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Σκοπός: Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος της διεθνούς μελέτης παρακολούθησης 

RESTORE(2011-2015), και εξετάζει τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του έργου το 

οποίο στόχευσε στη βελτίωση της επικοινωνίας με τους μετανάστες. Ειδικότερα, η 

μελέτη θα επιχειρήσει να διερευνήσει κατά πόσο οι αλλαγές που το πρόγραμμα 

επέφερε στην πράξη, έχουν διατηρηθεί και αν υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα που 

πρέπει να εξετασθούν και να συζητηθούν. 

Μεθοδολογία: Μια μελέτη με ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης στην οποία 

χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές Συμμετοχικής Παρατήρησης και Δράσης (Participatory 

Learning Action-PLA) με ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus group), καθώς και 

ατομικές συνεντεύξεις. Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης διεξήχθησαν στη γλώσσα 

της χώρας υποδοχής, σύμφωνα με το RESTORE. Ο πληθυσμός μελέτης 

αποτελούνταν από μετανάστες, γενικούς/οικογενειακούς γιατρούς, νοσηλεύτριες, 

διερμηνείς, και εκπροσώπους φορέων υγείας. Διεξήχθη στο Δημοτικό Κοινωνικό 

Ιατρείο-4
η
 ΤΟΜΥ Ηρακλείου Κρήτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση 

μεταφράστηκε και καταγράφηκε για συγκριτική ανάλυση χρησιμοποιώντας ένα 

τυποποιημένο πρότυπο αγγλικής γλώσσας.  
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Αποτελέσματα: Η φήμη των κοινοτικών οργανώσεων άλλαξε και επηρέασε άλλες 

συνεργασίες μόνο σε τοπικό πλαίσιο και η αίσθηση της ενδυνάμωσης και της 

εμπιστοσύνης των μελών της κοινότητας άλλαξε. Σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας 

είναι ότι η εκτίμηση των μελών της κοινότητας για την αξία της έρευνας και της 

αξιολόγησης άλλαξε. Οι φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης και το προσωπικό 

χρησιμοποίησαν νεοαποκτηθείσες ερευνητικές δεξιότητες για να εργαστούν για την 

παροχή υπηρεσιών για την κοινότητα τους. Η ικανότητα των κλινικών για να 

σκεφτούν κριτικά και να συζητήσουν το έργο τους άλλαξε ανοιχτά. Η εμπιστοσύνη 

των μεταναστών στη διάγνωση και τη θεραπεία από τον γενικό ιατρό βελτιώθηκε. Οι 

σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της κοινότητας, της υγειονομικής 

περίθαλψης και των ερευνητών άλλαξαν. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της κοινότητας, 

της υγειονομικής περίθαλψης και των ερευνητών ανέφεραν αλλαγές ως προς την 

ανταπόκριση στη μεθοδολογία της έρευνας δράσης και την επιθυμία για περισσότερα. 

Το πρόγραμμα RESTORE έχει οδηγήσει σε νέες συναφείς συνεργασίες με άλλους 

ερευνητές και κοινοτικές ομάδες. Τέλος, οι ερευνητές αλλάζουν την ερευνητική τους 

προσέγγιση: η προθυμία τους να σκεφτούν και να μοιραστούν ιδέες με άλλους. 

Συμπεράσματα: Έχουν συνεχιστεί  ορισμένες αλλαγές στην καθημερινή πρακτική 

που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του RESTORE, κυρίως όμως όσον αφορά στο 

τομέα της έρευνας, της συνεργασίας των φορέων και της εμπιστοσύνης των 

μεταναστών προς το γενικό ιατρό. 
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Abstract 
 

Title: Primary health care and health services for migrants: The RESTORE-follow up 

program  

By: Maria Loukogeorgaki  

Supervisors: 1. Professor Lionis Christos 

  2. Professor  Papadakis Nikolaos 

                        3. Dr.Papadakaki Maria 

Date: June 2019  

 

 

Key words: Primary health care, migrants, health services 

 

Aim: This study is part of the RESTORE international monitoring study (2011-2015) 

and looks at the long-term impact of the project aimed at improving communication 

with migrants. In particular, the study will attempt to investigate whether the changes 

that the program has brought into practice have been maintained and whether there are 

other results that need to be addressed and discussed. 

Methods: A study of qualitative methods of analysis using Participatory Learning 

Action (PLA) techniques with focus group groups, as well as individual interviews. 

