δρόμο,  όπου να πάω 

βλέπω, αισθάνομαι κάτι άσχημο» (Συμμετέχων R3, άνδρας ετών 39). 

 

Πέραν των επιπτώσεων που η οικονομική κρίση έχει ως προς την αντιμετώπιση τους, 

πολλοί εκ των μελών του δείγματος αναφέρουν ότι διαφορές παρατηρούνται από 

νοσοκομείο σε νοσοκομείο και ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του υπουργείου 

και στις παροχές προς τους ανασφάλιστους. Χαρακτηριστικό είναι το κάτωθι 

απόσπασμα: 

    «Στο Αρεταίειο …  ήταν δωρεάν ήταν για τον καρκίνο του μαστού, τεστ παπ, όλα 

και μας φερθήκανε άψογα … Είδαν ότι είμαι ανασφάλιστη και λέω ότι θα ήθελα 

να κάνω κάποια άλλη εξέταση και μου λένε φυσικά» (Συμμετέχουσα Ρ17, 

γυναίκα ετών 30). 

 

Οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν οργανωτικά, οικονομικά, πολιτιστικά εμπόδια 

καθώς και εμπόδια σχετικά με την νομοθεσία κατά την πρόσβαση και χρήση 

υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία στον αστικό χώρο. Συνοψίζοντας τα  

εμπόδια που αναφέρθηκαν αφορούσαν τα εξής:  

Χαρακτηριστικά του συστήματος: 

Διαθεσιμότητα του συστήματος: Άρνηση υπηρεσιών / κλείσιμο ραντεβού (20) 

Διαθεσιμότητα πληροφοριών: (20) 

Οργάνωση του συστήματος: Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες (21) / 

Μεγάλοι χρόνοι αναμονής (21) 

Στάση προσωπικού: Διακρίσεις στην φροντίδα (20) λιγότερη προσοχή και έλλειψη 

σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενούς (20) 

Υψηλό κόστος περίθαλψης (21) 

Έλλειψη διερμηνέων για τους μετανάστες (1) 

Χαρακτηριστικά του πληθυσμού: 

Έλλειψη ασφάλισης (21) 

Έλλειψη οικονομικών πόρων/ανεργία (21) 
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Ανεπαρκής γνώση της λειτουργίας του συστήματος, των διαθέσιμων υπηρεσιών  και 

των δικαιωμάτων τους (20) 

Γλωσσικοί /πολιτιστικοί φραγμοί για τους μετανάστες (8) 

Νομοθεσία: 

Περιορισμένα ιατρικά δικαιώματα (15) 

Ενώ η ύπαρξη κοινωνικών δικτύων αναφέρθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων ως ένας σημαντικός παράγοντας που διευκόλυνε την πρόσβαση στο 

σύστημα υγείας (15). 

 

5.4. Συνέπειες στην υγεία των ανασφάλιστων εξαιτίας της 

περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα υγείας 

 

Τα εμπόδια που καλούνται κάθε φορά να αντιμετωπίσουν οι ανασφάλιστοι γηγενείς 

και μετανάστες στην επαφή τους με το σύστημα οδηγούν σε καθυστέρηση, αναβολή 

και τελικά σε παραμέληση και παραίτηση από τις απαιτούμενες ιατρικές υπηρεσίες. 

Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν ανεκπλήρωτες ανάγκες που οφείλονται σε μια 

σειρά παραγόντων που αναλύθηκαν εκτενώς και παραπάνω. Το γεγονός ότι τα 

εμπόδια στην πρόσβαση δρουν ανασταλτικά στην αναζήτηση της ιατρικής φροντίδας, 

έχει ως αποτέλεσμα η αντιληπτή σοβαρότητα της ασθένειας και ο χαρακτηρισμός της 

κατάστασης ως επείγουσα να είναι καθοριστικός παράγοντας για τους ανασφάλιστους 

στην επιλογή να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα. Η απώλεια της ασφάλισης και η 

έλλειψη χρημάτων εξαιτίας της ανεργίας δεν τους επιτρέπει να αναζητήσουν 

νωρίτερα την φροντίδα, να κάνουν προληπτικές εξετάσεις και  χρήση της 

εξειδικευμένης φροντίδας, ούτε και να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα κάτι το οποίο 

συνηθιζόταν πριν την οικονομική κρίση τουλάχιστον για τους γηγενείς.  

 

Καθυστερημένη πρόσβαση και παραίτηση από την ιατρική φροντίδα 

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των κάτωθι συνεντευξιαζόμενων: 

    «Εγώ αυτή τη στιγμή για να πάω κάπου θα πρέπει να είναι κάτι πολύ οριακό. 

Δηλαδή πραγματικά να με επηρεάσει τόσο που να μην μπορώ να λειτουργήσω 

και να πάω τελικά. Όσο με ενοχλεί λίγο και βρίσκω τρόπους μόνος μου, να μην 

το σκέφτομαι, να μπορώ να το προσπερνάω, έτσι … Δια μαγείας ξέρεις καλή 
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ενέργεια, δεν ξέρω τι να πω είναι καταπληκτικό όλο το σύστημα(Συμμετέχων 

Ρ12 , άνδρας ετών 51). 

 

«Συνήθως για σοβαρούς λόγους, όταν έχω κάτι, όταν υποψιάζομαι ότι έχω κάτι, 

το αφήνω μέχρι να φτάσει στο τελικό του σημείο γιατί δεν μπορώ πιο πριν να 

αντεπεξέλθω οικονομικά και να ψαχτώ. Επομένως, όταν φτάνει στο τέρμα» 

(Συμμετέχουσα  Ρ4, γυναίκα ετών 34). 

    

    «Για κάτι απλό μπορεί να μην πάω πλέον στον γιατρό, μπορεί να το τρενάρω και 

έχω ακούσει και άλλες ιστορίες ανθρώπων που δεν πάνε και πραγματικά με 

κακή υγεία και εξέλιξη .. Μόνο σε έκτακτες περιστάσεις, μόνο τότε θα πάω στο 

νοσοκομείο και πάλι αν βρω χρήματα θα το τρενάρω μήπως γιάνω από μόνος 

μου »(Συμμετέχων Ρ7, άνδρας ετών 32). 

 

Η απώλεια εισοδήματος ή η απειλή της απόλυσης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 

μειωμένη προθυμία να λείψουν από την εργασία προκειμένου να αναζητήσουν 

ιατρική φροντίδα. Το παρακάτω απόσπασμα από μια μετανάστρια αναδεικνύει 

ακριβώς αυτό: 

«Εγώ και που εργαζόμουν και είχα το ΙΚΑ δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με την 

υγεία μου και όλα αυτά μαζεύονται. Μαζεύονται, γιατί δεν σε αφήνουν, στο 

δημόσιο σου δίνουν άδειες αλλά στον ιδιωτικό τομέα,  τίποτα. Για παράδειγμα 

εγώ επειδή είχα άρρωστο παιδί και αργούσα και έπρεπε να έρθω με το παιδί 

στην δουλειά, με απολύσανε» (Συμμετέχουσα R6,γυναίκα ετών 39). 

 

Οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας και η επιδείνωση της κατάστασης υγείας 

Η κατάσταση αυτή έχει δυσμενείς συνέπειες στην υγεία των συμμετεχόντων 

ανασφάλιστων, διότι  δεν έχουν έλεγχο της υγείας τους, και αυτό συμβάλλει στην  

επιδείνωση της κατάστασης υγείας και αυξάνει την κοινωνική τους ευπάθεια.  

Μια άλλη διάσταση των εμποδίων στην φροντίδα από αρκετούς συμμετέχοντες 

αφορά την παραμέληση εμβολίων και του απαραιτήτου προσυμπτωματικού έλεγχου 

για τις γυναίκες. Το παρακάτω απόσπασμα αναδεικνύει ακριβώς αυτό: 

 «Είχα θέμα θυμάμαι γιατί ήθελα να κάνω κάποιο εμβόλιο κάποια στιγμή και δεν 

μπορούσα να κλείσω ραντεβού σε  γιατρό να μου γράψει το εμβόλιο να μου το 

κάνει και να πάρω και τα εμβόλια …Το παραμέλησα ένα χρόνο και έκανα τη 

δεύτερη δόση πολύ καθυστερημένα (εμβόλιο)…. Το παραμέλησα για ένα χρόνο 
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δεν είχα κάνει τεστ παπ γιατί δεν είχα τα χρήματα» (Συμμετέχουσα Ρ8, γυναίκα 

ετών 30).  

Πολλοί συμμετέχοντες, -οι χρόνιοι ως επί το πλείστον ασθενείς- αναγκαστήκαν να 

προβούν σε  διακοπή φαρμακευτικής αγωγής, διακοπή θεραπείας λόγω κόστους (μη 

συμμόρφωση στην θεραπεία): 

«Η μάνα μου ναι έχει πάθει πολλές φόρες έχει έρθει στο σπίτι και μου είπε ότι 

δεν μου έδωσε ο γιατρός αυτό το φάρμακο γιατί δεν το έχουν ή πρέπει να είσαι 

ασφαλισμένος για να το πάρεις γιατί είναι πολύ ακριβό  και έτσι έχει αναγκαστεί 

να μείνει χωρίς φάρμακο πολλές φορές και είναι και πολύ επικίνδυνο» 

(Συμμετέχουσα R18, γυναίκα ετών 24). 

«Εγώ δεν έρχομαι μόνο για τα φάρμακα. Σας είπα ότι βγήκα μετά από τέσσερις 

μέρες που έπαθα το έμφραγμα και έπρεπε μέσα σε είκοσι μέρες να κάνω έναν 

εργαστηριακό έλεγχο για να δούνε αν τα φάρμακα που παίρνω δημιουργούνε 

κάποιο πρόβλημα σε κάποιο άλλο όργανο, όπως συκώτι. Δεν ξέρω τι δεν τον 

έχω κάνει ακόμα γιατί πρέπει να βρεθεί ένας γιατρός να τον κάνει ένα 

εργαστήριο …… Δηλαδή κάνω την αγωγή αυτή και δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα 

έχω. Άσε που την έχω διακόψει και θα την αρχίσω πάλι από αύριο διότι δεν είχα 

τα φάρμακα μέχρι χθες που παίρνω για το στομάχι, γιατί τα φάρμακα που 

παίρνω είναι ισχυρά δημιουργούνε πονοκέφαλους και ζάλες και να μην  έχεις τα 

φάρμακα για το στομάχι άστο καλυτέρα. Και έκανα μια παύση ας πούμε και η 

πίεση ανέβηκε στο 17-18, ε θα αρχίσω πάλι από αύριο …»(Συμμετέχων Ρ5, 

άνδρας ετών  73). 

Αποκαλυπτική και ενδεικτική της κατάστασης που βιώνουν οι συμμετέχοντες, 

αποτελεί η αφήγηση ενός άνεργου πατέρα που αντιμετωπίζει οικονομικά 

προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά σε συνάρτηση με την απώλεια της  ασφάλισης για 

ολόκληρη την οικογένεια δεδομένου του γεγονότος ότι ήταν ασφαλισμένοι μέσα από 

εκείνον είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία των παιδιών του: 

«.. Έχω ένα παιδί με ειδικές ανάγκες πάει σε ειδικό σχολειό  Δυο χρόνια τώρα  

το παιδί έχει τα χαρτιά του, δεν κάνει ούτε λογοθεραπείες, ούτε τίποτα, δεν τα 

δικαιολογούνε από το ΙΚΑ … Το παιδί μου δυο χρόνια τώρα έχει μένει πολύ 

πίσω…»(Συμμετέχων Ρ14, άνδρας ετών 41). 

 

« Υπάρχει ήδη πρόβλημα με τα παιδιά με τα  δόντια τους{ … }. Ο άλλος γιος είχε 

πρόβλημα και τον πήγα στο νοσοκομείο και μου λένε οι γιατροί του 

νοσοκομείου,  εγώ δεν μπορώ του παιδιού να του κάνω, μέχρι ένα σημείο λέει. 
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Το παιδί θέλει τακτικό εξωτερικό γιατρό. Της λέω εγώ κυρία δεν έχω χρήματα 

για να πάω εξωτερικά και λέει και εγώ τι θες να σου κάνω. Σε παραπέμπει σε 

ιδιώτη. Την πρώτη φορά που πήγα του κάνε απονεύρωση και μου λέει τώρα 

πρέπει να πας έξω σε εξωτερικό γιατρό για να σου το σφραγίσουν. Δεν του το 

σφράγισε, το παιδί το έχασε το δόντι μετά πήγαμε στο νοσοκομείο και το 

βγάλαμε γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε για να το σφραγίσει…..» 

(Συμμετέχων Ρ14, άνδρας ετών 41). 

  

5.5. Οι προσπάθειες απόκτησης πρόσβασης στο σύστημα και οι  

Εναλλακτικές στρατηγικές που αναζητούνται για την υγεία  

  

5.5.1. Αρωγή/υποστήριξη λοιπών ατόμων και φορέων για την 

απόκτηση πρόσβασης στο σύστημα υγείας  

Στις επαφές τους με το σύστημα υγείας, οι ανασφάλιστοι γηγενείς και μετανάστες  

προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αναφέρθηκαν και παραπάνω αναζητούν 

την βοήθεια από πολλές διαφορετικές, ανά περίπτωση πηγές: από  φίλους, γνωστούς, 

συναδέλφους, την εκκλησία, ανθρώπους που δουλεύουν στο σύστημα καθώς και από 

ανωτέρα διοικητικά και κυβερνητικά στελέχη. Τα κοινωνικά δίκτυα αναδεικνύονται 

ως ένας σημαντικός παράγοντας της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. 

 

Βοήθεια από άλλους για επαφή με το σύστημα υγείας  

Ενδεικτικά ως προς τούτο είναι τα λόγια των κάτωθι μελών του δείγματος: 

«Ψάχνω και μέσω της εκκλησίας και μέσω των κοινωνικών φορέων να βρω 

έναν χειρουργό να ασχοληθεί μαζί μου. Είναι κλειστές οι πόρτες, πρέπει να είσαι 

λέει του θανατά για να πας»(Συμμετέχων Ρ16, άνδρας ετών 67). 

 

«Συνήθως πηγαίνω με κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, οπότε δεν χρειάζεται να 

μιλήσω εγώ, μιλάει ο ίδιος» (Συμμετέχουσα R18, γυναίκα ετών 24). 

      

    «Ευτυχώς ήρθε άγγελος, συγγενικό μου πρόσωπο, το οποίο είχε την δυνατότητα 

να μου βγάλει βιβλιάριο απορίας προσωρινά και μέσα στην ατυχία αυτή ήταν και 

η τύχη μου και μπορούσα να έχω την δυνατότητα να επανέλθω στην ζωή γιατί 

δεν πλήρωσα τίποτα και από αυτή την άποψη υπάρχει ο θεσμός αλλά δεν είναι 
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για όλους. Για να μην νομίζουν ότι δεν βλέπουμε και τι έχει μείνει  ..» 

(Συμμετέχων Ρ5, άνδρας ετών 73). 

 

«Πήρα κάποιον βουλευτή που έχω γνωστό και έκανα αυτή τη κίνηση …και 

γύρισε και είπε χρεώστε τα σε ένα ΑΜΚΑ της Μαρίας, της Γεωργίας, δεν ξέρω 

τι, σαν υλικά ότι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και έτσι βγήκα από το νοσοκομείο 

χωρίς να χρεωθώ» (Συμμετέχων Ρ10, άνδρας  45 ετών). 

 

Στο ίδιο πλαίσιο, ένας ακόμα εκ των μελών του δείγματος εξηγεί πως, παρά το 

γεγονός της αιφνίδιας εκδήλωσης στον ίδιο ενός προβλήματος υγείας σε περίοδο που 

ήταν ανασφάλιστος, η ύπαρξη ενός παιδικού φίλου που εργαζόταν ως υπάλληλος σε 

ένα νοσοκομείο στάθηκε  καθοριστική και τον βοήθησε να εισαχθεί στο σύστημα 

φροντίδας και  να λάβει  τις απαραίτητες  υπηρεσίες υγείας με αποτελεσματικό 

τρόπο: 

«…Πάω τον Σεπτέμβριο στον ΟΑΕΔ και τους λέω να μου δώσουν ένα χαρτί με 

τα ένσημα μου να πάω στο ΙΚΑ να θεωρήσω το βιβλιάριο ασθένειας γιατί δεν το 

είχα θεωρήσει. Πάω στο ΙΚΑ και τι μου λένε, δεν φτάνουν τα ένσημα σου, 

τυχαίνει αυτό(το πρόβλημα υγείας) και παίρνω τηλέφωνο τον Φ… του λέω έτσι 

και έτσι, είμαι ανασφάλιστος αυτή την στιγμή. Τρελάθηκα με το ΙΚΑ …και μου 

λέει κάνε αυτό …..Έρχομαι εδώ μου λέει τι γιατρό θες; Ε λέω κανένα παθολόγο, 

πάμε στα επείγοντα μαζί αγχωμένος εγώ γιατί με τα νοσοκομεία δεν τα πάω 

καλά, με βάζουν στο κρεβάτι κοιτάζουν καρδιακό παλμό πως το λένε  και λέει η 

καρδιά σου τρέχει παρά πολύ γρήγορα, κολπική μαρμαρυγή…»(Συμμετέχων Ρ11, 

άνδρας ετών 51). 

 

Οι μετανάστες εκτός, των γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών, έχουν να 

αντιμετωπίσουν και το χαμηλό επίπεδο γνώσεων για την υγεία. Η έλλειψη της 

δυνατότητας να περιηγηθούν και να διαπραγματευτούν σε ένα πολύπλοκο σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να κατασκευάσει εμπόδια στην πρόσβαση. Το 

γεγονός αυτό σε συνάρτηση  με τον φόβο της άρνησης υπηρεσιών οδηγεί στο να  

επιλέγουν σε αυτές τις περιπτώσεις να συνοδεύονται από έλληνες υπηκόους που 

ξέρουν να διαπραγματευτούν με το σύστημα και να περιηγηθούν σε αυτό. 

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια μιας ελληνίδας συμμετέχουσας: 

«Στους μετανάστες; ο ρατσισμός του ρατσισμού ω ρατσισμός, και πρόσφατο 

παράδειγμα δυο ημερών ένας άνθρωπος με χτυπημένο το πόδι του με οίδημα 
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κ.λ.π.,  πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το είχε αφήσει μια εβδομάδα και ήθελε να πάω 

και εγώ μαζί του γιατί φοβότανε. Φόβος ξέρεις ότι θα του πούνε δεν σε 

εξυπηρετώ, αφού δεν έχεις να πληρώσεις, οπότε ήθελε έναν Έλληνα μαζί του για 

να μιλήσει και να μην έχει πρόβλημα γιατί ο Έλληνας ξέρει πώς να το χειριστεί» 

(Συμμετέχουσα Ρ15 ετών 38, γυναίκα).   

 

5.5.2. Οι προσπάθειες απόκτησης πρόσβασης στην υγειονομική 

περίθαλψη 

Προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη το ¼ περίπου 

των  συμμετεχόντων, που είχαν απολέσει την ασφαλιστική κάλυψη προσπάθησαν να 

κάνουν χρήση κάποιων προγραμμάτων για ανασφάλιστους, όπως την έκδοση 

βιβλιάριου απορίας ή προγραμμάτων που υλοποιούνταν μέσω του ΟΑΕΔ. Επίσης 

προσπάθησαν να κάνουν χρήση και κάποιων άλλων προγραμμάτων, όπως η κάρτα 

υγείας που σκόπιμα λειτούργησαν κατά την διάρκεια της κρίσης αποσκοπώντας στην 

αύξηση της προσβασιμότητας σε ανασφαλίστους πολίτες που είχαν απολέσει την 

ασφαλιστική τους κάλυψη. Οι δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων και των παροχών 

υγείας είχαν να αναφέρουν μεγάλες τελικά δυσκολίες στην αξιοποίηση τους που 

οφείλονταν σε προϋποθέσεις και όρους που οδηγούσαν σε  αποκλεισμό από το 

πρόγραμμα, καθώς και στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι  

στερούνται τη γνώση και  τα μέσα για να τις εξασφαλίσουν: 

 

Περιορισμοί της νομοθεσίας και τα κενά αυτής 

Ο αποκλεισμός από την ιατρική φροντίδα ήταν ιδιαίτερα έντονος για τους 

ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ, εξαιτίας των  χρεών προς το ταμείο:  

«Χρωστάω κάποια χρήματα στο ΤΕΒΕ, το οποίο όμως με τιμωρεί και ενώ έχω 

πληρώσει δεκαέξι χρόνια ή δεκαεπτά συνεχίζει να με χρεώνει χρήματα και δεν 

μου δίνει ούτε γιατρούς, ούτε φάρμακα» (συμμετέχων Ρ16, άνδρας ετών 67). 

 

Παρομοίως ένας άλλος συμμετέχων αναφέρει τα εξής: 

«Αποκλείστηκα μετά από ένα χρέος που άφησα στην εφορία το οποίο με 

ταλάνισε εξαιρετικά, με κυνηγούσανε συνέχεια, οπότε δεν είχα ούτε ασφάλεια, 

ούτε τίποτα. Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο ότι είχα το έδωσα να 

ξεχρεώσω κάποια πράγματα και ακόμα έχω μια παλιά οφειλή στην εφορία μου. 

Πήρε ότι μου πήρε αλλά επιμένει να μου πάρει και το μεδούλι και μετά βγαίνει 
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το κράτος και σου λέει δίνουμε την δυνατότητα ποιοι διακανονισμοί και πράσινα 

άλογα αυτά είναι όλα γελοιότητες… Από την στιγμή που θέλεις να έχεις ένα 

βιβλιάριο υγείας και πρέπει να υπογράψει η εφορία σε αυτό δεν υπάρχει 

περίπτωση να σου το δώσουν» (Συμμετέχων Ρ5, άνδρας ετών73). 

 

Οι απόψεις κάποιων συμμετεχόντων που προσπάθησαν να ασφαλιστούν μέσω αυτών 

των επιλογών συνοψίζονται στα παρακάτω αποσπάσματα: 

«…Όταν ζήτησα να πάρω ένα χαρτί που να βεβαιώνει ότι εγώ δεν έχω 

ασφάλεια, μου λένε….δεν μπορούμε να σας το δώσουμε κύριε αυτό το χαρτί, 

εμείς μπορούμε να σας δώσουμε ότι έχετε ένα χρέος (απάντηση ΤΕΒΕ)… 

Πηγαίνω στην πρόνοια λοιπόν ..η προϊσταμένη γύρισε και μου είπε δεν μπορούμε 

να σας ασφαλίσουμε κύριε, …. θέλουμε ένα χαρτί που να λέει ότι είστε 

ανασφάλιστος…»(Συμμετέχων Ρ10, άνδρας ετών 45). 

 

Σε μια δεύτερη προσπάθεια ο ίδιος συμμετέχων αντιμετώπισε πρόβλημα στην 

απόκτηση βιβλιάριου απορίας εξαιτίας κάποιου περιουσιακού στοιχείου: 

«…Ο προϊστάμενος μου είπε με το βιβλιάριο απορροίας δεν μπορείς να το 

βγάλεις διότι μου λέει υπάρχει ένα σπίτι…  Λέω τι προτείνεις να το πουλήσω και 

να πάω στο παγκάκι για  να μου δώσετε το βιβλιάριο; …. Γυρνάει και μου λέει 

τώρα να τα πούμε μεταξύ μας: να μην έχεις τίποτα μπορείς; δεν πρέπει να έχεις 

τίποτα, ένα σακίδιο και να κοιμάσαι από δω και από κει και θα σου δώσω και 

βιβλιάριο…. να μην έχεις στον ήλιο μοίρα. Και λέω δεν ντρεπόμαστε …» 

(Συμμετέχων Ρ10, άνδρας ετών 45). 

 

Ομοίως ένας άλλος συμμετέχων σχολιάζει αναλυτικά την γραφειοκρατία και τους 

περιορισμούς της νομοθεσίας που δεν επιτρέπουν στους ανασφαλίστους να 

αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη οποιασδήποτε μορφής και συνεπώς πρόσβαση 

στην υγεία: 

«Κοιτάξτε η πρόνοια δίνει ένα χαρτάκι ή βγαίνει στο ραδιόφωνο και χιλιάδες 

φορές επαναλαμβάνει την ίδια ψευτιά, ότι εύκολο είναι να βγάλετε ένα βιβλιάριο 

κτλ κλπ. Εάν πάει κανείς να ρωτήσει θα του έχει στοιχίσει ήδη ψυχική οδύνη, 

ασθένεια, τρέλα, έξοδα στο ταξί κλπ και θα διαπιστώσει: ότι ξέρετε θα σας 

βοηθήσουμε αλλά θα πρέπει να κάνετε διακανονισμό…. Άμα θα διαβάσετε όλους 

τους νόμους θα δείτε ότι χίλιες φορές λένε για το βιβλιάριο αλλά υπάρχουν χίλια 

δυο πράγματα που δεν κάνουν τον πολίτη να έχει τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί 
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να βγαίνει στην κοινωνία και να λέει το ραδιόφωνο ότι όλοι οι ανασφάλιστοι να 

έρθουν και να είναι το 2% που μπορούν γιατί έτσι το θέλουν ..Είναι αδύνατον να 

τα συμπληρώσει κάποιος γιατί μέχρι να και τα συμπληρώσει θα έχει πεθάνει. 

Άμα κοιτάξεις τα χαρτιά έχουν εκεί πέρα περιορισμούς, των περιορισμών, ω 

περιορισμοί …» (Συμμετέχων Ρ16,άνδρας ετών 67). 

 

Κάποιοι ελάχιστοι που έκαναν χρήση του νόμου για τους  ανασφάλιστους που τέθηκε 

σε ισχύ τον Ιούνιο του 2014 δήλωσαν ότι δεν τους κάλυψε διότι γίνονται επιλεκτικά 

κάποιες εξετάσεις και δεν προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα. Χαρακτηριστικά ως 

προς τούτο η κάτωθι συμμετέχουσα αναφέρει: 

«Με το καινούργιο νόμο που έχει βγει το ΠΕΔΥ, εντάξει δεν έμεινα και πολύ 

ικανοποιημένη γιατί ήθελα επιπλέον εξετάσεις να κάνω αλλά μου έκαναν τις 

βασικές» (Συμμετέχουσα R18, γυναίκα ετών 24). 

 

Η αναζήτηση των εναλλακτικών στρατηγικών  

Τα προβλήματα στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να οδηγήσουν 

σε αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών για την υγεία. Πράγματι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων διηγήθηκε καταστάσεις όπου είχε αναβάλει ή απέφευγε την επαφή με 

τους επαγγελματίες υγείας και αντ' αυτού είχε χρησιμοποιήσει εναλλακτικές 

μεθόδους θεραπείας ή είχε αναζητήσει την λύση εκτός του εθνικού συστήματος 

υγείας. 

Από τους 21 συμμετέχοντες μόνον τρεις και συγκεκριμένα γηγενείς ακολούθως της 

αδυναμίας πρόσβασης τους στο σύστημα υγείας και δη στα κοινωνικά ιατρεία 

επιλέγουν να μην κάνουν «τίποτα» (3) και να αναζητήσουν την φροντίδα όταν το 

πρόβλημα έχει φτάσει σε οριακό πλέον σημείο, στα εξωτερικά ιατρεία δημοσίων 

νοσοκομείων. Πάντως,  στην ερώτηση αν γνωρίζουν για την ύπαρξη των κοινωνικών 

ιατρείων και αν θα έκαναν χρήση αυτών απαντούν θετικά. Όπως το θέτουν οι 

παρακάτω συνεντευξιαζόμενοι: 

«Δεν έχω λεφτά για τις εξετάσεις θα προσπαθήσω μέσα από το κοινωνικό 

ιατρείο να τις κάνω  γιατί έχω δυο παιδιά»(Συμμετέχουσα R21, Γυναίκα ετών 

49). 

 

«Τα δημόσια νοσοκομεία δεν μας καλύπτουν «(Συμμετέχουσα Ρ17 ετών 30, 

γυναίκα). 
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«.. Προσπαθώ ότι προβλήματα έχω να τα διεκπεραιώνω μέσα από κάποιες 

ομάδες γιατρών που υπάρχουν για τους ανέργους, όπως είναι τα κοινωνικά 

ιατρεία, τα κοινωνικά φαρμακεία και τα νοσοκομεία, τα όποια είναι γι αυτή τη 

δουλειά» (Συμμετέχων Ρ10, άνδρας, 45 ετών). 

 

Μια άλλη συνεντευξιαζόμενη, εξιστορεί πως για όλα τα προβλήματα υγείας που την 

απασχολούν, όπως γυναικολογικά, οδοντιατρικά, απευθύνεται πια στα κοινωνικά 

ιατρεία  καθώς και τα μέλη του οικογενειακού  της περιβάλλοντος, και βρίσκει λύσεις 

που δεν θα μπορούσε μέσω του εθνικού συστήματος υγείας εξαιτίας της έλλειψης 

χρημάτων και ασφάλισης: 

     «Πάντα με τα κοινωνικά ιατρεία, ε όπως και σε άλλα που ήρθα όπως στον 

οδοντίατρο για να κάνω ένα σφράγισμα, το οποίο θα το πλήρωνα 100 ευρώ  και 

παραπάνω. Είναι πολύ ακριβά ήδη έχω κλείσει ραντεβού για να μάθω για τον 

θυρεοειδή, το οποίο θα μπορούσα να πλήρωνα και να πήγαινα  σε γιατρό αν είχα 

ασφάλεια και όντως είμαι πολύ ευχαριστημένη … Η ξαδέρφη μου έχει έρθει εδώ 

στον γυναικολόγο …Πήγε στο Αλεξάνδρας και έκανε γυναικολογικές εξετάσεις, 

τις έκανε δωρεάν μέσω του κοινωνικού ιατρείου και η ξαδέρφη μου είχε πολύ 

μεγάλο πρόβλημα υγείας και την βοήθησαν παρά πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό γι 

αυτήν  γιατί πήγαινε σε πολλούς γιατρούς σαν επίσκεψη έτσι απλά όσο μπορούσε 

και της έλεγαν ότι δεν γίνεται,  αν δεν έχεις ασφάλιση άρα έπρεπε να τις 

πληρώσει … (Συμμετέχουσα R18, γυναίκα ετών 24). 

 

Παρομοίως μια άλλη 30χρονη συνεντευξιαζόμενη αναφέρει τα εξής: 

 «Γιατί θέλουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που υποφέρουν. Εγώ υπέφερα, 

γυρνούσα τέσσερις ώρες στα νοσοκομεία της Αθήνας, στους δρόμους της Αθήνα, 

να έχει μουδιάσει όλο μου το σώμα από τον πόνο και ήρθα εδώ και με 

φρόντισαν με το παραπάνω. Ούτε αν έχω βιβλιάριο, ούτε από πού είμαι, ούτε 

ποσά χρήματα, διαθέτω έτσι θα έπρεπε να λειτουργούν τα δημόσια 

νοσοκομεία»(Συμμετέχουσα Ρ8, γυναίκα ετών 30).  

 

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες εκτός από την χρήση των κοινωνικών ιατρείων θα 

τονίσουν ότι η πίστη στο θεό είναι αυτή που τους δίνει δύναμη (3): 

«…Έχω ψυχολογία πολύ δυνατή γιατί βαθιά πιστεύω τον θεό και πιστεύω ότι 

αυτό δίνει κάποιο θάρρος και δίνει στον άνθρωπο ισορροπία γιατί γνωρίζω 

ανθρώπους από την πατρίδα μου που έχουν πεθάνει, σκοτώθηκαν μόνοι τους και 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

111 

πρόσφατα. Και Έλληνες, όχι μόνο ξένοι, έχω πολλά πράγματα έχω παρά πολλές 

δυσκολίες και θα μπορούσα να το κάνω αλλά δεν με πάει εκεί. Εντάξει 

επιβαρύνω την υγεία μου αλλά λέω πρέπει να είμαστε δυνατοί ..»(Συμμετέχουσα 

R16, γυναίκα ετών 39). 

 

«…Πέρασα αυτή την δοκιμασία και αν δεν είχα τον Χριστό δίπλα μου θα ήταν τα 

πράγματα διαφορετικά. Θα είχα χάσει την ψυχή μου. Πόσοι άνθρωποι έχουν 

αυτοκτονήσει τα τέσσερα χρόνια; …»(Συμμετέχων Ρ14, άνδρας των 41). 

 

Ένας αριθμός των μελών του δείγματος, κυρίως μετανάστες κάνουν χρήση 

βιβλιαρίου συγγενικού προσώπου (2) ή επισκέπτονται γιατρό στην χώρα καταγωγής 

τους (1), ή ενδέχεται και να καταφύγουν και σε εναλλακτική θεραπεία προκειμένου 

να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας που τους παρουσιάστηκε (2). Τέλος, 

κάποιοι καταφεύγουν και στην δανεική χρήση φαρμάκων από γνωστούς και 

συγγενείς (3), και μόνον ένα άτομο (1) επιλεγεί ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, ενώ 

κάποιος άλλος αναζητά βοήθεια από την εκκλησία (1). 

 

Η επιλογή των κοινωνικών ιατρείων ως η επικρατέστερη εναλλακτική στρατηγική / 

Ικανοποίηση από τα αποτελέσματα των προσφερόμενων υπηρεσιών των κοινωνικών 

ιατρείων  

 Όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών του κοινωνικού 

ιατρείου και άλλων οργανώσεων όπως οι «Γιατροί του Κόσμου» (19), δηλώνουν 

ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες άλλα πρωτίστως από την στάση των 

επαγγελματιών υγείας αλλά και των υπολοίπων εθελοντών που απαρτίζουν την ομάδα 

εργασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι οι γιατροί και οι εθελοντές  είναι ευγενικοί,  

εξυπηρετικοί, ότι τους έχουν εμπιστοσύνη και ότι λαμβάνουν από αυτούς  αποδοχή 

και σεβασμό, ότι φροντίζουν για τη βελτίωση της υγείας τους, κάτι που βασίζεται 

στην ανάγκη και όχι στην ικανότητα της πληρωμής. Επιπλέον, θεωρούν ότι  θα  

έπρεπε τα δημόσια νοσοκομεία να παραδειγματιστούν από τη λειτουργία και τις 

αρχές των κοινωνικών ιατρείων καθώς και από τον τρόπο που αυτά προσαρμόζονται 

στις ανάγκες τους και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. 

Όλοι οι συμμετέχοντες που έκαναν χρήση των κοινωνικών ιατρείων εξέφρασαν την 

άποψη  ότι η διαθεσιμότητα του προσωπικού και η επικοινωνία μαζί τους έδωσε μια 

αίσθηση ασφάλειας και προτεραιότητας στοιχείο που απουσιάζει από το εθνικό 

σύστημα υγείας. 
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Επίσης, η ποιότητα στην σχέση ασθενή – γιατρού κατέχει κεντρική θέση στην 

θεραπεία και αυτό αναδεικνύεται από όλες τις συνεντεύξεις:  

«Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά γιατί δεν σε κοιτάνε, α εσύ δεν θα μου δώσεις 

όσα λεφτά θέλω εγώ, οπότε δεν θα σου πω αυτό που έχεις, θα σε παραμελήσω. 

Εδώ σου προσφέρουν αγάπη, σου εξηγούν αναλυτικά τι έχεις και τι πρέπει να 

κάνεις πολλές φορές. Εγώ είμαι παρά πολύ ικανοποιημένη γιατί με εξυπηρετούν 

κατευθείαν. Εδώ έχουν πιο καλούς γιατρούς και σε παραπέμπουν και σε 

νοσοκομεία μπορείς να τα κάνεις αν δεν έχουν κάποια φροντίδα εδώ χωρίς να 

πληρώσεις λεφτά είναι δωρεάν.. Έχουν περισσότερο ενδιαφέρον γιατί πιστεύω 

αυτό το κάνουν με αγάπη και θέληση γι αυτό βρίσκονται εδώ (Συμμετέχουσα 

R18, γυναίκα ετών 24). 

 

 «Εγώ το βλέπω σαν ένα σύγχρονο ιατρείο, το οποίο είναι ανοιχτό προς όλους 

,χωρίς καμιά διάκριση, με αγάπη, κυρίως με αγάπη, κατανόηση. Με αυτά που 

διαθέτουν θα σε βοηθήσουν στο έπακρο. Εδώ έρχομαι και νιώθω ανακούφιση 

δηλ. ξέρω τους εμπιστεύομαι και ότι θα μου πούνε θα το ακολουθήσω γιατί ξέρω 

ότι το κάνουν για να με βοηθήσουν …..Για μένα είναι η καλύτερη επιλογή και ως 

ασφαλισμένη τους προτιμώ, τους έχω τυφλή εμπιστοσύνη (Συμμετέχουσα Ρ8 

γυναίκα ετών 30). 

 

«Με καλύπτουν πολύ παρά πολύ κατά 90% νιώθω ότι μπορώ να στηριχτώ κάπου 

γιατί βελτιώθηκε κατά πολύ η υγεία μου σε πολλά πράγματα (Συμμετέχουσα Ρ17 

γυναίκα ετών 30). 

 

Ειδικά για τους μετανάστες από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι είναι προτιμότερο γι 

αυτούς να απευθυνθούν σε κοινωνικά ιατρεία, ή λοιπούς συναφής οργανισμούς  όπως 

οι «Γιατροί του κόσμου», το «Πράξις» κλπ και όχι σε δημόσιο νοσοκομείο διότι 

νιώθουν ότι σε αυτά τα πλαίσια  δεν υφίστανται τις διακρίσεις και τις προκαταλήψεις 

που έχουν υποστεί στα δημόσια νοσοκομεία. Ειδικά κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης όπου παρατηρήθηκε μια όξυνση του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας.  Ενδεικτικά αναφέρουν τα παρακάτω: 

«Εκεί σε κοιτάνε και ξέρεις ότι αυτοί είναι άνθρωποι που δεν είναι ρατσιστές και 

έχουνε και φάρμακα. Πας σε ελέγχουνε, κοιτάνε τι έχεις, καλυτέρα από το να πας 

στο νοσοκομείο, εκεί δεν έχεις να περιμένεις πολύ. Βλέπεις κόσμο που σε 
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δείχνουνε ότι θέλουνε να είσαι εκεί πέρα να σε βοηθήσουνε» (Συμμετέχων R20, 

άνδρας ετών 34). 

 

«..Να πάρεις ραντεβού, μετά να περιμένω ένα μισή μήνα κα μετά μόλις 

πλησιάζει το ραντεβού σου, να σου πούνε ότι δεν έχει τίποτα,,,, πιο καλά δεν 

είναι να πάω σε αυτό τον κοινωνικό γιατρό; Η συμπεριφορά τους είναι πάρα 

πολύ καλή, οι άνθρωποι είναι καλοί και κοιτάνε σε με προσοχή.  Εγώ νομίζω 

παρά πολύ εύκολα πας σε κοινωνικό ιατρείο, γιατροί του κόσμου παρά να πας σε 

ασφάλεια ΙΚΑ...» (Συμμετέχων R3, άνδρας ετών 38). 

 

Εκφράστηκαν βέβαια και οι ανησυχίες για τον βαθμό κάλυψης των αναγκών υγείας 

καθώς και για τις ελλείψεις σε φάρμακα και κάποια καθυστέρηση στην φροντίδα στα 

κοινωνικά ιατρεία. Περισσότερο όμως αυτό αφορούσε τα κοινωνικά ιατρεία του 

Ηρακλείου Κρήτης παρά της Αθήνας. Βεβαίως όσον αφορά τα κοινωνικά ιατρεία δεν 

λείπουν και κάποιες αρνητικές κριτικές. Μια συμμετέχουσα για παράδειγμα από τις 

Φιλιππίνες αναφέρει ότι  η ασφάλεια που προσφέρει το νοσοκομείο σε σοβαρές 

περιπτώσεις υγείας δεν μπορεί να αντικατασταθεί:  

«Μας κάλυψαν για αυτό που χρειάζομαι, μας βοήθησαν, αλλά άμα πρέπει να 

πάω στο νοσοκομείο να κάτσω αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι πολύ σοβαρό 

αυτό με αγχώνει γιατί χρειάζομαι το νοσοκομείο, αν είναι κάτι απλό με καλύπτει 

το κοινωνικό ιατρείο»(Συμμετέχουσα R21, γυναίκα,  ετών 49). 

 

     «Εγώ σου λέω τους εννοώ τούς ανθρώπους που εργάζονται στο κοινωνικό κομμάτι 

και τους ευχαριστώ γιατί είναι καταπληκτικά παιδιά. Αλλά όταν ας πούμε 

χρειάζομαι εγώ σκονάκια που είναι κάποιες βιταμίνες που λιπαίνουν το γόνατο και 

δεν το έχουν θα πρέπει να το αγοράσω.Όταν θέλω το xozal  για την αλλεργία μου 

και δεν το βρίσκω θα πρέπει να το αγοράσω. Όταν θέλω παυσίπονα που δεν τα 

βρίσκω, θα πρέπει να τα αγοράσω» (Συμμετέχων Ρ16, άνδρας ετών 67). 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα των 

κοινωνικών ιατρείων τα οποία συνοψίζονται στα εξής:  

Παροχή δωρεάν ιατρικής φροντίδας βασισμένη στην ανάγκη και όχι στην ικανότητα 

πληρωμής (18) 
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Αποτελεσματικότητα του συστήματος: Ικανοποίηση από την φροντίδα (16) / 

προσαρμογή στις εξατομικευμένες ανάγκες του ασθενή (16) / Φροντίδα χωρίς 

διακρίσεις (18)/ Αποδοχή /Σεβασμός (18) / Σχέση εμπιστοσύνης (16) 

 Οργάνωση και διαθεσιμότητα του συστήματος: Μικρότερος  χρόνος αναμονής (16)/ 

Λιγότερη ταλαιπωρία (16) Καλύτερη εξυπηρέτηση (16)  

και τέλος, βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους (16). 

 

5.6 Κριτική / Προτάσεις 

 

Όπως προκύπτει από το σύνολο των συνεντεύξεων των μελών του δείγματος σε 

γενικές γραμμές οι συμμετέχοντες δεν έχουν λάβει ικανοποίηση από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας του εθνικού συστήματος υγείας, είτε λόγω άρνησης 

υπηρεσιών, είτε λόγω καθυστερημένης και περιορισμένης φροντίδας από τους 

παρόχους με αποτέλεσμα να μην έχει βελτιωθεί η υγεία τους αλλά να έχουν 

παρατηρήσει και επιδείνωση αυτής. Εξαιτίας των εμποδίων που συνάντησαν 

αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από προληπτικές εξετάσεις αλλά και από την 

εξειδικευμένη φροντίδα και να μην λάβουν την θεραπεία που απαιτούσε η κατάσταση 

της υγείας τους. Κάποιοι που κατάφεραν να προσπελάσουν τα εμπόδια και να λάβουν 

την ιατρική φροντίδα το κατάφεραν με την βοήθεια από άλλους. 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες γηγενείς και μετανάστες που βιώσαν περιορισμό της 

πρόσβασης είχαν να προτείνουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η 

πρόσβαση και να αυξηθεί η ικανοποίηση από την φροντίδα. Η ελεύθερη και δωρεάν 

πρόσβαση που θα βασίζεται στην ανάγκη και όχι στην ικανότητα πληρωμής 

τονίστηκε από όλους ως βασική προτεραιότητα ενός συστήματος όπως του ελληνικού 

που βασίζεται στην καθολική και ισότιμη πρόσβαση. Χαρακτηριστικά αναφέρουν 

κάποιοι εκ των μελών του δείγματος: 

«Να πας σε ένα νοσοκομείο χωρίς ασφάλεια, γιατί άμα δεν δουλεύεις δεν έχει 

ασφάλεια, γιατί άμα αρρωστήσεις και περιμένεις τον γιατρό μπορεί να πεθάνεις, 

πρέπει να φτιάξει ένα σύστημα τέτοιο που όποιος έχει ανάγκη από ιατρική 

φροντίδα να μπορεί να την έχει» (Συμμετέχων R9, άνδρας ετών 30). 
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«Πιστεύω ότι η υγεία πρέπει να είναι δωρεάν προς τους πάντες,  μετανάστες 

φτωχούς, πλούσιους, το ίδιο για όλους τους ανθρώπους, απλά να είναι δωρεάν 

… νομίζω ότι πρέπει να είναι δωρεάν και αυτό να εξυπηρετείσαι χωρίς 

γραφειοκρατία»  (Συμμετέχων Ρ11, άνδρας 51 ετών).  