Focus groups have been conducted in the host country, according to RESTORE. The 

study population consisted of immigrants, general/family doctors, nurses, interpreters, 

and representatives of health care providers. It was held at the Municipal Social Clinic 

- 4th TOMY of Heraklion, Crete. It is worth noting that the analysis was translated 

and recorded for comparative analysis using a standard English language standard. 

Results: The reputation of community organizations changed and influenced other 

collaborations only in a local context. The sense of empowerment and confidence of 

community members has changed. The appreciation of community members for the 

value of research and evaluation has changed. Healthcare providers and staff have 

used newly acquired research skills to work to provide services to their community. 

The ability of clinicians to think critically and discuss their work has changed openly. 

Migrants' confidence in diagnosis and treatment by the general practitioner has 

improved. Relations between community stakeholders, healthcare and researchers 

have changed. Community, healthcare and research stakeholders reported changes in 
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responding to the methodology of action research and the desire for more. The 

RESTORE program has led to new relevant collaborations with other researchers and 

community groups. Finally, researchers are changing their research approach: their 

willingness to think and share ideas with others. 

Conclusion: Few changes have been made to the day-to-day practice of RESTORE, 

particularly in the field of research and cooperation between the players and the 

confidence of immigrants towards the general practitioner. 
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1.     Εισαγωγή 

 
Η καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, 

που κατοχυρώνεται νόμιμα τόσο σε διεθνή όσο και σε ευρωπαϊκά μέσα, όπως ο 

Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Rechel et al. 2013). Όμως, παρόλο 

που τα δικαιώματα αυτά μπορούν να οριστούν σε νομικά έγγραφα, κατά την 

εφαρμογή διαφαίνονται ποικίλες ανισότητες μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων, ιδίως 

στους μετανάστες, μια από τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Για παράδειγμα, 

ανάλογα με το καθεστώς μετανάστευσης (νόμιμη ή παράνομη), οι μετανάστες 

ενδέχεται να έχουν περιορισμένα δικαιώματα για την υγειονομική περίθαλψη λόγω 

των εθνικών νόμων και πολιτικών (FRA, 2018). 

Οι μετανάστες αποτελούν ένα σημαντικό αυξανόμενο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ). Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι μετανάστες είναι ένας ετερογενής 

πληθυσμός και περιλαμβάνουν τους φοιτητές, τους μετανάστες για εργασία και τους 

αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, μετανάστες χωρίς έγγραφα, θύματα εμπορίας 

ανθρώπων και οικονομικούς μετανάστες σε ανειδίκευτη και χαμηλά αμειβόμενη 

απασχόληση. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη αντιμετώπισε μια απότομη αύξηση της 

μετανάστευσης. Περισσότεροι από 65 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 

εκτοπίστηκαν βίαια το 2015, αριθμός που τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι είναι το 

υψηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε ποτέ. Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην αύξηση αυτή είναι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αστάθειας (Bradby 

et al. 2015). Ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών αποτελεί τεράστια πρόκληση για τα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των χωρών που τους λαμβάνουν  και υπάρχει 

γενική έλλειψη ετοιμότητας να χειριστούν και να κατανοήσουν τις ανάγκες 

υγειονομικής περίθαλψης τους, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας (Mangrio et al. 

2017). 

Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες επηρεάστηκαν και αντιμετώπισαν την πρόκληση 

για την καθιέρωση καλής ποιότητας και πρόσβαση στην  υγειονομικής περίθαλψη για  

τους μετανάστες. Η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη είναι το πρώτο σημείο 

εισόδου στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στις περισσότερες χώρες (Donnell et 

al. 2016). Επομένως, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) με τις υπηρεσίες της 
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αναλαμβάνει την ευθύνη να ανταποκριθεί στις ανάγκες υγείας ενός ευάλωτου 

πληθυσμού, των μεταναστών. Βέβαια, για να είναι αποτελεσματική, η ΠΦΥ θα 

πρέπει να ενημερώνεται για τις ανάγκες και τις επιθυμίες της υγείας του πληθυσμού 

που περιθάλπει (Weel et al. 2014). 