 

Ειδικότερα, οι μετανάστες συμμετέχοντες κάνουν λόγο για απουσία διακρίσεων στην 

υγεία και ισότητα ως προς την πρόσβαση και την λήψη υπηρεσιών υγείας: 

«Κοίταξε απλά να μην υπάρχει διάφορα μεταξύ των ανθρώπων, ο άλλος που 

είναι από Ινδία, από Αφρική, από Αμερική, είναι όλοι άνθρωποι. Αν στο 

νοσοκομείο υπάρχει μεγάλη ουρά να περιμένουνε όλοι. Να μην περιμένουνε οι 

μετανάστες, να περνάνε οι Έλληνες και μετά οι μετανάστες. Αν αυτό είναι έτσι 

δεν είναι πια νοσοκομείο, το νοσοκομείο είναι για όλους, γι αυτό προτιμώ να 

μην πάω καθόλου εκεί»(Συμμετέχων R20, άνδρας ετών 34). 

 

Για έναν άλλο μετανάστη το σύστημα υγείας στην Ελλάδα πριν την έναρξη τη 

οικονομικής κρίσης λειτουργούσε αποτελεσματικά και δηλώνει ικανοποίηση από 

αυτό: 

«Παλιά ήταν πάρα πολύ καλά, να γίνει όπως ήταν παλιά. Πρώτα να κάνουν αυτό 

και μετά να συνεχίσουν» (Συμμετέχων R3 μετανάστης ετών 38). 

 

Παρότι υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις ελλήνων συνεντευξιαζόμενων που 

αναφέρθηκαν με ρατσισμό προς τους μετανάστες, η συντριπτική πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων ασπάζεται ότι η δωρεάν δημόσια υγεία πρέπει να προσφέρεται σε 

όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις. Το δικαίωμα στην υγεία αφορά όλους 

ανεξαρτήτως εθνικότητας και άλλων προσδιοριστικών χαρακτηριστικών: 

    «Σε όλους, βέβαια, όποιος βρεθεί στην ανάγκη εννοείται ότι πρέπει να βοηθηθεί»  

(Συμμετέχων Ρ7, άνδρας  ετών 32). 

 

Επίσης οι οργανωτικές και διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος, που έχουν ως 

αποτέλεσμα την γραφειοκρατία  και τους μεγάλους χρόνους αναμονής  και τελικά την 

ταλαιπωρία του χρήστη κατά την συνδιαλλαγή του με το σύστημα υγείας  

επισημάνθηκε ως ένας τομέας που επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός και μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων:  

«Να υπάρχουν δημόσια ιατρεία, να πηγαίνεις, να επισκέπτεσαι, να σου γράφουν 

εξετάσεις, φάρμακα. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πληρώνεις κάποιο ποσό 
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τυπικό. Θα έπρεπε όλοι με την ελαχίστη συμμέτοχη να πηγαίνουν και να κάνουν 

και όλες τις εξετάσεις.. Δηλαδή θα ήθελα να πηγαίνω σε ένα νοσοκομείο, σε ένα 

ιατρείο πώς να το πω, όπου θα μπορώ να δω έναν γιατρό, να κάνω τις 

εξετάσεις, να μου δίνουν τα φάρμακα, να μπορώ να κάνω όλες τις εξετάσεις 

γιατί να ταλαιπωρούμαι από δω και από κει» (Συμμετέχουσα Ρ1, γυναίκα ετών 

47). 

Κάποιος άλλος συνεντευξιαζόμενος θα φέρει ως παράδειγμα το σύστημα υγείας που 

βίωσε στην Δανία: 

«Κοίτα στην Δανία, το οποίο λειτουργούσε άψογα, έκανα ότι χρειαζόμουνα, 

πήγαινα αμέσως με ραντεβού, χωρίς να περιμένω, χρόνος αναμονής δεν υπήρχε 

καν, είχα ραντεβού την συγκεκριμένη ώρα, έμπαινα κατευθείαν. Απίστευτο αυτό 

μου έκανε τόση εντύπωση. Μου αρέσει που ήταν τόσο ευχάριστα που δεν είχα 

κανένα πρόβλημα να πάω στον γιατρό δεν το σκεφτόμουν καν είχα οτιδήποτε 

χρειαζόμουνα»  (Συμμετέχων Ρ12, άνδρας ετών 51) 

Η συμπεριφορά του προσωπικού ήταν κάτι που τονίστηκε από όλους ως σημαντική 

όπως και η έλλειψη διακρίσεων στην φροντίδα.  

    «Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, από το πώς υποδέχονται τους ασθενείς, από το 

πώς μιλάνε, ε παρένθεση, οι γιατροί πως αντιμετωπίζουν τους ασθενείς γιατί έχω 

δει και ρατσιστικές συμπεριφορές ….και αυτός ο πακιστανός τι θα μας πει τώρα 

ήρθε εδώ πέρα να τον γιατρέψουμε»(Συμμετέχουσα Ρ8, γυναίκα ετών 30). 

 

Σημαντική επίσης υπηρεσία τονίστηκε και η ύπαρξη ενός φορέα ενημέρωσης και 

καθοδήγησης του πολίτη με έμφαση στους ανθρώπους που είναι κοινωνικά ευπαθείς. 

«Κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν τη στοιχειώδη παιδεία ή την μόρφωση πως 

θα πληροφορηθούν; και όχι μόνο να υπάρχει ως παθητική υπηρεσία που 

κάποιος θα πρέπει να απευθυνθεί, αλλά ποιο ενεργητική να ψάχνει αυτή από 

μόνη της η υπηρεσία τους αδύναμους ανθρώπους» (Συμμετέχων Ρ7, άνδρας 

ετών 32). 

 

Υπήρξαν, τέλος και κάποιες προτάσεις σε σχέση με την υποδομή και τον εξοπλισμό 

των νοσοκομείων καθώς και με την καλύτερη διαχείριση και κατανομή των πόρων 

στην υγεία.  

Συνοψίζοντας οι συμμετέχοντες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση τους στην 

Δευτεροβάθμια περίθαλψη πρότειναν μέτρα που αφορούσαν τα παρακάτω:  
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Ευέλικτο και ανταποδοτικό σύστημα (21) 

Δωρεάν περίθαλψη (παροχή φροντίδας με βάση την ανάγκη και όχι την ικανότητα 

πληρωμής) (21) 

Χρηματοδότηση και κατανομή πόρων (Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και 

προσλήψεις προσωπικού με καλύτερες αμοιβές και συνεχή εκπαίδευση του 

προσωπικού / προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού) (15) 

Διαθεσιμότητα συστήματος και της πληροφορίας (Δημιουργία επίσημου φορέα 

πληροφόρησης / Δημιουργία ειδικού τμήματος πληροφόρησης για τους μετανάστες) 

(21) 

προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες τους /εξατομικευμένη και συνεχής 

φροντίδα υγείας (21) 

Τοποθέτηση διερμηνέων στα νοσοκομεία για τους μετανάστες (1) 

 Στάση του προσωπικού (απουσία διακρίσεων στην παροχή φροντίδας) (21) 

Οργάνωση του συστήματος (περιορισμός της γραφειοκρατίας / μείωση του χρόνου 

αναμονής / καλύτερη οργάνωση με το κλείσιμο των ραντεβού) (21). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ   

Πλεονεκτήματα / Περιορισμοί της μελέτης 

Μια σημαντική ισχύ της παρούσας μελέτης είναι ότι παρόλο που επρόκειτο για ένα 

δύσκολο και ευαίσθητο θέμα, οι ερωτηθέντες ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν την 

επώδυνη, πολλές φορές, προσωπική εμπειρία μαζί μας. Οι ερωτηθέντες αισθάνθηκαν 

ασφαλής να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με την ερευνήτρια, και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα ένα πλούσιο σύνολο δεδομένων. Ένα πλεονέκτημα της παρούσας 

μελέτης είναι ότι δίνει μια ισχυρή φωνή στον ανασφάλιστο γηγενή και μετανάστη, 

χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις με τους ανασφάλιστους ως την κύρια συλλογή 

δεδομένων. Ο σκοπός της ποιοτικής μελέτης δεν είναι να είναι σε θέση να γενικευθεί 

στο σύνολο του πληθυσμού, ούτε ισχυρίζεται ότι οι αναλυτικές κατηγορίες σε αυτή 

τη μελέτη είναι ενδιαφέρον για όλους τους ανασφάλιστους ή εκπροσωπούν τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης την εμπειρία όλων των ανασφάλιστων, αλλά 

παρέχει περισσότερο σε βάθος εικόνα για το τι διακυβεύεται για τους ανασφαλίστους 

όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη και τον αποκλεισμό εντέλει από το σύστημα. Σε μια παρόμοια σημείωση, 

δεν έχουμε την πρόθεση να προβούμε σε καθολικούς ισχυρισμούς και γενικεύσεις 

στο σύνολο των ανασφάλιστων.  

 

Ένας πιθανός περιορισμός της μελέτης μας μπορεί να είναι ότι έχουμε αναφερθεί στις 

εμπειρίες των ερωτηθέντων, αλλά δεν ξέρουμε τι συνέβη από την άποψη των 

παρόχων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Σε μελλοντική έρευνα, θα ήταν 

σκόπιμη  η λήψη συνεντεύξεων από τους ασθενείς και τους παρόχους περίθαλψης, 

ώστε να είναι εφικτή μια σύγκριση των διαφορετικών  απόψεων και εκδοχών της 

κατάστασης.  Ένας άλλος πιθανός περιορισμός μπορεί να έχει να κάνει με την 

επιλογή των ερωτηθέντων, καθώς συμπεριλήφθησαν στην μελέτη όλοι όσοι ήταν 

πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Ένας περιορισμός επίσης της παρούσας μελέτης είναι ως 

προς την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, το οποίο παρουσιάζει μια 

ετερογένεια καθώς περιλαμβάνει διάφορες ευπαθείς ομάδες και εθνικότητες. Ένας 

άλλος πιθανός περιορισμός είναι το επίπεδο της εκπαίδευσης. Σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες ήταν καλά εκπαιδευμένοι, και έτσι τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν 

διαφορετικά αν τα άτομα με χαμηλότερα επίπεδα της εκπαίδευσης συμμετείχαν σε 

αυτή τη μελέτη. Τέλος, στη μελέτη αυτή συμμετείχαν μόνο μετανάστες που 
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μπορούσαν να μιλήσουν με στοιχειώδη επάρκεια την ελληνική γλώσσα,  ενώ όσοι δεν 

γνώριζαν καθόλου την Ελληνική γλώσσα αποκλείστηκαν από τη μελέτη αυτή. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Παρά το γεγονός ότι ο κύριος στόχος του ελληνικού συστήματος υγείας είναι η 

καθολική και ισότιμη πρόσβαση στο εν λόγω αγαθό, τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας δείχνουν αρκετά εμπόδια πρόσβασης στο σύστημα υγείας καθώς και στη 

συνέχεια, στο σύστημα περίθαλψης. Η γενική αντίληψη είναι ότι η πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη είναι, σε γενικές γραμμές, δυσχερής και δεν ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του ανασφάλιστου πληθυσμού. Ενός πληθυσμού διαρκώς αυξανόμενου 

καθώς τα υψηλά επίπεδα και η αύξηση του μεταναστευτικού πληθυσμού (OECD, 

2014) που σημειωθήκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης οδήγησαν σε 

αύξηση του ανασφάλιστου πληθυσμού που συγκεντρώνει πολλές πτυχές ευπάθειας 

και αντιμετωπίζει την περιθωριοποίηση του από την υγειονομική περίθαλψη, όπως 

αυτό διαφάνηκε και από τη συγκεκριμένη μελέτη.  

 

6.1.Τα εμπόδια στην πρόσβαση και η αλληλεπίδρασή τους 

 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υπέδειξαν ότι οι ανασφάλιστοι γηγενείς και 

μετανάστες αντιμετωπίζουν μια σειρά εμποδίων στην πρόσβαση τους στη 

Δευτεροβάθμια περίθαλψη. Αυτά τα εμπόδια οφείλονται σε παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δρουν συνεργικά. Τέτοιοι παράγοντες είναι α) τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού (πχ. οικονομικά κοινωνικά χαρακτηριστικά), β) τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας, που είναι και το πιο σημαντικό, γ) η 

νομοθεσία. Επίσης,  παράγοντες που βρίσκονται εκτός της δομής και οργάνωσης του 

εθνικού συστήματος υγείας όπως οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 

διαμορφωθήκαν εξαιτίας της ύφεσης, οδηγώντας ένα μεγάλο ποσοστό του 

πληθυσμού σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και οι πολιτικές υγείας που 

υιοθετηθήκαν προκειμένου να περιοριστούν οι δαπάνες υγείας. Όλα έχουν 

διαποτιστεί με τις αξίες που εισήγαγε η λιτότητα. Με τη διαρκή δηλαδή αναζήτηση 

του οικονομικού οφέλους, η οποία καθοδηγεί το σύστημα υγείας, αλλά και τη 

συμπεριφορά των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.  
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Συγκεκριμένα, οι φραγμοί που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν την έλλειψη ασφάλισης, 

και το υψηλό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, την ανεπαρκή γνώση του 

συστήματος υγείας και των υπηρεσιών, την έλλειψη γνώσης σχετικά με τη νομοθεσία 

και τα δικαιώματα τους, διοικητικές και διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος που 

οδηγούν σε μεγάλους χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και την πολυπλοκότητα του 

συστήματος. Επίσης, τα περιορισμένα ιατρικά δικαιώματα, οι δυσκολίες στην 

επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας εξαιτίας γλωσσικών και πολιτισμικών 

διαφορών όσον αφορά τους μετανάστες, η έλλειψη οικονομικών πόρων, η 

διαθεσιμότητα των πληροφοριών και του συστήματος, η στάση του προσωπικού, 

αποτέλεσαν μια σειρά από αρνητικούς παράγοντες που επηρέασαν με καταλυτικό 

τρόπο την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας από το 2010 και έπειτα. Τα 

εμπόδια αυτά παράγουν αθροιστικά αποτελέσματα και αυξάνουν τον αρνητικό 

αντίκτυπο στη χρήση της φροντίδας, μια πτυχή που συχνά παραλείπεται στην 

ποσοτική έρευνα λόγω των δυσκολιών μέτρησής τους. Για παράδειγμα, όρια στο 

πρώτο επίπεδο των εξετάσεων φροντίδας και απαιτήσεις έγκρισης για εξειδικευμένη 

φροντίδα, σημαίνει μακρά αναμονή λόγω της ανεπαρκούς διαθεσιμότητας των 

υπηρεσιών. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες εντόπισαν μερικούς παράγοντες που 

διευκόλυναν την πρόσβαση και συγκεκριμένα, την ύπαρξη των  κοινωνικών δικτύων, 

άτυπων όπως οι φίλοι και συγγενείς και επίσημων όπως διάφοροι φορείς και 

οργανώσεις.  

 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι σε συμφωνία με άλλες, πρόσφατα 

δημοσιευμένες μελέτες οι οποίες επικεντρώθηκαν στην χρήση και στα εμπόδια στην 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης. Σύμφωνα με τις οποίες, οι μειώσεις στους προϋπολογισμούς για την υγεία 

που επιβλήθηκαν μετά το 2009 εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης οδήγησαν σε  

αύξηση του αριθμού των ατόμων που δεν ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση σε 

υγειονομική περίθαλψη (Kentikelenis & Papanicolas, 2012; Kentikelenis et al., 2011; 

McKee et al., 2012;Karanikolos et al., 2013;Tsoulfas, 2012; Simou & Koutsogeorgou, 

2014; Fanourgiakis &  Kanoupakis, 2014; Tsiligianni et al., 2013). Οι ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού, μετανάστες, άνεργοι, χρονίως πάσχοντες και ανασφάλιστοι 

πλήττονται περισσότερο (Kentikelenis et al., 2011; Tsoulfas, 2012). Η αύξηση των 

εμποδίων στην πρόσβαση και στην λήψη ποιοτικής φροντίδας υγείας, όπως η 

επιμήκυνση των λιστών αναμονής και το υψηλό κόστος (Economou et al., 2014) η 

αύξηση στα τέλη χρήσης για επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία από € 3 έως € 5 
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(Karanikolos et al., 2013), η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης και οι άτυπες πληρωμές 

(Tsiligianni et al., 2014; Kaitelidou et al., 2013), σε συνάρτηση με την ανεργία και το 

μειωμένο εισόδημα των νοικοκυριών περιόρισε την δυνατότητα της άμεσης 

πληρωμής ή της χρήσης ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας από τους χρήστες υπηρεσιών 

υγείας (Kyriopoulos et al., 2014; Economou et al., 2014) και οδήγησε στον 

αποκλεισμό τους από το εθνικό σύστημα υγείας.  

 

Σε παρόμοια συμπεράσματα και σε συμφωνία με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, 

κατέληξαν και μελέτες σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο που μελέτησαν την 

χρήση και τα εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη των ευπαθών ομάδων, οι οποίες 

ανέκαθεν αντιμετώπιζαν περισσότερες δυσκολίες, και  αυξήθηκαν δραματικά με την 

οικονομική κρίση. Γενικότερα η οικονομική κρίση αύξησε την ευπάθεια τους, και 

παράλληλα τα εμπόδια στην πρόσβαση τους στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως για 

τους μετανάστες. Συγκεκριμένα, οι γλωσσικοί και πολιτιστικοί φραγμοί (Dias et 

al.,2011; Lee et al., 2010), τα περιορισμένα δικαιώματα (Biswas et al., 2011, 2012), η 

στάση του προσωπικού και οι διακρίσεις στην φροντίδα (Dastjerdi et al., 2012 

Acharya, 2013; Vázquez et al., 2014), η οργάνωση του συστήματος και οι 

πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες (Dias et al., 2011; Dauvrin et al., 2012; 

Devillé et al., 2011), η έλλειψη οικονομικών πόρων και το υψηλό κόστος της 

περίθαλψης (Dias et al., 2011), τέλος, η έλλειψη γνώσης του συστήματος, η 

διαθεσιμότητα των πληροφοριών και  πόρων (Terraza-Núñez et al., 2010; Dias et al., 

2011; Woodward et al., 2013; Saurina et al., 2010; Scheppers et al., 2006; Suurmond 

et al., 2011; Rechel et al., 2013), ανεδείχθησαν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση 

και χρήση υπηρεσιών υγείας. Οικονομικά και  μη εμπόδια ακόμα και σε καθολικά 

συστήματα ασφάλισης υγείας αντιμετώπισαν και οι υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες, 

όπως οι ανασφάλιστοι και τα άτομα που βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση 

(Martin, 2012; Cortès-Franch et al., 2014; Pérez et al., 2014; Lusardi et al., 2010;  

European commission, 2012; McKee et al., 2012; Gistau et al., 2012; Terraza-Núñez 

et al., 2010;  Terraza-Nunez et al., 2011) και οι  άστεγοι (Hwang et al., 2010). 

 

6.2.Αιτίες των εμποδίων στην πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας 

 

6.2.1. Η οικονομική κρίση και ο καταλυτικός ρόλος της στην πρόσβαση και 

χρήση  

 

http://fampra.oxfordjournals.org/search?author1=Emmanuel+Scheppers&sortspec=date&submit=Submit
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Δεδομένου ότι το ελληνικό σύστημα υγείας χαρακτηριζόταν από  ανισότητες στην 

πρόσβαση, την παροχή και την ποιότητα των υπηρεσιών (Mossialos et al., 2005; 

Oikonomou & Margiolis, 2010), ακόμη και την περίοδο πριν την εκδήλωση της 

κρίσης, η οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα έχει εντείνει αυτές τις 

ανισότητες. Στην παρούσα έρευνα διαφάνηκε ότι τα εμπόδια στην πρόσβαση και 

χρήση υπηρεσιών υγείας συνδέονται άμεσα με την οικονομική ύφεση και την 

τρέχουσα περιοριστική δημοσιονομική πολιτική (Kyriopoulos et al., 2014). Μια 

κοινή διαπίστωση στην παρούσα μελέτη είναι ότι οι ανασφάλιστοι συμμετέχοντες  

αντιμετώπισαν δυσκολίες και ανισότητες στην  πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, 

λόγω των περιορισμένων δικαιωμάτων  και της ικανότητας πληρωμής (Tountas et al., 

2011). Η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα 

εξαιτίας της ανεργίας και οδήγησε την συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων  

σε μεγάλες περικοπές των δαπανών, μεταξύ των οποίων και των δαπανών για την 

υγεία (Skroumpelos et al., 2014). 

 

Οι συμμετέχοντες της συγκεκριμένης μελέτης ήρθαν αντιμέτωποι με τις πολιτικές 

λιτότητας που υιοθετηθήκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης, οι οποίες 

απαιτούσαν υψηλότερη χρηματική συμμετοχή των ασθενών, μεταξύ των οποίων τα 

τέλη χρήσης (Mladovsky et al., 2012; Hull et al., 2011; Scheil-adlung et al, 2011)  

αύξηση της συν-πληρωμής για τη χρήση των υπηρεσιών ή υψηλότερα τέλη για τα 

φαρμακευτικά προϊόντα και γενικότερα ένα μειωμένο πακέτο παροχών. Δεν προκαλεί 

εντύπωση το γεγονός ότι οι ανασφάλιστοι συμμετέχοντες της μελέτης, με χρόνια 

νοσήματα βρέθηκαν στην δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να προμηθευτούν τα 

απαραίτητα φάρμακα εξαιτίας του κόστους, με αποτέλεσμα να μην τηρούν τις 

δοσολογίες, να παραλείπουν δηλαδή την λήψη των φαρμάκων ή να  διακόπτουν την 

φαρμακευτική αγωγή (Tsiligianni et al., 2014). Οι πολιτικές αυτές είχαν αρνητικό 

αντίκτυπο στην προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα καθώς και στην ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας (WHO, 2009; Rechel et al., 2013 Siddiqi et al., 2009; Berchet,2013; 

Kyriopoulos et al., 2014; Karanikolos  et al., 2013; Cervero-Liceras et al., 2015; 

Ruckert, & Labonté, 2014). 

 

Η υφιστάμενη νομοθεσία εξαιτίας της σύνδεσης του δικαιώματος στην υγειονομική 

περίθαλψη με την υπαγωγή ενός ατόμου στην Κοινωνική Ασφάλιση περιόρισε 

δραματικά τα δικαιώματα της υγείας των ανασφάλιστων συμμετεχόντων και ακόμη 

περισσότερο των μεταναστών. Ενός πληθυσμού που συστηματικά παρουσίαζε 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613601026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruckert%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Labont%26%23x000e9%3B%20R%5Bauth%5D
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χαμηλότερα επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης υγείας από τον γηγενή πληθυσμό στην 

Ελλάδα και σε άλλες χώρες (Galanis et al., 2013; OECD Health Database, 2012) με 

μια τάση αύξησης των ποσοστών κατά την διάρκεια της ύφεσης (Kaitelidou et al., 

2014). Η  ασφάλιση υγείας συχνά συνδέεται με σύνθετες απαιτήσεις και χρονοβόρες 

διαδικασίες που οι ασθενείς από τις περιθωριοποιημένες ομάδες όπως οι μετανάστες 

μπορεί να δυσκολευτούν  να ακολουθήσουν  (Priebe et al., 2012), με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην απόκτηση της, όπως διοικητικά 

εμπόδια, οικονομικές επιβαρύνσεις και τη άρνηση των εργοδοτών να τους παρέχουν 

ασφάλιση υγείας (Caulford, & Vali, 2006).  

 

Πολλοί από τους συμμετέχοντες της παρούσας μελέτης ήταν άτομα 

αυτοαπασχολούμενα που εξαιτίας της κρίσης έχασαν την εργασία τους και βρεθήκαν 

με χρέη προς το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα να απολέσουν την 

ασφαλιστική κάλυψη, να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να μην μπορούν να 

πληρώσουν για την υγειονομική περίθαλψη και να αποκλειστούν  από το σύστημα 

υγείας. Σε αυτό συνέβαλλε και η ανεπαρκής  γνώση  του πώς να χρησιμοποιούν το 

σύστημα υγείας και των απαλλαγών που θα μπορούσε να διευκολύνει την πρόσβαση 

τους (Eurofound, 2014). Το ίδιο συνέβη και σε άλλες χώρες με συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης της υγείας, όπως  για παράδειγμα στην Γαλλία (Martin, 2012).  

 

Σημαντικό περιορισμό των δικαιωμάτων αντιμετώπισαν και οι μετανάστες 

συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα, ιδιαίτερα οι «μετανάστες χωρίς έγγραφα», 

διότι θεωρείται ότι έχουν παράνομο καθεστώς μέχρι να υποβάλλουν αίτημα ασύλου 

και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη 

(O'Donnell et al., 2013). Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν μελέτες στην 

Ευρώπη, σύμφωνα με τις οποίες για παράδειγμα στην Ισπανία εκατοντάδες χιλιάδες  

μετανάστες κάτοικοι έχασαν το δικαίωμά τους στην υγειονομική περίθαλψη, εκτός 

από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και της φροντίδας της μητέρας και παιδιού 

(Royo-Bordonada et al., 2013). Επίσης  στην Αγγλία, ο νόμος που ψηφίστηκε το 2014 

για την μετανάστευση περιλάμβανε μια σειρά μέτρων που αποσκοπούσαν στη μείωση 

της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του δικαιώματος των μη-

Ευρωπαίων μεταναστών να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη 

(Poduval et al., 2015; O'Donnell  et al., 2013).   
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Παράλληλα, η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά και τη σωματική και ψυχική 

υγεία των ανασφάλιστων συμμετεχόντων με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος πληθυσμός 

να βρίσκεται αντιμέτωπος με  αυξημένες ανάγκες υγείας (Van Hal, 2015) και συνάμα 

με τον αποκλεισμό από την υγεία. Αυτό το εύρημα είναι συνεπή με άλλες έρευνες 

που δείχνουν ότι το φαινόμενο του νόμου της αντίστροφης φροντίδας, σύμφωνα με το 

οποίο τα άτομα με τις μεγαλύτερες ανάγκες φροντίδας υγείας δέχονται τις λιγότερες 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας (Shi & Stevens, 2005), το οποίο όπως αποδεικνύεται από 

τις υφιστάμενες μελέτες, υφίσταται ακόμη και κάτω από καθολικά ασφαλιστικά 

συστήματα υγείας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, και κατέχει 

μεγαλύτερη δύναμη σε χώρες χωρίς καθολική ασφάλιση υγείας (Watt, 2002; Mercer 

& Watt, 2007).  

 

Η  απώλεια εργασίας και ασφάλισης, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος (από 

εργασία ή τα οφέλη), η αύξηση του κόστους διαβίωσης ή τα προβλήματα με χρέη, 

συμπεριλαμβανομένων των χρεών προς το κράτος ή τις τράπεζες σε περίπτωση 

δανείου, ή τα ταμεία ασθενείας (Eurofound, 2011; Mladovsky et al., 2012; 

Eurofound, 2014), επηρέασαν σημαντικά την σωματική και ιδιαίτερα την ψυχική 

κατάσταση των συμμετεχόντων της έρευνας. Είναι τεκμηριωμένο από την 

βιβλιογραφία ότι η ανεργία, η εργασιακή ανασφάλεια και γενικά το άγχος που 

συνδέεται με την οικονομική αστάθεια  αυξάνουν τα επίπεδα του άγχους στα άτομα 

που βιώνουν τέτοιου είδους καταστάσεις και οδηγούν σε επιδείνωση της ψυχικής 

υγείας (Hull et al., 2011). Επίσης οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νοικοκυρές  τείνουν 

να έχουν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας (Jefferis et al., 2011; Backhans, & 

Hemmingsson, 2011), συνάμα όμως έχουν λιγότερη επαφή με τους παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης (Bracke et al., 2010), ενώ εκείνοι που είναι σε καλύτερη 

οικονομική κατάσταση έχουν καλύτερη ψυχική υγεία (Pulkki-Råback et al., 2012).Τα 

πιο κοινά συναισθήματα που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες της μελέτης 

αυτής  ήταν η θλίψη, ο φόβος, το άγχος και η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα για το 

αύριο, αν θα έχουν εργασία (Tsiligianni et al., 2014), αν θα έχουν χρήματα να 

πληρώσουν το ενοίκιο, αν θα έχουν ασφάλεια υγείας σε περίπτωση που τους συμβεί 

κάτι, στους ίδιους ή στην οικογένεια τους και τέλος η απομόνωση (Tsiligianni et al., 

2014; Van Hal, 2015). Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέφερε ότι 

αντιμετώπιζε θέματα υγείας ψυχοσωματικής φύσεως και είχε επισκεφτεί κάποιον 

ψυχολόγο ή ψυχίατρο για την αντιμετώπιση τους.  
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Τα ευρήματα αυτά συμπίπτουν με ευρήματα μελετών που αναφέρουν ότι οι συνέπειες 

της ανεργίας που σχετίζονται με την υγεία εκδηλώνονται ως κοινωνικά προβλήματα 

υγείας, αγχώδεις διαταραχές (Janlert & Hammarström, 2009), μειωμένη κοινωνική 

αλληλεπίδραση, μειωμένη αυτοεκτίμηση και κοινωνική αναγνώριση (Herbig et al., 

2013;  Zavras et al.,  2013; Milner et al., 2013). Αξιοσημείωτο είναι ότι κάποιοι 

συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας σιτίζονται από κοινωνικούς φορείς και 

αντιμετωπίζουν επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας ως απόρροια της 

οικονομικής κρίσης, όπως επισημαίνεται και σε άλλες μελέτες (Novoa et al., 2014). 

Μετά-αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις σχετικά με τα προβλήματα υγείας 

των ανέργων έχουν δείξει, ότι άνεργοι ηλικίας 30 ετών έως 59 ετών υποφέρουν από 

σωματική, συναισθηματική και λειτουργική ανεπάρκεια (Kroll & Lampert, 2011). 

Ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει σε μακροχρόνια άνεργους, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο 

κίνδυνο να αναπτύξουν ψυχική και καρδιαγγειακή νόσο (Herbig et al., 2013; Roelfs 

et al., 2011). Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού 

εργαζόμενου πληθυσμού, ηλικίας μεταξύ 45 και 70 ετών, νιώθουν εργασιακή 

ανασφάλεια ( László et al., 2010; D’Souza et al., 2003), η οποία έχει κατ’ επανάληψη 

βρεθεί ότι σχετίζεται με κακή σωματική υγεία (Ferrie et al., 1995), κακή ψυχική υγεία 

(D’Souza et al., 2002; Flint et al., 2013; Rugulies et al., 2006; Ferrie et al., 2002), 

χαμηλή αυτοεκτίμηση υγείας (D’Souza et al., 2003).   

 

6.2.2. Το προσιτό κόστος  

 

Η οικονομική πρόσβαση, ή το προσιτό κόστος, αναδείχτηκε στην παρούσα μελέτη 

ένας καθοριστικός παράγοντας της πρόσβασης των ανασφάλιστων συμμετεχόντων 

στην υγειονομική περίθαλψη. Σε μια οικονομική προοπτική, η τάση ενός ατόμου να 

χρησιμοποιεί υγειονομική περίθαλψη καθορίζεται από το κόστος χρησιμοποίησης 

καθώς και τα οφέλη της υγειονομικής περίθαλψης. Σε γενικές γραμμές, 

διαπιστώνουμε ότι τα άτομα επηρεάζονται από το εισόδημα, την ασφάλιση, το είδος 

της ασθένειας ή την σοβαρότητα αυτής (Catharina, 2003). Η έλλειψη οικονομικών 

πόρων ή η φτώχεια στην οποία περιήλθε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού 

πληθυσμού, και των μελών του δείγματος ως συνέπεια της κρίσης αποτελέσαν 

εμπόδιο για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (Kyriopoulos et al., 2014; 

Economou et al., 2014; European commission, 2012). Η έλλειψη οικονομικής 

στήριξης και η ακραία φτώχεια ήταν πιο προβληματική για τους μετανάστες επειδή 

ήταν σε πολύ πιο ευάλωτη θέση και εκτιθέμενοι σε χειρότερες συνθήκες εργασίας  



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

126 

και διαβίωσης (Biswas et al., 2011), όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από τους 

συμμετέχοντες μετανάστες και υποστηρίζεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

(Scheppers et al., 2006).  

Το προσιτό κόστος θεωρείται σήμερα ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 

που καθορίζουν την πρόσβαση και συνδέεται άμεσα με τις διαστάσεις της φτώχειας, 

όπως την υλική υστέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και το μειωμένο εισόδημα που 

αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων στην εν λόγω μελέτη. Εκτός 

από το άμεσο κόστος της θεραπείας και των άτυπων πληρωμών, υπάρχουν και 

έμμεσες δαπάνες που αποθάρρυναν τους συμμετέχοντες της μελέτης που βρίσκονταν 

σε δεινή οικονομική κατάσταση και σε κίνδυνο φτώχειας, από την αναζήτηση 

θεραπείας. Αυτές οι έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος ευκαιρίας του 

χρόνου, τόσο του ασθενούς, όσο και εκείνων που συνοδεύουν αυτόν ή αυτήν, την 

απώλεια παραγωγικού χρόνου που προκύπτει από την ασθένεια (McIntyre et al., 

2006), το κόστος μεταφοράς, καθώς και τα έξοδα για φαγητό και διαμονή. Υπάρχει 

αυξανόμενη εστίαση όχι μόνο επί αυτών των οικονομικών εμποδίων στην πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά και για τις οικονομικές επιπτώσεις της πληρωμής 

για τις υπηρεσίες υγείας. Οι συνέπειες αυτές περιλαμβάνουν τις υψηλές αναλογίες σε 

δαπάνες των οικονομικών του νοικοκυριού (καταστροφικές δαπάνες) ή αφορούν το 

δανεισμό των χρημάτων ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μπορεί να 

ωθήσουν τους ανθρώπους σε ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια και σε μακροπρόθεσμο 

χρέος (Xu et al., 2006), όπως χαρακτηριστικά συνέβη σε πολλές περιπτώσεις 

συμμετεχόντων, οι οποίοι προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα 

χρειάστηκε να προβούν σε διευθέτηση του ιατρικού χρέους τους μέσω της εφορίας 

δημιουργώντας και προσθέτοντας στο ήδη υπάρχον χρέος μια ακόμη επιβάρυνση.  

Στην παρούσα μελέτη, κάποιοι άλλοι χρειάστηκε να δανειστούν χρήματα από 

συγγενείς και φίλους για να πληρώσουν τελικά τις απαραίτητες διαγνωστικές 

εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διάγνωσης και στην παραλαβή 

της απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής, την ίδια στιγμή που είχαν χάσει την εργασία 

τους και αγωνίζονταν να καλύψουν το κόστος της στέγασης, και των βασικών 

αναγκών τους (Novoa et al., 2014; Segura -Benedicto, 2014; De Vogli, 2014). Η 

φτώχεια που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των ανασφάλιστων του δείγματος 

περιόρισε τις ευκαιρίες και τις επιλογές για την προσβασιμότητα στην υγειονομική 

περίθαλψη, ως ένα αποτέλεσμα της οικονομικής αποδυνάμωσης τους (Laderchi et al., 

2010) και συγχρόνως οδήγησε σε κακή υγεία ή επιδείνωση αυτής (Nwaiwu, 2012). Οι 
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ιατρικές δαπάνες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι ανασφάλιστοι συμμετέχοντες 

τους ώθησε σε περισσότερη φτώχεια και εξαθλίωση (McIntyre et al., 2006). Η σχέση 

μεταξύ της φτώχειας και της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να 

θεωρηθεί ως μέρος ενός μεγαλύτερου κύκλου, όπου η φτώχεια οδηγεί σε κακή υγεία 

και η κακή υγεία διατηρεί τη φτώχεια (Wagstaff, 2002).  

Τα ευρήματα της μελέτης επισημαίνουν το γεγονός ότι με δεδομένο το υψηλό 

ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ύφεσης των τελευταίων ετών, 

οι συμμετέχοντες,  χάνοντας την ασφαλιστική τους κάλυψη εξαιτίας της ανεργίας 

αντιμετώπισαν οικονομικά εμπόδια στην πρόσβαση, κυρίως επειδή ήταν άνεργοι και 

είχαν πολύ χαμηλό εισόδημα. Αφενός το υψηλό κόστος της υγειονομικής 

περίθαλψης, με ρυθμίσεις επιμερισμού του κόστους με επιβάρυνση του χρήστη και 

αφετέρου το μειωμένο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο επηρέασε την συντριπτική 

πλειοψηφία των ανασφάλιστων συμμετεχόντων, οδήγησε σε μειωμένη ικανότητα των 

ασθενών να πληρώσουν για να λάβουν την ιατρική φροντίδα-μιας και δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην ουσία την περίοδο της κρίσης δεν υφίσταται-, 

αποτελέσαν τα σημαντικότερα εμπόδια για την πρόσβαση (Kyriopoulos et al., 2014). 

Το χαμηλό εισόδημα επηρέασε κατ’ επέκταση την προτεραιότητα που δίνεται από 

τους ίδιους για θέματα υγείας και, κατά συνέπεια, τη χρήση των υπηρεσιών υγείας 

(Van Doorslaer et al., 2006; Priebe et al., 2012), την  λήψη περίθαλψης καλής 

ποιότητας και οδήγησε σε μετακίνηση των χρηστών μακριά από το εθνικό σύστημα 

υγείας για την κάλυψη των αναγκών υγείας με αποτέλεσμα να στρέφονται ολοένα και 

περισσότερο σε άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως αυτή των κοινωνικών ιατρείων 

(Ifanti et al., 2013).  

Οι ανασφάλιστοι χρήστες της παρούσας μελέτης αντιμετώπισαν δυσκολίες στην 

πρόσβαση στην Δευτεροβάθμια περίθαλψη, εξαιτίας και της επιμήκυνσης των λιστών 

αναμονής, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης των δημοσίων υπηρεσιών κατά 

τη διάρκεια της κρίσης, σύμφωνα με σχετικές μελέτες,  και του κόστους (Economou 

et al., 2014). Παρόμοια ευρήματα ανεδείχθησαν και από μελέτη των Urbanos Garrido 

et al. (2014) στην Ισπανία. Ο καταμερισμός του κόστους αποθάρρυνε σαφώς τη 

χρήση της ιατρικής περίθαλψης, ακόμη και μεταξύ των χρονίων πασχόντων με 

αποτέλεσμα να αναζητούν  περίθαλψη λιγότερο συχνά για σοβαρά συμπτώματα 

(Wong et al., 2001). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ανασφάλιστοι 

συμμετέχοντες επηρεάστηκαν ιδιαίτερα και από τα αυξημένα τέλη χρήσης και το 

υψηλό κόστος της περίθαλψης (Nielsen,et al., 2013; Polyzos, 2014; European 
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commission, 2012; Karanikolos et al., 2013; Kentikelenis & Papanicolas, 2012; 

Kentikelenis et al., 2011; McKee et al., 2012; Tsoulfas, 2012; Busse et al, 2011; 

European Commission, 2011), τόσο κατά την πρόσβαση τους στο σύστημα υγείας,  

όσο και στην τήρηση των μακροπρόθεσμων δαπανηρών θεραπειών, όπως έχει 

επισημανθεί σε σχετικές μελέτες (James et al., 2006). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι κανένας από τους ερωτηθέντες μετανάστες και γηγενείς δεν είπε ότι ήταν σε θέση 

να αντέξει οικονομικά τα τέλη πρόσβασης στην Δευτεροβάθμια  περίθαλψη (Poduval 

et al., 2015). 

 

Προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία χρειάστηκε να 

προβούν σε πληρωμές από το μηδαμινό τους προσωπικό εισόδημα (Liaropoulos et al., 

2008). Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι ασθενείς συμμετέχοντες που δεν είχαν την 

οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τις εξετάσεις αίματος ή τις ακτινογραφίες που 

απαιτούνταν για την διάγνωση, αποκλείστηκαν από το εθνικό δημόσιο σύστημα ή 

χρειάστηκε να περιμένουν περισσότερο για την παροχή φροντίδας. Οι άνεργοι και 

μετανάστες χρειάστηκε να περιμένουν περισσότερο για την λήψη της ιατρικής 

φροντίδας, όπως επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα άλλων ερευνών (Rodrigues et 

al, 2013; Eurofound, 2013)  και στράφηκαν σε άλλες λύσεις ή έπαψαν να αναζητούν 

την ιατρική φροντίδα στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Τα ευρήματα αυτά είναι 

σύμφωνα με ευρήματα δημοσιευμένων μελετών στην Ελλάδα που υποστηρίζουν την 

περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα υγείας των οικονομικά αδυνάτων και των 

μεταναστών (Economou & Giorno, 2009; Siskou et al., 2008; Economou, 2010; 

Economou et al., 2014; Chauvin , & Simonnot, 2013). 

 

6.2.3. Διαθεσιμότητα και ανταπόκριση του συστήματος / Στάση και 

συμπεριφορά του προσωπικού 

 

Εμπόδια που προέκυψαν κατά την πρόσβαση τους στα δημόσια νοσοκομεία αφορούν 

και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως η συμπεριφορά των δημόσιων φορέων 

παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η διαθεσιμότητα και ανταπόκριση των 

επαγγελματιών υγείας και του συστήματος καθίσταται καθοριστική κατά την 

αλληλεπίδραση των ανασφάλιστων συμμετεχόντων της μελέτης με τις υπηρεσίες 

υγείας της δευτεροβάθμιας περίθαλψης.  Η συμπεριφορά και στάση του προσωπικού, 

η προσέγγιση του ασθενούς και το στυλ επικοινωνίας και παροχής ιατρικών 

πληροφοριών ανεδείχθησαν σημαντικοί παράγοντες που επηρέασαν την πρόσβαση 
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και την λήψη ποιοτική φροντίδας υγείας (Terraza-Núñez et al., 2010). Η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων εντόπισαν την στάση των παρόχων ως εμπόδιο με 

αποτέλεσμα, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον τομέα των υπηρεσιών να είναι συχνό θέμα 

κατά την αλληλεπίδραση τους με το σύστημα. Βιώνοντας διακρίσεις ή λιγότερη 

προσοχή και  έλλειψη σεβασμού (Agoritsas et al., 2005) από τους παρόχους υγείας 

οδήγησε σε χαμηλή εμπιστοσύνη (που εκφράζεται ρητά από πολλούς εκ των 

ερωτηθέντων) των ασθενών προς το σύστημα/γιατρό. Το θέμα της εμπιστοσύνης ήταν  

σημαντικό στην εν λόγω μελέτη, όπως και η ικανοποίηση από την φροντίδα. Το 

εύρημα αυτό συμπίπτει με ευρήματα άλλων μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου 

αποδεικνύεται ότι η χαμηλή εμπιστοσύνη συνδέεται με χαμηλότερη ικανοποίηση, 

χαμηλότερη συμμόρφωση με τις συστάσεις θεραπείας, χειρότερη αυτοαναφερόμενη 

υγεία, μειωμένη προθυμία να αναζητήσουν περίθαλψη, και χαμηλότερης ποιότητας  

σχέσης με τους παρόχους περίθαλψης και δυσπιστία  προς αυτούς (Hsieh et al., 2009; 

 Halbert et al., 2009;  Benkert et al., 2006; Boulware et al., 2003). Σε όλο τον κόσμο, 

η ικανοποίηση των ασθενών έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας στη 

μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών και ως ένας παράγοντας που συμβάλει στην 

έκβαση της φροντίδας (Barbosa et al., 2012) . Οι αποφάσεις των ασθενών να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επηρεάζεται από την ποιότητα της περίθαλψης που 

πιστεύουν ότι θα λάβουν (Scheil-Adlung & Bonnet, 2011; Tateke et al., 2012). Η 

εμπιστοσύνη στους παρόχους και οι καθυστερήσεις στην πρόσβαση στην περίθαλψη, 

των εθνοτικών μειονοτήτων είναι συχνό εύρημα των διεθνών μελετών (Acharya, 

2013).  Όσον αφορά στο φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης, η δυνατότητα να 

δημιουργήσει μια σχέση ασθενούς-πάροχου που χαρακτηρίζεται από σαφή 

επικοινωνία, την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία κατανόηση είναι απαραίτητη για τη 

διασφάλιση της τήρησης της θεραπείας και των ιατρικών οδηγιών από τους  

ασθενείς.  