Οι έρευνες δείχνουν ότι η κατανόηση της εμπειρίας των μεταναστών και της 

πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη είναι σημαντικοί παράγοντες για τη 

βελτίωση της υγείας τους, δεδομένου ότι η πρόσβαση έχει διαπιστωθεί ότι είναι ο 

κύριος δείκτης υγείας (Campbell et al. 2014).  Η υγεία αποτελεί καθημερινό πόρο και 

μια από τις πιο θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση των δυνατοτήτων 

ανάπτυξης ενός ατόμου, καθώς και βασικό στοιχείο για την ένταξη των μεταναστών 

στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Εν τούτοις, τα ευρήματα από τη Σουηδία και 

τον Καναδά δείχνουν επιδείνωση της κατάστασης υγείας μεταξύ των μεταναστών 

μετά την εγκατάστασή τους στη χώρα υποδοχής (Βjorngren et al. 2015). 

Όμως, παρόλο που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για υγειονομική περίθαλψη, οι 

μετανάστες αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όταν πρόκειται για πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη που μπορούν να δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα των 

γλωσσικών προβλημάτων, καθώς και από πολιτισμικές και οικονομικές πτυχές 

(Hadgkiss et al. 2014). Ένας άλλος παράγοντας που επίσης διαπιστώθηκε ότι 

λειτουργεί ως εμπόδιο για την πρόσβαση των μεταναστών στην υγειονομική 

περίθαλψη είναι ο φόβος ότι η επίσκεψη σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα γενικό ιατρό 

μπορεί να οδηγήσει στην αναφορά του καθεστώτος μετανάστευσης στις αρχές 

επιβολής του νόμου, και ότι αυτή η φροντίδα θα απορριφθεί (Merry et al. 2011). 

Συμπερασματικά, η  μεταναστευτική κρίση δημιούργησε σημαντικές προκλήσεις για 

όλα τα εθνικά συστήματα υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη και φυσικά και στην 

Ελλάδα. Έχει δοθεί περιορισμένη προσοχή στο βαθμό στον οποίο η παροχή 

υπηρεσιών υγείας για τους μετανάστες έχει γίνει καθήκον της πρωτοβάθμιας 

υγειονομικής περίθαλψης, η οποία πιέστηκε από το τεράστιο φόρτο εργασίας. 

Συνεπώς, η παρούσα εργασία θα εστιάσει στον εάν η ΠΦΥ συμβάλει θετικά στη 

κατάλληλη παροχή υπηρεσιών στους μετανάστες.
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2.    Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

2.1    Διεθνές πλαίσιο για την πρόσβαση στην φροντίδα υγείας 

Η πρόσβαση στην υγεία αποτελεί ζήτημα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το 

οποίο πρέπει να εφαρμόζεται ισότιμα και δίκαια σε όλους. Παρόλο που έχει 

σημειωθεί μεγάλη πρόοδος για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των 

μειονοτήτων και των εγκύων γυναικών στο γενικό πληθυσμό, η πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών και ειδικότερα των προσφύγων γυναικών 

και κοριτσιών διαφέρει σε ολόκληρη την ΕΕ και απαιτείται να γίνουν περαιτέρω 

ενέργειες. Το 2016 τα μέλη της ΕΕ, μετεγκατέστησαν ή χορήγησαν άσυλο σε 720.000 

πρόσφυγες. Η Ευρώπη είναι και πρέπει να παραμείνει η ήπειρος της αλληλεγγύης 

στην οποία θα μπορούν να βρίσκουν καταφύγιο οι πληθυσμοί που έχουν εκδιωχθεί 

(European Commission, 2017). 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότερες φιλόξενες χώρες προσφέρουν επί της αρχής 

κάποιο είδος ιατρικού ελέγχου κατά την άφιξη, αλλά πολλοί μετανάστες δεν 

επωφελούνται από αυτές τις υπηρεσίες και η ποιότητα των προγραμμάτων είναι 

αμφισβητήσιμη και συχνά παραβλέπει το πρόβλημα της ψυχικής υγείας (Norredam et 

al. 2006).  

Οι νομικοί περιορισμοί, οι ελάχιστοι πόροι και η πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η 

μετάφραση, εμποδίζουν επίσης την πρακτική πρόσβαση των μεταναστών σε 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, στους αιτούντες άσυλο χορηγείται 

τυπικά περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η οποία συχνά 

περιορίζεται στην επείγουσα ιατρική περίθαλψη, την εγκυμοσύνη, τη φροντίδα του 

τοκετού και τις υπηρεσίες ανοσοποίησης . Έρευνες σε διεθνές επίπεδο δείχνουν ότι οι 

χώρες υποδοχής συχνά επιβάλλουν περιόδους αναμονής πριν χορηγήσουν στους 

μετανάστες πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που καθυστερούν τη 

φροντίδα τους (Rousseau et al. 2013). 
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2.2     Το Μεταναστευτικό Ρεύμα στην Ελλάδα: Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές 

Υγείας 

Η ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ήταν θεμελιώδης στόχος για πολλά 

ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Στην Ελλάδα 

η παροχή των υπηρεσιών υγείας προς όλους αδιακρίτως είναι αγαθό που καθορίζεται 

και προστατεύεται από το ίδιο το Σύνταγμα αλλά και τους νόμους της χώρας. 