 

Η έλλειψη ευελιξίας και ανταπόκρισης του συστήματος εκφράστηκε από όλους τους 

συμμετέχοντες της μελέτης. Η ευελιξία στο σύστημα περιλαμβάνει την προσαρμογή 

του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς και σε ένα ευέλικτο σύστημα  

ο επαγγελματίας υγείας θα επιδιώξει ενεργά την επαφή με τους ασθενείς. Η σχέση 

γιατρού –ασθενή κατέχει κεντρική θέση στη θεραπεία και υπογραμμίστηκε από όλους 

τους ερωτηθέντες στην έρευνα. Σε πολλές περιπτώσεις, η απρόσωπη  προσέγγιση του 

ασθενή από τον γιατρό οδήγησε σε χαμηλή ικανοποίηση και σε έλλειψη 

εμπιστοσύνης στον γιατρό/σύστημα (Terraza-Nunez et al., 2011). Ενέργησε δηλαδή 
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ως εμπόδιο και τους απέτρεψε από τη χρήση των υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί από την πλευρά των χρηστών το 

αίσθημα της δυσπιστίας προς τους παροχους υγειονομικής περίθαλψης (Boateng et 

al., 2012). Υπήρξε ένας φόβος από την πλευρά των ασθενών ότι δεν λαμβάνονται 

αρκετά σοβαρά. Αυτό υπονομεύει τον ιστό της εμπιστοσύνης, η οποία είναι 

απαραίτητη για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του ασθενούς και του παρόχου, 

σύμφωνα με μελέτη που ανέλυσε τα εμπόδια κατά την χρήση και πρόσβαση κυρίως 

των μεταναστών (Scheppers et al., 2006). 

 

Διαρθρωτικές και διοικητικές αδυναμίες επικράτησαν  επίσης  μεταξύ των εμποδίων. 

Αναλυτικότερα δυσκολίες που σχετίζονταν με τη διαθεσιμότητα δηλαδή, που 

σχετίζονταν  με τη δυσκολία να κλείσει κάποιος ένα ραντεβού, τη  διαθεσιμότητα των 

υπηρεσιών, ή/και ακύρωση του ραντεβού με τον ειδικό, τους μεγάλους χρόνους 

αναμονής για ραντεβού και κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε κλινικές, εμπόδισαν 

τους συμμετέχοντες ασθενείς από τη χρήση των υπηρεσιών που δικαιούνταν 

(Rodrigues et al, 2013; Eurofound, 2013; Mladovsky et al, 2012). Οι μεγάλες λίστες 

αναμονής για εξειδικευμένες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τομέα της υγειονομικής 

έκτακτης ανάγκης, ήταν η μεγαλύτερη οργανωτική δυσκολία και αναφέρθηκε από 

όλους τους συμμετέχοντες (Economou et al., 2014).  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ασθενείς ορισμένων εθνοτικών 

μειονοτικών ομάδων έπρεπε να περιμένουν περισσότερο για εξειδικευμένες 

παρεμβάσεις, από  τους Έλληνες (έως και διπλάσιο χρόνο), όπως επισημάνθηκε από 

τους ερωτηθέντες. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με πολλές μελέτες όπου η 

περιορισμένη επάρκεια της γλώσσας της χώρας υποδοχής έχει συσχετιστεί με 

αυξημένους χρόνους αναμονής και έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εμπόδιο 

στην επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, που οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση 

των υπηρεσιών υγείας και μειώνει την ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας 

(Gimeno-Feliu et al., 2013). Επίσης πιθανόν να σχετίζεται και με το γεγονός ότι σε 

περιόδους κρίσης παρατηρείται μια μείωση των υπηρεσιών προς τις μειονότητες και 

αύξηση των διακρίσεων (O'Donnell  et al., 2013; Chauvin, & Simonnot, 2013).  Ένα 

άλλο κοινό χαρακτηριστικό του συστήματος υγείας και των νοσοκομείων στην 

Ελλάδα, είναι η τεράστια πολυπλοκότητα του, οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες. Αυτή η πολυπλοκότητα συχνά σε συνδυασμό με συνεχείς αλλαγές στον 
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τρόπο λειτουργίας του συστήματος αλλά και με την μη διαθεσιμότητα των 

πληροφοριών, αποπροσανατόλισε ακόμα και μορφωμένους ασθενείς όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από τους ερωτηθέντες της μελέτης (Galanis et al., 2013; 

Karamitri et al., 2013).  

Οι διαρθρωτικές δυσκολίες προέκυψαν πιο έντονα λόγω των ανεπαρκών δημόσιων 

πόρων, σε μια εποχή λιτότητας και περιορισμών των δαπανών για την υγεία, ένα 

κοινό πρόβλημα σε χώρες με χαμηλό εισόδημα σύμφωνα με μελέτη των Vargas et al. 

(2010). Αυτό, με τη σειρά του, οδήγησε σε καθυστερήσεις και αρκετές φορές σε 

άρνηση της φροντίδας και την απόρριψη των ασθενών – εύρημα που συμπίπτει με 

άλλες μελέτες (Vargas et al., 2010). Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι μια κοινή 

πρακτική για τους ασθενείς οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι ήταν να τους αρνηθεί η 

θεραπεία. Οι ανασφάλιστοι συμμετέχοντες βιώσαν τον αποκλεισμό και την 

περιθωριοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας, τις προληπτικές υπηρεσίες, την 

εξειδικευμένη φροντίδα καθώς και την οδοντιατρική περίθαλψη (Doctors of the 

World, 2012; Chauvin, & Simonnot, 2013). 

 

Στην παρούσα μελέτη, βρέθηκε ότι οι ανασφάλιστοι λειτούργησαν κυρίως με βάση το 

αίσθημα της απόρριψης από το σύστημα υγείας, την έλλειψη εμπιστοσύνης στο 

σύστημα και τον γιατρό και γενικότερα στους θεσμούς. Αυτά  οδήγησαν  με την 

σειρά τους  στη χρήση εναλλακτικών στρατηγικών υγειονομικής περίθαλψης, καθώς 

η επαφή με το σύστημα υγείας συνδέθηκε με το φόβο του να αρνηθεί τη φροντίδα και 

αυτό οδήγησε σε μεγάλη απογοήτευση και δυσαρέσκεια από την πλευρά των 

χρηστών.  

Η μελέτη έδειξε ότι οι μετανάστες ήταν σε ακόμη πιο ευάλωτη θέση και 

αντιμετώπισαν επιπλέον δυσκολίες κατά την πρόσβαση τους στα δημόσια 

νοσοκομεία. Η εν λόγω μελέτη αναδεικνύει συμπληρωματικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες ασθενείς. Σε αυτή τη μελέτη, οι συμμετέχοντες 

μετανάστες αναφέρουν ότι βίωσαν αισθήματα κατωτερότητας καθώς και φαινόμενα 

διακρίσεων (Chauvin  et al., 2012). Αυτό το εύρημα είναι παρόμοιο με εκείνα των 

άλλων ερευνών στις οποίες έχουν ανευρεθεί η ύπαρξη συναφειών μεταξύ των 

αντιλήψεων περί διακρίσεων, αρνητικών συμπεριφορών, και έλλειψης εμπιστοσύνης 

στον τομέα των υπηρεσιών και του προσωπικού (Priebe et al., 2012 ; Devillé et al., 

2011). Έχει επίσης τεκμηριωθεί ότι η ύπαρξη καθυστερήσεων στην πρόσβαση, στην 

περίθαλψη, με εθνοτικές κατά κύριο λόγο μειονότητες (Dastjerdi et al., 2012). Στην 
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παρούσα μελέτη αναφέρθηκε από κάποιους μετανάστες ότι  υπήρξαν ορισμένες 

περιπτώσεις που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στα νοσοκομεία ( Dorn et al., 2011) ή  

αντιμετωπιστήκαν με λιγότερη προσοχή και με πολλές διακρίσεις και προκαταλήψεις. 

Ενώ υπήρξαν και κάποιοι μετανάστες της μελέτης που επισήμαναν το γεγονός ότι 

πριν την κρίση δεν αντιμετώπιζαν τέτοιες συμπεριφορές από τους επαγγελματίες 

υγείας.  Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες οι διακρίσεις προς τις εθνοτικές ομάδες όσον 

αφορά στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, έχουν αυξηθεί από την έναρξη 

της κρίσης (Eurofound, 2014; Doctors of the World, 2012; Chauvin et al., 2012a; 

Chauvin et  al., 2012b; Chauvin & Simonnot, 2013).    

Μια πιθανή εξήγηση του εν λόγω φαινομένου είναι ότι για τους μετανάστες, οι 

γλωσσικοί φραγμοί, η αδυναμία τους δηλαδή να επικοινωνούν αποτελεσματικά με 

τον πάροχο περιορίζει την πρόσβασή τους, υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην 

ποιότητα της ιατρικής φροντίδας που έλαβαν, αυξάνει την δυσπιστία προς τους 

παρόχους, μειώνει την πιθανότητα ότι οι ασθενείς θα λαμβάνουν την κατάλληλη 

παρακολούθηση. Τέλος, οδηγεί σε απογοήτευση και αγανάκτηση κάνοντας τους 

ασθενείς να αισθάνονται παραμελημένοι και αποστασιοποιημένοι (Flores et al., 2002; 

Cordasco et al., 2011; Sarver & Baker,2000;  Ngo-Metzger,et al., 2003; Cohen et al., 

2005;  Handrika et al., 2007; Lion et al., 2013).  

 

Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με μελέτες από τη Δανία και άλλες χώρες (Wallach-

Kildemoes  et al., 2014) που δείχνουν ότι οι μετανάστες ή οι ασθενείς εθνοτικών 

μειονοτικών ομάδων δεν μπορούν να λάβουν φροντίδα της ίδιας ποιότητας με την 

πλειοψηφία του πληθυσμού με την δικαιολογία την δυσκολία της επικοινωνίας 

μεταξύ του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης και των ασθενών (Norredam, 

2011). Σημαντική θεωρείται η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του ασθενούς και 

του παρόχου είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή ασφαλούς, και υψηλής 

ποιότητας περίθαλψης και με τη γενική ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που λαμβάνει  

ο ασθενής (Saha et al., 2003).  

 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι συναντήσεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας 

και των ασθενών μεταναστών μπορεί μερικές φορές να χαρακτηρίζεται από κακή 

επικοινωνία, παρεξηγήσεις και απογοήτευση (Jensen et al., 2013). Σε αυτό το 

πλαίσιο, η χρήση διερμηνέων στα νοσοκομεία πιθανόν να είναι μια σημαντική 

οργανωτική στρατηγική για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας για τους 

http://heapol.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/16/heapol.czt061.long
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αλλοδαπούς ασθενείς όπως αυτό υποστηρίζεται από μια συστηματική ανασκόπηση 

σχετικά με τη χρήση των επαγγελματιών διερμηνέων στον τομέα της υγείας (από 

1966-2005), όπου αναφέρει τα οφέλη για την επικοινωνία, τη χρήση, την 

ικανοποίηση και τα αποτελέσματα στην υγεία (Karliner et al.,2007).  

 

Οι μετανάστες αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες από τους έλληνες και κατά την 

πρόσβαση τους στα νοσοκομεία καθώς και όταν προσπάθησαν να αλληλεπιδράσουν 

με τις γραφειοκρατίες στο σύστημα υγείας (Caulford, & Vali, 2006;  Jensen et 

al., 2011) και αυτό εξηγείται κυρίως από τη χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση, το νομικό καθεστώς που αποτελούν τις δύο κύριες πηγές της ευπάθειας 

όπως αναδεικνύεται σε μελέτες (Jiménez, 2011). Αντιμετώπισαν επίσης και τους 

γλωσσικούς/πολιτισμικούς φραγμούς. Τα πολιτισμικά και γλωσσικά εμπόδια 

οδήγησαν σε μείωση της ικανότητας των μεταναστών για να διαπραγματευτούν τις 

επιλογές θεραπείας, και ενδεχομένως αυτό να έθεσε σε κίνδυνο και την ποιότητα της 

περίθαλψης, όπως υποστηρίχθηκε ρητά από κάποιους συμμετέχοντες μετανάστες 

( FRA 2011). Στις δυσκολίες της πρόσβασης προστίθενται και οι ανεπαρκείς γνώσεις 

ή δεξιότητες, καθώς και έλλειψη εμπιστοσύνης στον τομέα των υπηρεσιών και του 

προσωπικού (Priebe et al., 2012 ; Devillé et al., 2011).  

Στην παρούσα μελέτη  παράγοντες που αναφέρθησαν ως καθοριστικοί στην χρήση  

υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς μετανάστες ήταν α) η ελλιπής γνώση των 

δικαιωμάτων τους και η ανεπαρκής πληροφόρηση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες 

(Terraza-Núñez et al., 2010), και λιγότερο η γνώση της δομής και της λειτουργίας του 

ελληνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, β) οι διαφορές των πεποιθήσεων 

και των προσδοκιών μεταξύ ασθενούς και παρόχου σχετικά με την υγεία, την 

ασθένεια και τις θεραπευτικές μεθόδους, οι διαφορές στις αντιλήψεις για τις αιτίες 

της και τις πιθανές θεραπείες για ασθένειες, με βάση την εμπειρία με το σύστημα 

υγείας στη χώρα καταγωγής τους (Suurmond et al., 2010; Saurina et al., 2010), γ)  τα 

στερεότυπα σχετικά με την υγεία των μεταναστών που κατέχουν οι πάροχοι (Grove & 

Zwi, 2006), και δ) οι διαπολιτισμικές δεξιότητες επικοινωνίας των παρόχων 

υγειονομικής περίθαλψης (Schouten et al., 2006). Οι προαναφερθέντες παράγοντες 

συχνά αποτελούν εμπόδια στην παροχή καλύτερης ποιότητας φροντίδας και 

επηρεάζουν την επιλογή της θεραπείας και την τήρηση τους (Mladovsky et al., 2012;  

Eshiett & Parry, 2003).  

http://heapol.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/16/heapol.czt061.long
http://heapol.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/16/heapol.czt061.long
http://heapol.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/16/heapol.czt061.long
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suurmond%20J%5Bauth%5D
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Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη διευκολύνεται κυρίως από τη γνώση και 

την αντίληψη της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης (Boateng et al., 2012). Στοιχείο που διαφάνηκε έντονα στην 

συγκεκριμένη μελέτη καθώς ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών αναφέρει ότι 

απέφευγε την επίσκεψη σε νοσοκομείο εξαιτίας του φόβου λήψης μη 

αποτελεσματικής φροντίδας, ένα στερεότυπο το οποίο δημιουργήθηκε από πρότερη 

κακή εμπειρία των ιδίων ή κάποιων γνωστών τους με το σύστημα υγείας και τα  

δημόσια νοσοκομεία. Δεδομένου ότι η ικανοποίηση των ασθενών είναι ένα 

πολυδιάστατο κατασκεύασμα, μια σειρά από μελέτες έχουν τονίσει την ανάγκη να 

διερευνηθούν τρόποι για να ξεπεραστούν τα εμπόδια μεταξύ παρόχων υπηρεσιών 

υγείας και των ασθενών από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα (Liu et al., 2007).  

 

Εν κατακλείδι τα γλωσσικά (Pérez-Escamilla, 2010; Divi et al., 2007; Dias et 

al.,2011) και πολιτισμικά εμπόδια (Nielsen et al., 2013; Lee et al., 2010), διοικητικά 

εμπόδια (Rechel et al., 2011; Bhopal , 2007; Hudelson et al., 2014), η ανεπαρκής 

γνώσης των υπηρεσιών υγείας που είχαν στην διάθεση τους και των δικαιωμάτων 

τους (Wu et al., 2005; Terraza-Núñez et al., 2010; Dias et al., 2011; Woodward et al., 

2013; Saurina et al., 2010; Scheppers et al., 2006; Suurmond et al., 2011; Rechel et 

al., 2013) καθώς και τα περιορισμένα ιατρικά δικαιώματα (Biswas et al., 2012, 

Biswas et al., 2011) που συχνά τοποθετούν τις κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες 

εκτός των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ήταν μεταξύ των επιπλέον λόγων 

που επηρέασαν την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών υγείας στην 

Δευτεροβάθμια περίθαλψη των ανασφάλιστων μεταναστών.  

 

Τα ευρήματα αυτά έρχονται όμως σε αντίθεση με μελέτη που διεξήχθη στην Ισπανία  

(Gistau et al., 2012), και ανέδειξε ότι οι μετανάστες δεν συναντούν εμπόδια τα οποία  

κάνουν την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες υγείας πιο δύσκολη, καθώς και ότι  η 

χρήση της έκτακτης ανάγκης από τους μετανάστες οφείλεται περισσότερο σε 

παράγοντες που σχετίζονται με την οικονομική ανασφάλεια και την κοινωνική 

ένταξη. Στην παρούσα μελέτη διαφάνηκε ότι η χρήση έκτακτης ανάγκης αποτελεί την 

μόνη επιλογή για δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση στα νοσοκομεία, τόσο από τους 

μετανάστες, όσο και από τους έλληνες που είχαν απωλέσει την ασφαλιστική κάλυψη 

και δεν διέθεταν χρήματα για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας όπως στο παρελθόν, προ 

κρίσης (Economou et al., 2014). 

 

http://fampra.oxfordjournals.org/search?author1=Emmanuel+Scheppers&sortspec=date&submit=Submit
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6.2.4. Η έλλειψη της ασφάλισης ένας σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας 

της πρόσβασης 

 

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η έλλειψη ασφάλισης υγείας που αποτελεί και την κύρια 

ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας, αποτέλεσε σημαντικό φραγμό, τόσο 

κατά την είσοδο στο σύστημα, όσο και κατά τη χρήση των υπηρεσιών. Διότι από την 

μια πλευρά οι γιατροί δίστασαν να παραγγείλουν τις απαραίτητες διαγνωστικές 

εξετάσεις, και σε πολλές περιπτώσεις διαπραγματεύτηκαν μαζί με τον ασθενή την 

ικανότητα πληρωμής του, άρα και τον αριθμό των εξετάσεων που θα 

πραγματοποιούνταν και από την άλλη οι ανασφάλιστοι χρήστες παραιτήθηκαν 

προληπτικά και ανέβαλλαν τη λήψη της απαραίτητης φροντίδας (Karamitri et al., 

2013). Η έλλειψη ασφάλισης υγείας συχνά άφησε πολλούς από τους συμμετέχοντες 

ευάλωτους όταν ήρθε η πληρωμή για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Ακόμα 

και όταν κάποιος είναι ασφαλισμένος, μπορεί να αντιμετωπίσει εμπόδια αν ορισμένες 

υπηρεσίες δεν καλύπτονται, έχει διαπιστωθεί σε μελέτες (Jiménez-Rubio & 

Hernández-Quevedo, 2010).   

 

Λόγω της έλλειψης ασφάλισης, οι συν-πληρωμές και οι άμεσες πληρωμές (out-of-the-

pocket) για τους ανασφάλιστους ανεδείχθησαν μερικά από τα πιο σημαντικά εμπόδια 

στην πρόσβαση. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες υγείας τους, στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάστηκε να πληρώσουν 

ολόκληρο το ιατρικό κόστος ή ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο από αυτό. Οι out-of-the-

pocket πληρωμές για τις βασικές εξειδικευμένες υπηρεσίες, εξειδικευμένες 

διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα για χρόνιες και υψηλού κόστους ασθένειες είχε 

ως συνέπεια, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εφόσον δεν 

ήταν σε θέση να αντέξουν οικονομικά τις συν-πληρωμές και το κόστος των 

εξετάσεων (Skroumpelos et al., 2014). Αφενός οι αυξημένες copayments σήμαινε ότι 

ένας αυξανόμενος αριθμός των συμμετεχόντων ασθενών δεν μπορούσαν να αντέξουν 

οικονομικά την αναγκαία φαρμακευτική αγωγή (Cervero-Liceras et al., 2015), 

αφετέρου η εξάρτηση από out-of-Pocket πληρωμές για τη φροντίδα υγείας απεδείχθη 

μια σημαντική αιτία των οικονομικών δυσκολιών για τις ανασφάλιστες οικογένειες, 

και ιδίως για τους χρονίως πάσχοντες (WHO, 2010; Kwesiga et al., 2015; 

Skroumpelos et al., 2014).   Το εύρημα αυτό συμπίπτει με τα ευρήματα μελετών στην 

Ευρώπη και την Ελλάδα, οι οποίες ανέδειξαν ότι η ικανότητα στην πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη των ευπαθών ομάδων όπως των ανασφάλιστων, μεταναστών, 
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οικονομικά αδύνατων σε υπηρεσίες υγείας επηρεάστηκε από τις Out-of-pocket 

πληρωμές, την ικανότητα πληρωμής και την έλλειψη δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης (O'Donnell et al., 2013; Kaitelidou et al., 2013; Fanourgiakis &  

Kanoupakis, 2014; Rodrigues et al., 2013), και σε μελέτη στην Κολομβία, μια χώρα 

χαμηλού εισοδήματος (Vargas et al., 2010).  

 

Στην Ελλάδα, οι άμεσες πληρωμές (out-of-Pocket) της υγειονομικής περίθαλψης ως 

ποσοστό του εισοδήματος των νοικοκυριών ιστορικά κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα 

και δυσχέραιναν ανέκαθεν την ίση πρόσβαση για ίση ανάγκη (Polyzos, 2013). 

Σύμφωνα με στοιχεία κατά την διάρκεια της κρίσης κυμάνθηκε πάνω  από 18% ως 

ποσοστό του εισοδήματος του νοικοκυριού (Kaitelidou et al., 2013; European 

Commission, 2013). 

 

Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και σε χώρες με καθολικά συστήματα υγείας, όπως η 

Ισλανδία οι δαπάνες υγείας των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 29% σε πραγματικούς 

όρους μεταξύ των ετών 1998 και 2006 με τις  μεγαλύτερες αυξήσεις το 2006 να 

σημειώνονται στα φάρμακα και τη οδοντιατρική περίθαλψη. Γυναίκες, νέοι και άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας, άγαμοι και διαζευγμένοι, μικρότερα νοικοκυριά, άνεργοι, 

άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και  εισόδημα, χρόνιοι πάσχοντες, καθώς και 

άτομα με αναπηρία, είχαν την υψηλότερη επιβάρυνση των δαπανών των νοικοκυριών 

(Vilhjálmsson, 2009). Οι ευάλωτες ομάδες είναι περισσότερο πιθανό να βρεθούν 

αντιμέτωπες με καταστροφικές δαπάνες για την υγεία λόγω της μεγαλύτερης ανάγκης 

τους για τις υπηρεσίες υγείας και την έλλειψη οικονομικών πόρων, παρά τη 

δηλωθείσα καθολική πολιτική κάλυψη σε μια χώρα, εάν το πακέτο παροχών είναι 

μειωμένο (Kawabata et al., 2002).  

 

Τα ευρήματα μας συμπίπτουν με υφιστάμενες μελέτες που διεξήχθησαν στις 

ανεπτυγμένες χώρες και έχουν αναδείξει ότι α) οι ανασφάλιστοι έχουν μειωμένη 

πρόσβαση σε προληπτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 

(Hargraves &Hadley, 2003; Freeman et al., 2008), β) είναι λιγότερο πιθανό να έχουν 

μια συνηθισμένη πηγή φροντίδας υγείας (Shi,  & Stevens, 2005). Κατά μέσο όρο, οι 

άνθρωποι που δεν έχουν ασφάλιση υγείας χρησιμοποιούν λιγότερο την υγειονομική 

περίθαλψη και έχουν χειρότερα αποτελέσματα για την υγεία από ό, τι τα άτομα με 

ασφάλιση υγείας (Schoen & DesRoches, 2000; Hafner-Eaton, 1993; Baker et al., 

2000; Ayanian et al., 2000). Μελέτες έχουν δείξει ότι η ασφαλιστική κάλυψη υγείας 
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μπορεί να μειώσει τα οικονομικά εμπόδια και να διευκολύνει τη πρόσβαση στην 

περίθαλψη. Ιδιαίτερα για τα παιδιά είναι σαφώς ένας σημαντικός παράγοντας στην 

πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα, όπως αποδεικνύεται από συστηματικές 

ανασκοπήσεις (Skinner & Mayer, 2007). Τέλος, η ασφάλισης υγείας προσφέρει 

κάποια προστασία έναντι των δυσμενών επιδράσεων των τελών χρήσης και είναι ένα 

υποσχόμενο μέσο για την επίτευξη της καθολικής κάλυψης υγείας (Spaan et al., 

2012). 

 

6.3. Η χρήση κατά την περίοδο της κρίσης για τους ανασφάλιστους γηγενείς και 

μετανάστες   

 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν μειωμένη  χρήση των εξειδικευμένων 

υπηρεσιών σε αυτή την ευάλωτη ομάδα των ανασφάλιστων και μεγαλύτερη χρήση 

της έκτακτης ανάγκης και των επειγόντων ιατρείων, ακόμη και αν ο χρόνος αναμονής 

ήταν μεγαλύτερος (Mas et al, 2011; Biswas et al., 2012), καθώς οι πληρωμές 

περιορίστηκαν στην περίθαλψη μη έκτακτης ανάγκης. Η χρήση των υπηρεσιών 

έκτακτης ανάγκης αποτέλεσε για τους ανασφάλιστους συμμετέχοντες της μελέτης την  

κύρια πύλη εισόδου στο σύστημα για την οποία δεν απαιτείται κάποια  πληρωμή ή η 

κατοχή ασφάλειας (DiPietro et al., 2012). Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με 

ευρήματα άλλων μελετών που δείχνουν ότι  οι συχνοί χρήστες του τμήματος 

επειγόντων περιστατικών,  έχουν λιγότερους προσωπικούς πόρους, πάσχουν από  

χρόνιες παθήσεις, είναι οι μετανάστες, οι ηλικιωμένοι (Pines et al., 2011; O'Donnell 

et al., 2013). Αυτό μακροπρόθεσμα, έχει αποδειχθεί ότι αποδεικνύεται πιο 

δαπανηρό. Μια έλλειψη κατάλληλων προληπτικών υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει 

τους ασθενείς σε καθυστερημένη  πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (O'Donnell 

et al., 2013).Το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό κατά τον προγραμματισμό των 

πόρων υγειονομικής περίθαλψης για τον ανασφάλιστο πληθυσμό.  

 

Στην παρούσα μελέτη αναφέρθηκε από κάποιους μετανάστες ότι  υπήρξαν ορισμένες 

περιπτώσεις που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στα νοσοκομεία ( Dorn et al., 2011 ) 

ή τους αντιμετώπισαν με λιγότερη προσοχή και με πολλές διακρίσεις και 

προκαταλήψεις. Στην Ελλάδα οι «μετανάστες χωρίς έγγραφα» έχουν περιορισμένα 

ιατρικά δικαιώματα εξαιτίας του νομικού καθεστώτος τους με αποτέλεσμα μόνη 

επίσημη επιλογή για τους «μετανάστες χωρίς χαρτιά» να αποτελεί η περίθαλψη  

http://heapol.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/16/heapol.czt061.long
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έκτακτης ανάγκης (Cuadra, & Cattacin, 2011). Κάτι  το οποίο εκ των πραγμάτων δεν 

αποτελεί επιλογή, διότι περιορίζει τις δυνατότητες πρόσβασης για την υγειονομική 

περίθαλψη και αποκαλύπτει έτσι αποκλίσεις μεταξύ των δικαιωμάτων και της 

πραγματικής τους πρόσβασης. Στην παρούσα μελέτη διαφάνηκε έντονα ο βαθμός 

στον οποίο περιορίστηκε το δικαίωμα στην υγεία και η ισότιμη πρόσβαση. Οι 

μετανάστες και οι ανασφάλιστοι βρεθήκαν στη δυσάρεστη θέση να μην έχουν 

δικαίωμα ακόμη και σε βασική φροντίδα καθώς σε πολλές περιπτώσεις, οι 

συμμετέχοντες ανέφεραν περιστατικά όπου ανέβαλλαν την απαραίτητη ιατρική 

φροντίδα έως ότου αποκτήσουν βιβλιάριο υγείας ή βρουν – συγκεντρώσουν τα 

απαραίτητα χρήματα προκείμενου να γίνουν δεκτοί στα νοσοκομεία και να διεξάγουν 

τις απαραίτητες για την υγεία τους διαγνωστικές εξετάσεις. Το εύρημα αυτό 

συμφωνεί με ευρήματα άλλων μελετών σε σχέση με τους κοινωνικούς καθοριστικούς 

παράγοντες και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας που καταλήγουν στο συμπέρασμα οι 

άνθρωποι από τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα είναι πιθανό να έχουν 

περισσότερα εμπόδια για να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένη φροντίδα (Mackenbach 

et al., 2011) και ότι οι πλουσιότερες κοινωνικές τάξεις κάνουν μικρότερη χρήση της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας και μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένης 

φροντίδας (Jiménez-Rubio& Hernández-Quevedo, 2011; Gimeno-Feliu et al., 2013) 

σε σχέση με τους λιγότερο εύπορους ή φτωχούς χρήστες. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2012), αυξήθηκαν οι επισκέψεις 

στα επείγοντα κατά 1,8% (2011-2012) όπως και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην 

Πορτογαλία (Perelman et al., 2014).   

Η ανάλυση της χρήσης υπηρεσιών υγείας στην παρούσα μελέτη έδειξε επίσης ότι οι 

γυναίκες έκαναν μεγαλύτερη χρήση της προληπτικής ιατρικής, και ιδιαίτερα οι 

Ελληνίδες, εύρημα το οποίο συμπίπτει με υφιστάμενες μελέτες (Jancovic J et al., 

2010). Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι προτιμάται η χρήση υπηρεσιών 

που σχετίζονται με τη μητρότητα και τις  γυναικολογικές υπηρεσίες. Προηγούμενες 

μελέτες έχουν δείξει ότι μετανάστες φαίνεται να κάνουν μικρότερη χρήση της 

εξειδικευμένης ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της 

προληπτικής φροντίδας και μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 

(Huber  et al., 2008; Verhagen, et al., 2014; Devillé et al., 2011;  McDermott et al., 

2010; Grabovschi, et al.,2013; Norredam et al., 2009; Galanis et al., 2013; Llop-

Gironés et al., 2014; Hernández-Quevedo,& Jiménez-Rubio, 2009; Antón, &Muñóz 

de Bustillo, 2010). Ειδικά η χρήση των υπηρεσιών ελέγχου (π.χ. προσυμπτωματικός 
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έλεγχος του μαστού και του τραχήλου της μήτρας) είναι ιδιαίτερα χαμηλή για τις 

μετανάστριες (Vermeer, & Van den Muijsenbergh, 2010), στοιχείο που διαφάνηκε 

έντονα στην έρευνα καθώς βρέθηκε ότι οι μετανάστριες αναζήτησαν λιγότερο τις 

προληπτικές εξετάσεις σε σχέση με τις ελληνίδες, γεγονός που οφείλεται σε μια 

γενική έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες (Κούτρα κ.α. 2010). Το 

φαινόμενο αυτό σχετίζεται πιθανόν και με το επίπεδο της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

καθώς και μια διαφορετική κατανόηση της φύσης της προληπτικής φροντίδας. Οι 

προληπτικές δραστηριότητες, είτε πρόκειται για παιδιά ή ενήλικες, δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ότι είναι προτεραιότητα, δεδομένου ότι δεν αναγνωρίζονται ως ανάγκες, 

τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη στην χώρα υποδοχής, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας 

ποιοτικής μελέτης που διεξήχθη στον Καναδά (Dean & Wilson, 2010). 

 

Επίσης, προβλήματα πρόσβασης στην οδοντιατρική περίθαλψη αναφέρθηκαν από 

όλους τους συμμετέχοντες εξαιτίας του υψηλού κόστους και ιδιαίτερα σε σχέση με τα 

παιδιά των ανασφάλιστων, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην χρήση 

της οδοντιατρικής περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία (Todd et al., 2006). 

Συγκεκριμένα,   ενήλικες και παιδιά των ανασφάλιστων συμμετεχόντων στην έρευνα 

που δεν διέθεταν εισόδημα για οδοντιατρικές υπηρεσίες κατέληξαν στις αίθουσες των 

επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων για να λάβουν συμπτωματική φροντίδα, 

ως επί το πλείστον εξαγωγές (Zavras, 2014). Είναι ενδιαφέρον, ότι μελέτες  έχουν 

τεκμηριώσει ότι η οδοντιατρική χρήση σε ενήλικες στην Ελλάδα μειώθηκε από 41,2 

τοις εκατό σε 37,0 τοις εκατό το 2010, εξαιτίας των μέτρων λιτότητας που 

επιβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης (Pavi et al., 2010).  

 

Tα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των 

κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην αξιοποίηση των οδοντιατρικών υπηρεσιών 

από τους Έλληνες και συμπίπτει με αποτελέσματα αρκετών προηγούμενων μελετών 

που έχουν δείξει ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση που ευνοεί τους 

πλουσιότερους ανθρώπους επηρεάζει την πιθανότητα να επισκεφτεί κάποιος έναν 

οδοντίατρο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ (De Looper et al., 2009; Listl, 2011). Οι 

επιπτώσεις των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στη μη χρήση της οδοντιατρικής 

περίθαλψης είναι παρούσες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης (Hull et al., 2011;  Scheil-

adlung & Kuhl, 2011), ακόμη και σε χώρες που παρέχουν καθολική οδοντιατρική 

κάλυψη (Αυστρία, Ισπανία, Πολωνία  τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ιταλία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο (Kravitz &Treasure, 2007; Paris et al., 2010).  Σύμφωνα με τους 
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Tchicaya & Lorentz (2014), η οδοντιατρική κάλυψη βοηθά, αλλά τα προβλήματα 

στην πρόσβαση και αξιοποίηση παραμένουν, ακόμη και για εκείνους που την έχουν 

και σημαντικό ρόλο ως προς τη χρήση της οδοντιατρικής περίθαλψης φαίνεται να 

διαδραματίζει το επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

Στην παρούσα μελέτη βρήκαμε ότι άνεργοι και ανασφάλιστοι μετανάστες και 

γηγενείς στην Ελλάδα δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες διαφορές ως προς τη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριμένα έκαναν χρήση της έκτακτης ανάγκης και είχαν 

δυσκολίες στην εξειδικευμένη φροντίδα που οφείλονταν στη έλλειψη της ασφάλισης 

και του χαμηλού έως ανυπάρκτου εισοδήματος. Επίσης, προβλήματα αντιμετώπισαν 

και με την διαθεσιμότητα των φαρμάκων (Poduval et al., 2015). Σαφώς ήρθαν 

αντιμέτωποι με λιγότερες διακρίσεις σε σχέση με τους μετανάστες διότι κατέχουν 

περισσότερη γνώση για τα δικαιώματα τους ή τις διαθέσιμες υπηρεσίες και επινοούν 

τρόπους για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα όπως τη χρήση των κοινωνικών 

δικτύων.  

 

Το εύρημα αυτό συμφωνεί με μελέτη στην Ισπανία, η οποία συγκρίνει τους 

καθοριστικούς παράγοντες της χρήσης υπηρεσιών υγείας μεταξύ των μεταναστών και 

των αυτοχθόνων πληθυσμών και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν παρόμοιοι 

κοινωνικοοικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας και στους δύο πληθυσμούς (Berchet, 2013). Συμφωνεί επίσης με τα 

πορίσματα μίας ακόμα έρευνας, η οποία δείχνει ότι οι διαφορές στη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας μεταξύ των δύο ομάδων και συγκεκριμένα ότι οι μετανάστες 

κάνουν πιο συχνή χρήση της επείγουσας  περίθαλψης και της έκτακτης ανάγκης από 

ότι οι ντόπιοι οφείλεται στη σχετικά χειρότερη κοινωνική και οικονομική κατάσταση 

των μεταναστών (Garcia-Subirats et al., 2014; Sanz et al., 2011). Στην Ελλάδα της 

κρίσης, οι μετανάστες είναι μεταξύ των πολλών άνεργων που προσπαθούν να 

επιβιώσουν και να καλύψουν τις ανάγκες υγείας τους.  

Μια σειρά από μελέτες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς έχουν καταδείξει ότι η 

ανεργία και γενικότερα η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση σχετίζεται με 

μείωση πρόσβασης και της χρήσης των υπηρεσιών προληπτικής περίθαλψης και 

εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας (Zavras et al., 2013; Lahana et al., 2011). Στην 

παρούσα μελέτη οι συμμετέχοντες εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην 

οποία είχαν  περιέλθει και σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος των υπηρεσιών υγείας 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tchicaya%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lorentz%20N%5Bauth%5D
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παρουσίασαν μειωμένη χρήση των προληπτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών 

υγείας των δημόσιων νοσοκομείων και η μείωση αυτή μπορεί να εξηγηθεί επίσης και 

από το γεγονός ότι στράφηκαν στα κοινωνικά ιατρεία για την λήψη της απαραίτητης 

φροντίδας και απέρριψαν με την σειρά τους ένα σύστημα που τους είχε απορρίψει 

αρχικά το ίδιο. Παρομοίως μελέτη των Lusardi et al. (2010), έδειξε ότι υπήρξε μια 

μείωση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας ως συνέπεια της κρίσης σε πέντε χώρες, 

(Γαλλία,  Μεγάλη Βρετανία,  Γερμανία, Καναδά, ΗΠΑ), ιδίως για τα νοικοκυριά σε 

δεινή οικονομική θέση, τους νέους και τους ανέργους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 

διαφέρουν ανάλογα με το σύστημα υγείας κάθε χώρας (Urbanos-Garrido, & Puig-

Junoy, 2014). Οι χώρες με καθολικά συστήματα υγείας και λιγότερες (copayments) 

συν-πληρωμές αντιμετώπισαν μια μικρότερη μείωση στην χρήση των υπηρεσιών 

υγείας. Ακόμη όμως και σε χώρες με το υψηλότερο ποσοστό των ατόμων που δεν 

αναφέρουν κανένα πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας λόγω 

του χρόνου αναμονής, του κόστους, και της  μετακίνησης, πάνω από το ένα τρίτο είχε 

μία εμπειρία δυσκολίας σε ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, το  35% στη Σουηδία, το 41% στην Ολλανδία, το 43% στη Φινλανδία, 

το 44% στην Ισπανία και το 45% στη Δανία (Flear, 2009). Το φαινόμενο αυτό ήταν 

απόρροια της κρίσης που όξυνε τις κοινωνικές και τις ανισότητες στην υγεία σε 

ολόκληρη την  Ευρώπη (Molarius et al., 2014). 

 

6.4. Οι συνέπειες της περιορισμένης πρόσβασης στην υγεία 

 

Αυτά τα εμπόδια οδήγησαν σε καθυστέρηση στην πρόσβαση και στη λήψη  

κατάλληλης  φροντίδας υγείας σε υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και τη 

συχνή χρήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, και χαμηλή συνέχεια της περίθαλψης 

(Suurmond et al., 2011;  DiPietro et al., 2012) ή στην χειρότερη περίπτωση  

παραίτηση από την  αναζήτηση και λήψη της ιατρικής φροντίδας με αποτέλεσμα την 

επιδείνωση της υγείας. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με μελέτες που έδειξαν ότι 

η καθυστέρηση στην χρήση των κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και η συχνή χρήση 

της έκτακτης ανάγκης έχει αρνητικές επιπτώσεις για την έκβαση της υγείας του 

πληθυσμού, ειδικά για τα μεσαία και  χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά και τις 

ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες που πλήττονται περισσότερο (Asanin & 

Wilson 2008; Gimeno-Feliu et al., 2013; Hargreaves et al. 2006). Επιπλέον, αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη σε 
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μακροπρόθεσμη βάση, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την βιωσιμότητα 

του ελληνικού συστήματος υγείας,  ιδίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 

Παράλληλα προκάλεσαν την αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών για την υγεία 

συμπεριλαμβανομένων: α) αυτοθεραπεία, β) αναμονή αυτοίασης (Poduval et al., 

2015)  γ) άντληση δύναμης από την πίστη στον θεό, δ) επικοινωνία  με τους γιατρούς 

στις χώρες καταγωγής και δανεισμού καρτών ασφάλισης υγείας από φίλους και 

συγγενείς όσον αφορά στους μετανάστες (Biswas et al., 2011) και ε) χρήση 

φαρμάκων από συγγενείς και φίλους. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πως οι 

παράνομοι μετανάστες ανταποκρίνονται στα επίσημα και ανεπίσημα εμπόδια με την 

άσκηση αυτοθεραπείας, και έτσι την καθυστέρηση της θεραπείας (Ruiz-Casares et al., 

2010; Kristiansen et al., 2010; HUMA, 2009). 

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους δεν αναζήτησαν ιατρική φροντίδα οι ανασφάλιστοι 

της παρούσας μελέτης συνδέονται με το υψηλό κόστος, τους μεγάλους χρόνους 

αναμονής και την αναμονή αυτοβελτίωσης της κατάστασης τους (Poduval et al., 

2015). Ανάμεσα στους κύριους λόγους ήταν βέβαια και η δυσαρέσκεια τους με το 

εθνικό σύστημα μιας και οι οποιεσδήποτε προσπάθειες πρόσβασης σε κάποιο 

δημόσιο νοσοκομείο κατέληξαν στην απόρριψη τους ή στην μη ικανοποίηση, καθώς 

πολλοί ερωτηθέντες στην παρούσα έρευνα επισήμαναν τις διακρίσεις στην φροντίδα 

και την έλλειψη προσοχής από τους επαγγελματίες υγείας. Η συμπεριφορά των 

ατόμων ως προς την αναζήτηση της ιατρικής φροντίδας επηρεάστηκε σε μεγάλο 

βαθμό από τον φόβο των διακρίσεων με αποτέλεσμα να αναζητήσουν την κάλυψη 

των αναγκών τους σε πλαίσια όπως αυτό του κοινωνικού ιατρείου, όπου αισθάνονται 

αποδοχή και σεβασμό, ιδιαίτερα οι μετανάστες συμμετέχοντες. Οι διακρίσεις και η 

ξενοφοβία στον τομέα των υπηρεσιών αναφέρθηκαν ως πρόβλημα στην περίθαλψη 

των μεταναστών, θέμα το οποίο σχετίζεται με το πρόβλημα της αρνητικής στάσης του 

προσωπικού και των ασθενών σε αυτή τη μελέτη (Blignault et al., 2008; Priebe et al., 

2011; Priebe et al., 2013) 

 

Επίσης ένας άλλος επεξηγηματικός παράγοντας που ανέστειλε την αναζήτηση 

ιατρικής φροντίδας ήταν η απώλεια εισοδήματος ή η απειλή της απόλυσης καθώς σε 

περίοδο οικονομικής κρίσης, οι συνθήκες απασχόλησης δεν είναι σταθερές και 

γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση να πάρουν 

άδεια από τη δουλειά τους για να πάνε στο γιατρό, γεγονός που οδηγεί σε 
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ανεκπλήρωτες ανάγκες και παραμέληση της υγείας, ειδικά για τους μετανάστες της 

μελέτης. Ο φόβος της απώλειας εργασίας εξαιτίας των επισφαλών συνθηκών 

εργασίας, περιγράφεται επίσης και σε άλλες μελέτες (European Commission, 2014; 

Galon et al., 2014; Terraza-Núñez et al., 2010) 

Το εύρημα αυτό συμφωνεί με μελέτη των Kentikelenis et al. (2011) που έδειξε ότι σε 

σύγκριση με το 2007, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των ατόμων που ανέφεραν ότι 

δεν πήγαν σε γιατρό ή οδοντίατρο, παρά την αντίληψη του γεγονότος ότι ήταν 

απαραίτητο, καθώς και με τους «Γιατρούς του Κόσμου» στην Ελλάδα και τη 

Πορτογαλία που αναφέρουν σε έκθεση τους ότι είναι αντιμέτωποι με ασθενείς που 

έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στο φαγητό ή στο να αγοράζουν τα φάρμακά τους 

(Chauvin et al., 2012).   