Η μεγάλη εισροή μεταναστών στην Ελλάδα είναι προφανής κατά τα τελευταία έτη. 

Ωστόσο, η Ελλάδα  εξακολουθεί να συνεχίζει να βρίσκεται υπό δυσανάλογη πίεση. 

Το 2017 η Υπηρεσία Ασύλου κατέγραψε 58.642 αιτήσεις, με τον αριθμό να κινείται 

αυξητικά εντός του 2018, όπου καταγράφηκαν 61.760 αιτήσεις (Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2018). Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω των 

ελληνοτουρκικών θαλάσσιων συνόρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού 

Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου 

(ΕΣΚΕΣΜΑ), κατά τους μήνες Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2018, εισήλθαν παράτυπα 

23.996 πολίτες τρίτων χωρών, έναντι 19.799 που εισήλθαν την ίδια περίοδο του έτους 

2017. Επιπλέον, οι παράτυπες εισροές στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, κατά 

τους μήνες Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2018, ανήλθαν σε 12.290, έναντι 3.744 που 

εισήλθαν την ίδια περίοδο του έτους 2017. Τέλος, το διάστημα Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2018, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή προέβη σε διασώσεις  

17.313 ανθρώπων, έναντι 16.762 το αντίστοιχο περσινό διάστημα (Υπουργείο 

Προστασίας Πολίτη, 2018). 

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και σφαιρική 

πολιτική όσον αφορά την πρόσβαση των μεταναστών και τη χρήση υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης.  Δεν αποτελεί έκπληξη ο δείκτης για  την πολιτική ένταξη 

των μεταναστών στην Ελλάδα (MIPEX) για την υγεία των μεταναστών που ήταν 

δυσμενείς, αποκαλύπτοντας τις περιορισμένες διαθέσιμες υπηρεσίες και υψηλές 

πληρωμές ιδιωτικής δαπάνης. Η βάση του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης 

είναι ένα μείγμα φόρου, κοινωνικής ασφάλισης, ιδιωτικής οικονομική δαπάνη και 

αυτό ισχύει για τους μετανάστες που νόμιμα διαμένουν στη χώρα. Οι παράνομοι 

μετανάστες λαμβάνουν μόνο επείγουσα περίθαλψη και δεν έχουν δικαίωμα στην 

ασφάλιση υγείας (ΜΙΡΕΧ,2018). 

Παρόλα αυτά, έχουν αναπτυχθεί ορισμένες πρωτοβουλίες για την φροντίδα της υγείας 

των μεταναστών. Αρχικά, το εμβολιαστικό πρόγραμμα όπου κατά το τρίμηνο 
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Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2018, διενεργήθηκαν εμβολιασμοί σε πληθυσμούς 

προσφύγων και μεταναστών στους χώρους διαμονής αυτών τόσο στην ηπειρωτική 

Ελλάδα όσο και τα νησιά, όπως τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), τα 

Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και ξενώνες φιλοξενίας, 

υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας (ΓΓΔΥ). Ο 

εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε κυρίως από το ΚΕΕΛΠΝΟ και από Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ερυθρός Σταυρός, Γιατροί του 

Κόσμου) καθώς και από ορισμένες υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ(Υπουργείο Υγείας, 

2018). 

Αναφορικά με δράσεις σχετικές με την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων και 

ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων αυτών, το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με τις κατά 

τόπους επιτροπές λοιμώξεων των νοσοκομείων που βρίσκονται κοντά σε ΚΦΠΜ 

προχώρησε στον καθορισμό ιατρών υπεύθυνων για τη χορήγηση προφυλακτικής 

αγωγής για τον HIV και τα ΣΜΝ (ΡΕΡ), μετά από σεξουαλική κακοποίηση. 