Όλοι οι συμμετέχοντες αυτής της μελέτης εξέφρασαν ανεκπλήρωτες ανάγκες για 

υγειονομική περίθαλψη, διότι δεν ήταν «προσιτή» οικονομικά, ή επειδή οι υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης δεν ήταν διαθέσιμες, αναγκάζοντας τους ασθενείς να 

πληρώσουν οι ίδιοι το κόστος εξ ολοκλήρου ή να παραιτηθούν από την υγειονομική 

περίθαλψη, καθώς δεν διέθεταν την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη. Επίσης η  

δυσαρέσκεια με το σύστημα υγείας τους οδήγησε τελικά στην απομάκρυνση τους από 

αυτό και την επιλογή του κοινωνικού ιατρείου, όπως χαρακτηριστικά συνέβη και 

στην Ισπανία (Urbanos Garrido et al., 2014). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με μελέτες 

που διεξήχθησαν στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις οποίες  κατά την 

περίοδο 2008-2012, το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα που αναφέρει  

ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική εξέταση λόγω του υψηλού κόστους, δυσκολίες 

μεταφοράς και μεγάλες λίστες αναμονής αυξήθηκε από 5,4% έως 8%. Οι ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού  καθίστανται πιο επιρρεπείς στο να αναφέρουν ανεκπλήρωτες 

ανάγκες, με σημαντική αύξηση να σημειώνεται μάλιστα στην αναγκαστική ακάλυπτη 

ανάγκη, αυτή δηλαδή που τους επιβάλλεται από το σύστημα (Εurofound, 2013; 

European commiccion, 2013; Pappa et al., 2013). Στην παρούσα μελέτη εκφράστηκε 

έντονα από την συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων η άρνηση υπηρεσιών. 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται από 

την κρίση, αποτυπώνεται μια γενική αύξηση στις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας κατά 

τη διάρκεια της κρίσης (European Commission, 2013). Όμως μια μελέτη στην 

Ισπανία, μια χώρα που βίωσε την οικονομική κρίση όπως και η Ελλάδα,  η ακάλυπτη 

ανάγκη για την υγειονομική περίθαλψη μειώθηκε σημαντικά το 2012 σε σχέση με το 

2006 και για τους  γηγενείς και τους μετανάστες (Gimeno-Feliu et al., 2013). 
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Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η πιθανότητα εμφάνισης ανικανοποίητων αναγκών 

υγειονομικής περίθαλψης είναι υψηλότερη μεταξύ των ανθρώπων που δεν έχουν 

ασφάλιση υγείας (Cunningham & Hadley, 2007 Siddiqi et al., 2009) λόγω του 

κόστους (Renahy & Quesnel-Vallée, 2010). Το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες έχουν 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης πιθανόν να συμβάλλει στην αναφορά ανεκπλήρωτων 

αναγκών καθώς ευρήματα κυρίως μελετών στον Καναδά, έδειξαν ότι  τα άτομα με 

υψηλότερη εκπαίδευση είναι πιο πιθανό να αναφέρουν ακάλυπτη ανάγκη και μάλιστα 

εξαιτίας της δυσαρέσκεια τους από το σύστημα υγείας (Eurostat, 2011). Επίσης ότι οι 

άνθρωποι που αναφέρουν ακάλυπτη ανάγκη τείνουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης περισσότερο από εκείνους που δεν αναφέρουν πρόβλημα 

πρόσβασης (Allin et al., 2008).  

 

Είναι κατανοητό πάντως ότι μια ανικανοποίητη ανάγκη μπορεί να οδηγήσει σε 

καθυστερήσεις στη λήψη ιατρικής φροντίδας, με αρνητικές επιπτώσεις για την 

έκβαση της υγείας του πληθυσμού (Asanin &Wilson, 2008; Gimeno-Feliu et al., 

2013; Hargreaves et al., 2006; Allin et al., 2010; Biswas et al., 2011; Driscoll & 

Bernstein, 2012). Η έλλειψη ασφάλισης υγείας και το υψηλό κόστος που συνεπάγεται 

φαίνεται να έχει την ισχυρότερη συσχέτιση με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των 

ανασφάλιστων συμμετεχόντων για την υγεία.  

 

Αυτές οι εναλλακτικές στρατηγικές για την υγεία που αναζήτησαν προκαλούν 

ανησυχία όταν βασίζονται στην αυτοθεραπεία ή την λήψη καθυστερημένης θεραπείας 

διότι  μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της υγείας. Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες 

ασθενείς που έκαναν χρήση φαρμάκων από φίλους και συγγενείς καθώς αδυνατούσαν 

να τα αγοράσουν. Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν η φροντίδα της υγείας είναι 

απαραίτητη, αλλά έχει καθυστερήσει ή δεν έχει ληφθεί, η υγεία των ανθρώπων 

χειροτερεύει, και οδηγεί με τη σειρά της  σε απώλεια εσόδων και σε  υψηλότερο 

κόστος της φροντίδας υγείας, γεγονός που συμβάλλει στη φτώχεια (Narayan et al. 

2000; Smith, 1999; World Bank, 2000). Η περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη και έλεγχο, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία, εάν τα 

προβλήματα ανιχνεύονται αργά (ή ποτέ) (Pagán et al., 2007). Για παράδειγμα η 

περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ειδικά στην περίπτωση όσων 

παραμένουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανασφάλιστοι σχετίζεται σημαντικά με 

την ύπαρξη ενός «χαμένου ασθενή» με  διαβήτη (Zhang et al., 2008). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959741/?report=reader
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Η έλλειψη πρόσβασης αναδείχθηκε από τα πορίσματα της παρούσας έρευνας ότι είχε 

ως συνέπεια για τους ανασφάλιστους συμμετέχοντες της έρευνας αυτής, κακή 

διαχείριση της χρόνιας νόσου, διακοπή της απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής σε 

χρόνιους ασθενείς εξαιτίας της αδυναμίας να τα αγοράσουν, κακή αυτοαναφερόμενη 

ψυχική και σωματική υγεία, κατάσταση και λειτουργία. Τα παιδιά καθίστανται 

ιδιαίτερα ευάλωτα (Todd  et al., 2006). Όταν  παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε 

εξειδικευμένη φροντίδα μπορεί να έχει μια πιο σοβαρή επίδραση στην κατάσταση της 

υγείας των ασθενών με μεγάλη ανάγκη, όπως οι χρονίως νοσούντες, σε σύγκριση με 

τον γενικό πληθυσμό (Mackenbach et al., 2011). Έτσι, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 

τη διερεύνηση και την άρση των εμποδίων για τη χρήση της εξειδικευμένης 

περίθαλψης, μεταξύ των ανασφάλιστων και ιδιαίτερα μεταξύ των χρονίων πασχόντων 

που αποτελεί μια ομάδα με αυξημένες ανάγκες υγείας και αυξημένη ευπάθεια.  

 

Σε σχέση με τα ευρήματά μας σχετικά με την έλλειψη πρόσβασης στην περίθαλψη 

μη-έκτακτης ανάγκης, άλλες μελέτες έχουν υποστηρίξει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη 

φροντίδα είναι πιθανό να είναι πιο αποτελεσματική και οικονομικά συνετή από ότι σε 

μεταγενέστερο στάδιο (Ruiz-Casares et al., 2010). 

 

6.5. Οι προσπάθειες απόκτησης πρόσβασης και οι εναλλακτικές στρατηγικές που 

αναζητούνται 

 

6.5.1.Τα κοινωνικά δίκτυα 

 

Στην παρούσα μελέτη αναδείχθηκε ότι οι ανασφάλιστοι γηγενείς που διέθεταν υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο είχαν ένα ισχυρότερο και με μεγαλύτερη επιρροή κοινωνικό 

δίκτυο (π.χ. διασυνδέσεις με πολιτικά κόμματα) (Berkman, 1995), το οποίο 

συνέβαλλε στην προσπελασιμότητα των οικονομικών εμποδίων και της έλλειψης 

ασφαλιστικής κάλυψης και διευκόλυνε την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. 

Οι φίλοι και συγγενείς αποτέλεσαν ισχυρά άτυπα κοινωνικά δίκτυα τόσο για τους 

μετανάστες (Devillanova, 2008), όσο και για τους γηγενείς. Ωστόσο, εκείνοι που δεν 

είχαν τέτοια υποστήριξη, έζησαν τη μοναξιά και αγωνίστηκαν για να έχουν πρόσβαση 

σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (Legido-Quigley et al., 2015). Όσον αφορά 

τους μετανάστες, εξαιτίας του φόβου της άρνησης υπηρεσιών και της ελλιπής γνώσης 

της δομής και λειτουργίας του ελληνικού συστήματος υγείας επέλεξαν να 

συνοδεύονται από Έλληνες που ξέρουν να διαπραγματευτούν με το σύστημα και να 
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περιηγηθούν σε αυτό. Παρόμοια ευρήματα έδειξε μελέτη στην Δανία (Biswas et al., 

2011). Επίσης σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών 

στο σύστημα έπαιξαν οι οργανώσεις, όπως είναι το Συμβούλιο προσφύγων (GCR), το 

Δίκτυο μεταναστών,  καθώς τους παρείχαν πλήρη και σαφή καθοδήγηση, όσον αφορά 

τα δικαιώματα τους και τον τρόπο περιήγησης τους στο σύστημα υγείας καθώς και 

ένα υποτυπώδες άτυπο σύστημα παραπομπής. Η κινητοποίηση των δικτύων είναι ένα  

αποτελεσματικά σημείο εκκίνησης για να βελτιώσει την πρόσβαση της υγειονομικής 

περίθαλψης των μεταναστών (Choi, 2009; Perry et al., 2008). Τα ευρήματα μας 

συμφωνούν με μελέτες που αναφέρουν ότι  το κοινωνικό κεφάλαιο διευκολύνει την 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (Spicer, 2009; Ward & Coates, 2006). Το 

κοινωνικό κεφάλαιο παίζει ρόλο στο πώς υγειονομική περίθαλψη γίνεται αντιληπτή 

από τους πολίτες, και πώς η φροντίδα υγείας παρέχεται από τους παρόχους. Οι 

προσπάθειες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε μια κοινότητα 

μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη στους γιατρούς, την ποιότητα της υγειονομικής 

περίθαλψης, την πρόσβαση (Ahern & Hendryx, 2003; Hendryx et al., 2002 ; Mohseni 

& Lindstrom, 2007). 

 

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες χαρακτηρίζονται από 

χαμηλή εμπιστοσύνη προς το σύστημα υγείας και παράλληλα από χαμηλή 

εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Σύμφωνα με μελέτες, η χαμηλή εμπιστοσύνη στο 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης συνδέεται με κακή αυτοαναφερόμενη υγεία 

(Mohseni & Lindstrom, 2008), ενώ η χαμηλή πολιτική εμπιστοσύνη φαίνεται να  

σχετίζεται με την κακή ψυχική υγεία (Perry et al., 2008 ; Yiengprugsawan et al., 

2011). Ευρήματα της παρούσας μελέτης σχετικά με την ψυχική κατάσταση και 

αυτοαναφερόμενη υγεία συγκλίνουν προς αυτό. 

 

6.5.2. Η κάρτα υγείας 

 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι ανασφάλιστοι που προσπάθησαν να 

αποκτήσουν πρόσβαση με την κάρτα υγείας, ένα σχέδιο που εφαρμόστηκε και σε 

άλλες χώρες που επλήγησαν από την κρίση, ήρθαν  αντιμέτωποι με περιορισμούς και 

προϋποθέσεις με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους και τη μεγαλύτερη απογοήτευση. 

Τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ καταμαρτυρούν αυτό ακριβώς. Tο πρόγραμμα κάλυπτε 

230.000 ανασφάλιστους πολίτες για τα έτη 2013-2014. Ωστόσο, όχι περισσότερο από 

23.000 δελτία υγείας είχαν εκδοθεί μέχρι τον Μάρτιο 2014, οι αιτήσεις δεν είχαν 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choi%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19720437
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υπερβεί τις 85.000 (στοιχεία που παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ, όπως αναφέρεται στο 

Economou et al., 2014). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Ελλάδα δεν κάλυπτε 

νοσοκομειακή περίθαλψη. Ενώ στην Ιρλανδία, εκτιμάται ότι 1,4 εκατομμύρια άτομα 

(το ένα τρίτο του πληθυσμού), κυρίως χαμηλού εισοδήματος και ηλικιωμένοι, 

καλύπτονται από το καθεστώς Κάρτα Υγείας, η οποία τους δίνει το δικαίωμα σε 

δωρεάν διαβουλεύσεις GP (Γενικός Γιατρός) και ενδονοσοκομειακή περίθαλψη 

(Thomas & Burke, 2012). Αυτό μπορεί να συνδεθεί με το γεγονός ότι ο δημόσιος 

τομέα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τεράστιες διοικητικές και διαρθρωτικές 

αδυναμίες. Πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στην εφαρμογή μέτρων και την πλήρη 

έλλειψη συστήματος διάχυσης της πληροφορίας. Καθώς επίσης με ένα γενικό 

κατακερματισμό του συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας, κακή συνεργασία 

και συντονισμό μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών φορέων, που καθίσταται ιδιαίτερα προβληματικός 

για τις περιθωριοποιημένες ομάδες, δεδομένου ότι συχνά παρουσιάζουν πολλαπλές 

ανάγκες, και απαιτούν πιο ομαλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών για να 

επωφεληθούν από το σύνολο του συστήματος (Priebe et al., 2012). Επιπλέον  αυξάνει 

τον κίνδυνο της απόρριψης από το σύστημα όπως χαρακτηριστικά συνέβη στους 

συμμετέχοντες της έρευνας.  

 

6.5.3. Η επιλογή του κοινωνικού ιατρείου  

 

Η μελέτη έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ανασφάλιστων χρηστών, 

αντιλήφθηκαν ότι οι υπηρεσίες δεν επιλύουν το πρόβλημα της υγείας τους, και ως εκ 

τούτου δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του, με την 

ευρύτερη έννοια του όρου (Garcia-Subirats et al., 2014). Αυτή η υπόθεση μπορεί να 

αποτελεί ένα επεξηγηματικό παράγοντα της μειωμένης χρήσης δημόσιων υπηρεσιών 

υγείας. Η ύπαρξη εμποδίων πρόσβασης στις διαγνωστικές εξετάσεις και 

διαβουλεύσεις, όπως η έλλειψη ασφάλισης και η έλλειψη οικονομικών πόρων για να 

πληρώσουν τις υπηρεσίες και εν τέλει ο αποκλεισμός τους από το εθνικό σύστημα 

υγείας εξαιτίας των προαναφερθεισών εμποδίων τους οδήγησε στην επιλογή των 

ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε αυτές 

τις κλινικές και τα κέντρα, οι ασθενείς που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις 

δημόσιες υπηρεσίες, έλαβαν κυρίως πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, που 

παρέχεται από όλες τις βασικές ιατρικές ειδικότητες, διαγνωστικές εξετάσεις και 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς και δωρεάν φάρμακα.  
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Τα ευρήματα αυτά συναινούν με στοιχεία άλλων μελετών, όπου αναφέρεται ότι ο 

αριθμός των ανθρώπων που απευθύνονται σε κλινικές του κόσμου 

υπερδιπλασιάστηκε κατά την διάρκεια της ύφεσης και ότι οι μισοί από τους ασθενείς 

που απευθύνονται σε κοινωνικά ιατρεία και ΜΚΟ είναι Έλληνες με το μεγαλύτερο 

ποσοστό εξ αυτών να είναι αυτοαπασχολούμενοι άνθρωποι που έχασαν την ασφάλιση 

τους λόγω φορολογικών ή ασφαλιστικών χρεών (Economou et al., 2014; Eurofound, 

2014).  Το ποσοστό των Ελλήνων που επισκέπτονταν κλινικές του δρόμου προ 

κρίσης ανερχόταν σε 3-4% -καθώς οι μετανάστες ήταν οι κύριοι χρήστες αυτών των 

υπηρεσιών-  και  ανήλθε περίπου στο 30% κατά την διάρκεια της κρίσης (Ifanti et al., 

2013; Chauvin and Simonnot, 2013). Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι όλοι 

οι συμμετέχοντες και χρήστες των υπηρεσιών των κοινωνικών ιατρείων κάνουν λόγο 

για την ικανοποίηση τους από τις υφιστάμενες υπηρεσίες και πρωτίστως από την 

στάση και την συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας και λοιπού εθελοντικού 

προσωπικού. Τα κοινωνικά ιατρεία όπως αποδεικνύεται στην μελέτη, υιοθετούν μια 

ανθρωποκεντρική προσέγγιση της φροντίδας υγείας,  σε αντίθεση με τις δημόσιες 

υπηρεσίες υγείας των οποίων ο προσανατολισμός τους είναι περισσότερο 

ιατροκεντρικός (Department of Health, 2010). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Συμπερασματικά, η μείωση των δαπανών για την υγεία, η αύξηση του κόστους της 

θεραπείας, το μειωμένο οικογενειακό εισόδημα και η απώλεια της ασφαλιστικής 

κάλυψης εξαιτίας της σύνδεσης του δικαιώματος της ασφάλειας υγείας με το 

καθεστώς εργασίας επηρέασε την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας καθώς 

και την ποιότητά τους κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Οι  κοινωνικά 

ευάλωτες ομάδες όπως οι παράνομοι μετανάστες ή άτομα χωρίς την κατάλληλη 

ασφαλιστική κάλυψη επηρεάστηκαν περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις ως 

αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, με  μια γενική επιδείνωση της υγείας, μείωση 

της  πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας  και την αύξηση των εμποδίων στην πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη. Ως εκ τούτο η ερευνητική υπόθεση της έρευνας αυτής, 

ότι δηλαδή η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης της υγείας σχετίζεται με περιορισμένη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα. Επίσης σε 

ικανοποιητικό βαθμό απαντήθηκαν και τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν εξαρχής.  

 

Συγκεκριμένα τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αποκαλύπτουν ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες αντιμετώπισαν εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Μερικοί  

αναγκάστηκαν να πληρώσουν σημαντικά ποσά από την τσέπη τους, ενώ άλλοι απλά 

παραιτήθηκαν  από την  αγωγή, επειδή δεν μπορούσαν να το αντέξουν οικονομικά, 

και κάποιοι άλλοι αναζήτησαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα εκτός του εθνικού 

συστήματος. Οι τρόποι που επιλέχθησαν  από τους ανασφάλιστους για την κάλυψη 

των ανεκπλήρωτων αναγκών υγείας περιλαμβάνουν την  αυτοθεραπεία, το να μην 

κάνουν τίποτα και τα κοινωνικά ιατρεία που προσπάθησαν να καλύψουν τις 

αυξανόμενες ιατρικές ανάγκες ενός διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού χωρίς 

ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα της κρίσης. Ωστόσο, ένας από τους πρωταρχικούς 

στόχους του συστήματος υγείας θα πρέπει να είναι η πρόληψη της εξαθλίωσης 

διάμεσου της προστασίας απέναντι στις καταστροφικές δαπάνες υγείας.  

 

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης καθώς και ευρήματα προηγούμενων μελετών 

(Narayan, et al. 2000; World Bank, 2000 Allin et al., 2010; Driscoll & Bernstein, 

2012), υποστηρίζουν την υπόθεση ότι όταν η φροντίδα της υγείας είναι απαραίτητη, 

αλλά έχει καθυστερήσει ή δεν έχει ληφθεί, η υγεία των ανθρώπων χειροτερεύει, η 

οποία με τη σειρά της οδηγεί σε απώλεια εσόδων και σε υψηλότερο κόστος της 
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φροντίδας υγείας, οι οποίες συμβάλλουν στη φτώχεια. Υπό την έννοια αυτή, ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει ακόμη να δοθεί στους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που 

καθορίζουν την κατάσταση των ανθρώπων της υγείας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους 

μηχανισμούς που αναπαράγουν την κακή υγεία των αποκλεισμένων ομάδων ή / και 

άτομα που ζουν σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη.  

 

Περαιτέρω, τα ευρήματά μας παρέχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μια πιο καθολική 

προσέγγιση για την παροχή της ασφάλισης υγείας, θα βελτιώσει την πρόσβαση στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ανασφάλιστους και υπογραμμίζουν τη 

σημασία της ασφάλισης υγείας στη μεγάλη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην 

υγειονομική περίθαλψη των πολιτών.  

 

Η βασική ευημερία εξαρτάται από την ικανοποιητική υγειονομική περίθαλψη, η 

οποία  εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα ποιοτικών 

ιατρικών υπηρεσιών. Επίσης, η διευκόλυνση της πρόσβασης απαιτεί την υπέρβαση 

της θεσμικής αδράνειας και συνδέεται με  πρωτοβουλίες, όπου η φροντίδα θα είναι 

ανθρωποκεντρική και όχι ιατρό-κεντρική.    

 

Οι πολιτικές υγείας διαμορφώνουν τα συστήματα υγείας, και, κατά συνέπεια, τους 

ευρύτερους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να 

ενημερώνονται από την κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

όταν προσπαθούν να λάβουν ιατρική φροντίδα. Ο συνδυασμός πολιτικών για την 

υγεία και των πολιτικών για την απασχόληση, μπορεί να αποτρέψει την 

περιθωριοποίηση από την φροντίδα υγείας. Υπάρχει ανάγκη να ακολουθηθεί 

στρατηγική αναδιανομής πόρων από την κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μέσω της δωρεάν παροχής δημόσιων υπηρεσιών προς τους φτωχούς και 

τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία. Σημαντική είναι και η ασφάλιση των ανέργων, 

διότι η ασφάλιση κατά την ανεργία μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, 

τόσο σε ατομικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης, μειώνει την μεταβλητότητα του εισοδήματος των νοικοκυριών, με τη 

μεταφορά χρημάτων στους ανέργους που να  μπορούν έτσι να επενδύουν αγαθά και 

δραστηριότητες για τη βελτίωση της υγείας.  

 

Οι μεταρρυθμίσεις για την ασφάλιση κατά της ανεργίας θα πρέπει να επικεντρωθούν 

στην επέκταση του αριθμού των ασφαλισμένων ατόμων του εργατικού δυναμικού. Ο 
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φαύλος κύκλος της ανεργίας και της ασθένειας μπορεί να σπάσει μόνο από τις 

συνδυασμένες επιπτώσεις των εν γένει υπηρεσιών περίθαλψης, (ειδικά μέτρα που 

προάγουν την υγεία μεταξύ των ανέργων), και των κοινωνικών παρεμβάσεων. 

Αναπροσανατολισμός των στόχων του εθνικού συστήματος υγείας, καθώς και  

στοχευμένες παρεμβάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται σε άτομα υψηλού κινδύνου, 

δηλαδή σε ανέργους, φτωχούς, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ευάλωτων 

ατόμων, με σκοπό την πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων των οικονομικών 

κρίσεων στον ελληνικό πληθυσμό και την άμβλυνση των ανισοτήτων στην κοινωνία. 

 

Η ενημέρωση για την υγεία διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αύξηση της πρόσβασης 

σε υπηρεσίες υγείας, με την έννοια ότι δημιουργεί γνώση για την υγεία. Η 

εκπαίδευση και η γνώση επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να αναζητήσει 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Τα άτομα μπορούν να γίνουν αυτόνομα μέσα 

στο σύστημα υγείας μόνον αν οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν μια σαφή αντίληψη 

των δικών τους αναγκών υγείας και γνώση των πιθανών οφελών και τα ελλείμματα 

του συστήματος υγείας. Η παροχή εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των ασθενών 

μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ασθενείς να γνωρίζουν και να οργανώνουν 

ερωτήσεις σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία, βελτιώνοντας έτσι τις δεξιότητες 

και την εμπιστοσύνη τους στην επικοινωνία με τους παρόχους περίθαλψης. Επιπλέον, 

οι ασθενείς θα μπορούσαν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με το τι μπορούν 

να περιμένουν από τη φροντίδα και τη θεραπεία. Για παράδειγμα, τα νοσοκομεία θα 

πρέπει να έχουν σήμανση και κατατοπιστική βιβλιογραφία στη γλώσσα του 

ασθενούς.  Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η γνώση με θετικό αντίκτυπο στην 

πρόσβαση, οι πληροφορίες για την υγεία πρέπει να είναι κατανοητές για το μέσο 

χρήστη της υγειονομικής περίθαλψης, επαρκείς και αξιόπιστες. Η ενημέρωση για την 

υγεία θα πρέπει επίσης να είναι αξιόπιστη, αφού η ιατρική ασφάλεια είναι ένα βασικό 

κριτήριο της πρόσβασης. Η κατανομή των πληροφοριών για την υγεία πηγαίνει πέρα 

από τις απλές στρατηγικές ή τελεολογική δράση εκ μέρους των ενδιαφερομένων 

μερών του συστήματος υγείας που ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο 

προϊόν. Ενημέρωση για την υγεία συχνά αγγίζει ένα βασικό τομέα της ανθρώπινης 

συνείδησης και του ανθρώπινου πολιτισμού.  Ο σεβασμός για την αυτονομία των 

περιθωριοποιημένων ομάδων, μπορεί να απαιτήσει την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών των ιδιαίτερων κοινωνικών ζητημάτων αυτών 

των ομάδων μεταξύ των επαγγελματιών και στη συνέχεια η προσαρμογή της παροχής 

υπηρεσιών προς τους διαφορετικούς τρόπους ζωής. Επιπλέον, η κατάρτιση των 
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γιατρών στο μέλλον πρέπει να μειώσει τις επιπτώσεις του ρατσισμού ή την 

ασυνείδητη προκατάληψη που σχετίζονται με τη λήψη κλινικών αποφάσεων. 

 

Η παρούσα έρευνα, αποκάλυψε  ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει περιορισμένη έρευνα 

σχετικά με την πρόσβαση του ανασφάλιστου πληθυσμού, όπως αυτή διαμορφώθηκε 

στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης καθώς και με τα αποτελέσματα στην υγεία των 

ευάλωτων πληθυσμών άλλα και στην δημόσια υγεία. Τα ευρήματα της μελέτης 

υπογραμμίζουν τη σημασία της υλοποίησης στρατηγικών υγείας που θα 

διασφαλίζουν τη βελτίωση των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών των ανθρώπων, 

πέρα από την εφαρμογή μέτρων για την ενσωμάτωση του αποκλεισμένου πληθυσμού 

στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος ασφάλισης υγείας. 

 

Τέλος, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα υπάρχουν παράλληλα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, όπου οι ΜΚΟ και τα άτυπα δίκτυα των 

επαγγελματιών του τομέα της υγείας έχουν αναλάβει το ρόλο του δημόσιου 

συστήματος υγείας στην παροχή φροντίδας για τις ευάλωτες ομάδες (Biswas et al., 

2011) που έχουν αποκλειστεί από το εθνικό σύστημα υγείας εξαιτίας του γεγονότος 

της απώλειας της εργασίας και της ασφαλιστικής κάλυψης. Ωστόσο, τα παράλληλα 

συστήματα μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία, δεδομένου ότι σπάνια έχουν τις ίδιες 

παροχές με τα δημόσια νοσοκομεία. Γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 

δυσκολίες στην παροχή κατάλληλης ποιότητας και πρωτίστως επαρκής φροντίδας. 

Επιπλέον, η δημιουργία παράλληλων συστημάτων κινδυνεύει να νομιμοποιήσει την 

έλλειψη δράσης από την πλευρά του κράτους πρόνοιας. Ως εκ τούτου, σε σχέση με το 

διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίζουμε ότι τα παράλληλα 

συστήματα θα πρέπει να είναι μια προσωρινή λύση μόνο και ότι τα κράτη πρόνοιας 

έχουν την κύρια ευθύνη για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης για τους 

ανασφάλιστους και τις ευπαθείς ομάδες γενικότερα. 

 

Συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής: 

α) Σύνδεση του τομέα της υγείας με τον τομέα της κοινωνικής προστασίας για τον 

εντοπισμό και προστασία των φτωχών και ευάλωτων πολιτών. Σημαντικό ρόλο 

καλούνται να διαδραματίσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, των 

κέντρων υγείας, των κέντρων  ψυχικής υγείας και της πρόνοιας 
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β) Χάραξη πολιτικών υγείας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία άρα οικοδόμηση 

αποτελεσματικών συστημάτων πληροφόρησης για την υγεία που να μπορούν να 

παρακολουθούν τακτικά την εξέλιξη του συστήματος 

γ) Ενίσχυση και αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μέσα από την 

συμμετοχική παρατήρηση κατά τη διενέργεια των συνεντεύξεων προέκυψε ότι τον 

ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεία ανέλαβαν κατά την διάρκεια την 

οικονομικής ύφεσης, τα κοινωνικά ιατρεία. Προτείνεται οι ανασφάλιστοι πολίτες με 

μια κάρτα υγείας που θα βασίζεται σε εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια να 

λαμβάνουν προληπτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψυχικής στήριξης για την έγκαιρη 

διάγνωση και πρόληψη στις υφιστάμενες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, κάποιοι πολίτες που ασφαλίστηκαν μέσω 

ΟΑΕΔ, δεν είχαν πόρους για να πληρώσουν τις απαιτούμενες συν-πληρωμές για την 

αγορά των απαραίτητων για την υγεία τους φαρμάκων.  Κάποια δηλαδή από τα μέτρα 

για την αύξηση της προσβασιμότητας απέτυχαν λόγω αποσπασματικότητας και 

έλλειψη βασικών στοιχείων. Η αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

και η καλύτερη τεκμηρίωση των δικαιούχων θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 

πρόσβαση αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

δ) Τέλος, η παραπομπή για εξειδικευμένη φροντίδα θα πραγματοποιείται από την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα δημόσια 

νοσοκομεία και η σπατάλη των διαθέσιμων πόρων. 

 

Εν κατακλείδι, το δικαίωμα στην υγεία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο και 

κοινωνικό δικαίωμα και πρέπει να προστατευθεί, ακόμη και σε καιρούς 

δημοσιονομικής λιτότητας.  Ως εκ τούτο, καθίσταται επιτακτική ανάγκη οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής να επικεντρωθούν στην αύξηση της αποδοτικότητας της 

κατανομής των πόρων και τη διατήρηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, 

ανεξάρτητα από τον πλούτο, την εκπαίδευση, την ηλικία ή την εθνοτική ομάδα. Διότι 

σημαντικό ρόλο στη μείωση της εξαθλίωσης και την προστασία των νοικοκυριών 

κατά τη διάρκεια περιόδων ατομικής και συλλογικής οικονομικής κρίσης, 

διαδραματίζει η οργάνωση και η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Επίσης, η 

διανομή των πόρων υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις ανάγκες μπορεί να 

βελτιώσει την υγεία του πληθυσμού και μπορεί να μειώσει ακόμη και τις ανισότητες 

στον τομέα της υγείας που είναι ευρέως διαδεδομένη στις χώρες υψηλού 

εισοδήματος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

 Βιογραφικά δεδομένα (Κοινωνικά-οικονομικά –δημογραφικά στοιχεία) 

 Αντιλήψεις σχετικά με θέματα υγείας –Κατάσταση υγείας/Διαχείριση Υγείας  

 Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας  – Χρήση Υπηρεσιών υγείας -Εμπειρίες με 

το σύστημα υγείας 

 Ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας- Εναλλακτικές στρατηγικές κάλυψης αναγκών 

υγείας- Εμπειρίες με ανεπίσημα δίκτυα παροχής υπηρεσιών υγείας 

 Συνέπειες της έλλειψης ασφάλισης 

 Σκέψεις σχετικά με το μέλλον-Προτάσεις για την βελτίωση της πρόσβασης 

 

 

Στοιχεία συνέντευξης 

Αριθμός συνέντευξης…………… 

Ημερομηνία…………………. 

Τόπος………… 

Ονοματεπώνυμο συνεντευκτή……….. 

Διάρκεια…………… 

Τρόπος καταγραφής………(μαγνητόφωνο)…..(σημειώσεις) 

Ολοκληρώθηκε ομαλά……(ναι)……….(όχι) 

Παρατηρήσεις………. 

 

 

Εισαγωγικές Ερωτήσεις  

Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε και θέλετε με τον τρόπο αυτό 

να βοηθήσετε στην διεξαγωγή της έρευνας μας. Πρώτα απ’ όλα, επιτρέψτε μου να 

σας διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνετε εντελώς ανώνυμος/η και δεν θα κρατηθούν 

αντίγραφα της συνέντευξης όπου θα αναφέρεται το όνομα σας. 
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Δημογραφικά /κοινωνικά στοιχεία (χαρακτηριστικά συμμετεχόντων): 

Ηλικία 

Φύλο 

Χώρα καταγωγής 

Διάρκεια παραμονής/καθεστώς παραμονής (Για μετανάστες) 

Οικογενειακή κατάσταση (Αν είναι έγγαμος εργάζεται η σύζυγος) 

Κατάσταση στέγασης (ενοίκιο/ιδιόκτητο/φιλοξενούμενος/άστεγος) 

Εκπαίδευση 

Καθεστώς απασχόλησης /ασφάλιση(πρότερη)/αιτία διακοπής 

Ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού (επάρκεια εισοδήματος/ανταπεξέρχεται στις 

καθημερινές του ανάγκες;(διατροφή/ έξοδα διαβίωσης)) 

 

Αντίληψη σχετικά με την υγεία/ Κατάσταση υγείας / Διαχείριση Υγείας 

 Θα λέγατε ότι η υγεία σας  σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετική, πολύ καλή, 

καλή, μέτρια, ή κακή;  

 Που πιστεύετε ότι οφείλετε αυτό το επίπεδο; 

 (Σε περίπτωση μέτριας / κακής υγείας) Τι προβλήματα υγείας αντιμετωπίζετε; 

 Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν/επηρεάζουν την 

υγεία σας; 

 Η οικονομική σας κατάσταση και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει την υγεία σας; Αν ναι με ποιο τρόπο; 

 Η  κατάσταση απασχόλησης έχει επηρεάσει την υγεία σας; 

 Με ποιους τρόπους φροντίζετε την υγεία σας; τι κάνετε για να έχετε καλή 

υγεία; πόσο σημαντικό είναι για εσάς να έχετε καλή υγεία; 

 Όταν έχετε ένα πρόβλημα υγείας πως το αντιμετωπίζετε; Υπάρχει κάποιος 

που σας βοηθάει ή συμβουλεύεστε; Tι είδους βοήθεια έχετε δεχθεί και από 

ποιον; Πόσο χρήσιμη ήταν η βοήθεια   αυτή (εκτός και εντός νοσοκομείου); 

 Στις επισκέψεις σας σε νοσοκομείο  πάτε μόνος ή με κάποιον άλλο,  και αν 

ναι, με ποιόν και γιατί; Μεσολαβεί κάποιος για σας, και αν ναι, ποιος και 

γιατί; 

 Σε ποιες περιπτώσεις αναζητάτε ιατρική βοήθεια; 

 Πως ενημερώνεστε για τα θέματα υγείας που σας αφορούν; 
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Συνέπειες της έλλειψης ασφάλισης 

 Είχατε ποτέ κάποια ασφάλιση; 

 Πόσο χρονικό διάστημα είστε ανασφάλιστος; 

 Ποιος ήταν ο λόγος που μείνατε ανασφάλιστος;(απώλεια εργασίας λόγω 

οικονομικής κρίσης, προσωπική αμέλεια, έλλειψη ενημέρωσης, 

μεταναστευτικό καθεστώς) 

 Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση της υγείας σας από τη στιγμή που 

μείνατε χωρίς ασφάλιση; Σε ποιο βαθμό θα λέγατε, που εντοπίζετε τις 

διαφορές (χρόνος αναμονής, ευγένεια, δυσχερής πρόσβαση, καθυστέρηση 

στην αναζήτηση και λήψη ιατρικής φροντίδας ) 

 Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα ενός ασθενή με ασφάλιση 

Χρήση  Υπηρεσιών Υγείας  

 Την  τελευταία  φορά  που  πήγατε  σε  κάποιο  νοσοκομείο  ήταν  για  κάτι  

έκτακτο  ή  για  κάτι προγραμματισμένο;  

 Τι πρόβλημα υγείας ήταν συγκεκριμένα;  

 Επιλέξατε το συγκεκριμένο νοσοκομείο; Αν ναι ποια ήταν τα κριτήρια; 

 Στο νοσοκομείο πήγατε ανασφάλιστος, χρειάστηκε να πληρώσετε κάτι; 

 Ποια ήταν η αντιμετώπιση σας από τους υπαλλήλους του  γραφείου κίνησης; 

ποιες δυσκολίες συναντήσατε κατά την είσοδο σας στο νοσοκομείο; πως τις 

ξεπεράσατε;(με παρέμβαση κάποιου εντός και εκτός νοσοκομείου) 

 Πόσο ικανοποιημένος είστε  από τις υπηρεσίες που λάβατε; 

 Θεωρείτε ότι επηρέασε την αντιμετώπιση σας από το Διοικητικό-

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό η έλλειψη ασφάλισης; Αν ναι πως; Έχετε 

κάποιο παράδειγμα να αναφέρετε; 

 Από την εμπειρία σας ποιες διαφορές έχετε εντοπίσει ανάμεσα  σε εσάς που 

είστε ανασφάλιστος σε σχέση με κάποιον που έχει ασφάλιση ή σε εσάς τον 

ίδιο ως πρώην ασφαλισμένο όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες; 

Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (Εμπόδια/ φραγμοί στην πρόσβαση) 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, έχετε καθυστερήσει να λάβετε 

ιατρική περίθαλψη, λόγω της ανησυχίας σας για το κόστος; ή για άλλους 

λόγους; 

 Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι  συνέπειες στην υγεία σας εξαιτίας αυτής της 

καθυστέρησης; 
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 Κατά τη διάρκεια των  τελευταίων 12 μηνών, υπήρξε κάποια στιγμή που  

χρειαστήκατε ιατρική φροντίδα, αλλά δεν την λάβατε, διότι  δεν θα 

μπορούσατε  να το αντέξετε  οικονομικά; 

 Πως χειριστήκατε το θέμα υγεία σας τελικά; 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, υπήρξε οποιαδήποτε στιγμή που 

χρειαστήκατε κάποιο  φάρμακο, αλλά δεν το πήρατε, γιατί δεν θα μπορούσατε  

να αντέξετε  οικονομικά;  

 Επηρέασε και αν ναι πόσο την υγεία σας; 

 Πόσο άνετα νιώθετε να μιλήσετε για τα ζητήματα υγείας στο ιατρικό-

νοσηλευτικό προσωπικό ενός νοσοκομείου; 

 Πως επιλέγεται έναν γιατρό ή ένα νοσοκομείο; ποια είναι τα κριτήρια σας; 

ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιλογές που έχετε; 

 Θα μπορούσατε να περιγράψετε κάτι που  ο γιατρός είπε ή έκανε, όταν  μπήκε 

μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων που σας έκανε να αισθάνεστε λιγότερο 

άνετα;  

 Θα θέλατε να περιγράψετε κάτι ασυνήθιστο που σας συνέβη κατά την 

διάρκεια της παροχής ιατρικής φροντίδας 

 Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο γιατρός κατάλαβε τις ανάγκες σας /ανησυχίες 

σας και ανταποκρίθηκε σε αυτές; Σας διέθεσε τον απαραίτητο χρόνο για να 

διαπιστώσει τις ανάγκες σας; Αναφέρθηκε καθόλου στο ότι είστε 

ανασφάλιστος; 

 Πόσο δύσκολο είναι για εσάς να πληρώσετε για οποιαδήποτε ιατρική 

υπηρεσία ή την αγορά κάποιου φαρμάκου; 

 Πως λύνετε το πρόβλημα σας; απευθύνεστε κάπου συγκεκριμένα; 

Ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας-Αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών: 

 Υπήρξαν περιπτώσεις που ενώ χρειαστήκατε ιατρική φροντίδα 

(θεραπεία/εξέταση) τελικά δεν την αναζητήσατε; Τι ήταν αυτό που σας 

απέτρεψε από την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας;(για μετανάστες : γλωσσικά 

εμπόδια /φόβος καταγγελίας στις αρχές/οικονομική αδυναμία) 

 Υπήρξαν περιπτώσεις που χρειαστήκατε υγειονομική περίθαλψη αλλά δεν τη 

λάβατε; ή την λάβατε καθυστερημένα; Σε τι πιστεύετε ότι  οφείλεται αυτό; 

 Σας έχουν αρνηθεί ποτέ την παροχή ιατρικής φροντίδας ; 

 Έχετε γνώση των υπηρεσιών υγείας; Γνωρίζετε πως λειτουργεί το Ελληνικό  

Δημόσιο Σύστημα Υγείας; 
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 Γνωρίζετε ποια είναι τα δικαιώματα σας ως ανασφάλιστος ή μετανάστης; Τι 

παροχές  δικαιούστε; 

 Αν ναι ποιος σας έχει ενημερώσει σχετικά με αυτά;(επίσημος φορέας, φίλος 

ΜΚΟ) 

 Γνωρίζετε για τον Ν 1753/28-6-2014 και Ν 1465/5-6-2014 σχετικά με την 

πρόσβαση στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών; έχετε κάνει χρήση αυτού 

του νόμου; Αν ναι ποια είναι η εμπειρία σας; 

 Γνωρίζετε άτυπα δίκτυα παροχής ιατρικής φροντίδας; (π.χ. κοινωνικά 

ιατρεία,) Έχετε κάνει χρήση αυτών; 

 Έχετε χρησιμοποιήσει υπηρεσίες υγείας εκτός δημόσιου νοσοκομείου; Αν ναι, 

τι είδους και που; 

 Εντοπίσατε διαφορές ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες αν ναι ποιές; 

 Έχετε χρησιμοποιήσει παραδοσιακή ιατρική; φάρμακα χωρίς συνταγή 

γιατρού; Αν ναι ποιος ήταν ο λόγος 

 Γνωρίζετε για την δράση μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα της 

υγείας; Πως μάθατε για την ύπαρξη αυτών των οργανώσεων 

(μεταναστευτικών και μη κυβερνητικών); 

 Τι υπηρεσίες σας παρέχουν; Υπάρχουν κάποια κριτήρια; Σας καλύπτουν οι 

υπηρεσίες αυτές; 

 

Σκέψεις σχετικά με το μέλλον-Προτάσεις για την βελτίωση της πρόσβασης 

 Ποια είναι η άποψη σας για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα; Έχετε εμπειρία 

από συστήματα υγείας σε άλλες χώρες; Τι διαφορές έχετε εντοπίσει; 

 Τι  θεωρείτε  ότι  θα  πρέπει  να  αλλάξει  άμεσα  στα  δημόσια  νοσοκομεία  

για  να  βοηθήσει  τους μετανάστες , τους ανασφάλιστους ; 

 Για γηγενείς: Πιστεύετε ότι η δημόσια και δωρεάν υγεία πρέπει να 

προσφέρετε  σε όλον τον πληθυσμό ή μόνο στον γηγενή πληθυσμό; 

 Ποιες είναι οι προσδοκίες σας; Τι θα θέλατε να βελτιωθεί; Τι θεωρείτε ότι θα 

έπρεπε να γίνει σχετικά με αυτό; 

 Θα θέλατε να συμπληρώσετε/συζητήσουμε κάτι άλλο πριν ολοκληρώσουμε 

την συνέντευξη; 

 

Για μετανάστες: 
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 Πιστεύετε ότι η κατάσταση της υγείας σας έχει αλλάξει κατά την παραμονή 

σας στην Ελλάδα; Που νομίζετε ότι οφείλετε αυτό; 

 Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικοί/βασικοί παράγοντες που έχουν 

συμβάλλει στην αλλαγή της κατάστασης  της υγείας σας; 

 Πόσο νομίζετε ότι έχει συμβάλλει η οργάνωση και λειτουργία του 

συστήματος  υγείας στην Ελλάδα στην αλλαγή αυτή; 

 Ποιες είναι οι διαφορές του από το σύστημα υγείας της χώρας σας 

 ποια  νομίζετε ότι είναι τα ειδικά προβλήματα που ο ασθενής θα συναντήσει 

που είναι διαφορετικά από εκείνα ενός ασθενούς με μια παρόμοια κατάσταση 

από τον γηγενή πληθυσμό, και πώς θα πρέπει να ξεπεραστούν; 

 Είχατε  ευκολία  στο  να  μιλήσετε (γλωσσικά εμπόδια, πολιτισμικά)  να  

περιγράψετε  τα  συμπτώματα  στο  προσωπικό; Αντιμετωπίσατε κάποιο άλλο 

πρόβλημα; 
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