Αντίστοιχα, στα ΚΥΤ ορίσθηκαν άτομα υπεύθυνα για τη διαχείριση περιστατικών 

έμφυλης βίας, ενώ προβλέφθηκε η διασύνδεσή τους με τα νοσοκομεία. Μέσω του 

προγράμματος PH1LOS 2.242 άτομα προσήλθαν και δέχθηκαν υγειονομική 

περίθαλψη στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στα ΠΕΔΥ και τα Κέντρα Υγείας της χώρας 

(ΚΕΕΛΠΝΟ,2018). 

Όσον αφορά την υγειονομική κάλυψη των αναγκών των  πολιτών τρίτων χωρών που 

κρατούνται στα οκτώ ΠροΚεΚΑ αυτή παρέχεται από την Ανώνυμη Εταιρεία 

Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ). Ο αριθμός αυτών ανέρχεται περίπου στα 2.012 άτομα κι 

εκτός της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο 

από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, παρέχονται επίσης υπηρεσίες ψυχολογικής και 

κοινωνικής υποστήριξης, διαγνωστικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού 

χαρακτήρα από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας 

(ΕΚΕΠΥ) κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2018, οι πρόσφυγες 

που δέχθηκαν υπηρεσίες υγείας στους υγειονομικούς σχηματισμούς της χώρας 

ανέρχονται σε 16.641. Από αυτό το συνολικό αριθμό προσερχόμενων, 1.385 άτομα 

εισήχθησαν σε Νοσοκομεία. Επίσης, όσον αφορά το διαχωρισμό ανά ηλικιακή ομάδα 

τα 4.991 προσερχόμενα περιστατικά αφορούν άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών 

(ΕΚΕΠΥ,2018). 



Public Health & Health Care Management 

Faculty of Medicine – University of Crete 

 

 
 

14 
 

2.3    Προβλήματα αναφορικά με τις υπηρεσίες Υγείας-Προσβασιμότητα και 

ποιότητα  

Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα  

το οποίο προωθείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ωστόσο, παρατηρείται 

ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων όσον αφορά την πρόσβαση 

τους και στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που τους παρέχονται. 

Αρχικά, η έλλειψη τοπικών γλωσσικών δεξιοτήτων των μεταναστών είναι ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες που απαγορεύουν τη χρήση υπηρεσιών υγείας. 

Επιπλέον, η γνώση σχετικά με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας 

υποδοχής είναι γενικά ανεπαρκές (Priebe et al. 2011). Υπάρχει, λοιπόν ανάγκη για 

τους πρόσφυγες να τους παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης, τόσο σε προφορικές όσο και σε γραπτές μορφές. Επίσης, οι 

πολιτισμικές διαφορές, στις οποίες ενσωματώνονται τα θέματα φύλου και εθνότητας, 

μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη. Επιπρόσθετα, οι 

χρόνοι αναμονής, η οικονομία και οι μεταφορές είναι που θεωρούνται εμπόδια στην 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (Mangrio et al. 2017). 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματος ΕUR-HUMAN το οποίο διεξήχθη 

από την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, μπορούν να αντληθούν πολλά στοιχεία για τους μετανάστες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού αυτού έργου ήταν να 

συμβάλει στην παροχή καλής, οικονομικά προσιτής, παρηγορητικής, 

ολοκληρωμένης, ανθρωποκεντρικής και ολοκληρωμένης φροντίδας για όλες τις 

ηλικίες και όλες τις ασθένειες, λαμβάνοντας υπόψη το διαπολιτισμικό περιβάλλον και 

τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των νέων προσφύγων (Eur-Human 

Protocol, 2016). 

Ιδιαίτερα, τα πιο συχνά αναφερθέντα προβλήματα υγείας προκλήθηκαν από πόλεμο ή 

βία και ατυχήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή από ανθυγιεινές συνθήκες 

διαβίωσης στα συχνά μετακινούμενα κέντρα υποδοχής. Στα hotspot και στα κέντρα 

διέλευσης, αναφέρθηκαν ως χρονικοί περιορισμοί, έλλειψη εμπιστοσύνης και έλλειψη 

πληροφοριών ως τα μεγαλύτερα εμπόδια (Rurik et al. 2018). Ταυτόχρονα, 

υπογραμμίζεται ότι οι μετανάστες δεν λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με 

τους κανόνες και τις διαδικασίες στα κέντρα και την οργάνωση και τον τόπο των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Είχαν δυσκολίες να βρουν έναν γιατρό σε 
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πολυάσχολους συνοριακούς σταθμούς, αλλά και σε κέντρα μακροχρόνιας υποδοχής 

και τα διοικητικά προβλήματα εμπόδιζαν την προσβασιμότητα (Mechili et al. 2018). 

Ωστόσο, κάποιοι πρόσφυγες ανέφεραν ότι δεν ήθελαν να λάβουν φροντίδα επειδή 

ήθελαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους το συντομότερο δυνατό. Βέβαια, η έλλειψη 

συνέχειας της περίθαλψης ήταν ένα κρίσιμο ζήτημα. Αυτό σχετίζεται με την έλλειψη 

πληροφόρησης σχετικά με την προηγούμενη θεραπεία (δεν υπάρχει προσωπική 

κατάσταση υγείας ή μόνο στην τοπική γλώσσα), δυσκολίες στην απόκτηση 

φαρμακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και έλλειψη γνώσεων μεταξύ 

των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με την 

περίθαλψη που παρέχεται στην «επόμενη» χώρα (Jirovsky et al. 2018). 

Η αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών των μεταναστών είναι δύσκολη και 

παγκόσμια υπόθεση στην ευρωπαϊκή πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, όπου 

πρέπει ακόμη να σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Το πρόβλημα αυτό χαρακτηρίζεται 

περαιτέρω από τις διαφορές μεταξύ των χωρών των συστημάτων πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και των πολιτικών μετανάστευσης στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης. Επιπρόσθετα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών σε 

σχέση με τις ομάδες μεταναστών όσον αφορά την πολιτισμική ποικιλομορφία, την 

εθνικότητα της θρησκευτικής κοινότητας και τη χώρα προέλευσης (De Brun et al. 

2015). 

Παρά τις διαφορές αυτές, η ΠΦΥ απευθύνεται στη φροντίδα ατόμων, 

συμπεριλαμβάνοντας και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των 

μεταναστών πρέπει να προσεγγιστεί μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με 

επίκεντρο την προληπτική φροντίδα και την προαγωγή της υγείας, η ΠΦΥ φαίνεται 

να είναι ιδανική για να αντιμετωπίσει τις ανισότητες και τις προκλήσεις που 

εμφανίζονται στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους περιθωριοποιημένους 

μετανάστες (Van den Muijsenbergh et al. 2014). Η ΠΦΥ μπορεί να βοηθήσει στην 

αποκατάσταση των ανισοτήτων ενεργώντας ως πρώτη πύλη και συντονιστής της 

περίθαλψης στο ευρύτερο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό απαιτεί την 

παροχή υπηρεσιών υγείας προσιτών, αποδεκτών και κατάλληλων - πολιτισμικά και 

γλωσσικά. 
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2.4    Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RESTORE 

Μια ιδιαίτερη και σοβαρή έρευνα στην οποία συμμετείχε η Ελλάδα και ιδιαίτερα η 

Κρήτη σχετικά με τις δυσκολίες των μεταναστών στην πρόσβαση στην ΠΦΥ, αφορά 

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «RESTORE». Το RESTORE είναι ένα ερευνητικό 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο 7
ου

 

προγράμματος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά στη 

βελτιστοποίηση της ιατρικής και ψυχοκοινωνικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης των 

μεταναστών στην Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στην διαπολιτισμική επικοινωνία 

(MacFarlane et al. 2012). 

Το έργο RESTORE 2011-2015 είναι ένα ευρωπαϊκό, συνεργατικό, καινοτόμο και 

θεωρητικά ενημερωμένο έργο, στο οποίο συμμετείχαν με επιτυχία οι μετανάστες και 

άλλοι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς στην επιλογή, το σχεδιασμό και την εισαγωγή 

κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοβουλιών κατάρτισης σε υπηρεσίες παροχής 

πρωτοβάθμιας φροντίδας. Διεξήχθη σε έξι ευρωπαϊκούς χώρους με επιτόπια έρευνα 

σε πέντε από αυτές τις περιοχές (Ιρλανδία, Αγγλία, Ολλανδία, Αυστρία και Ελλάδα) 

και επικεντρώθηκε στην ανάλυση της πολιτικής για την υγεία στην έκτη, Σκωτία 

(Papadakaki et al. 2017). 

Βασικοί στόχοι της έρευνας RESTORE ήταν να καθοριστούν οι παρακάτω: 

(MacFarlane et al. 2012). 

1. Ποιες κατευθυντήριες γραμμές και πρωτοβουλίες κατάρτισης για τη στήριξη της 

επικοινωνίας στις διαπολιτισμικές διαβουλεύσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

διατίθενται επί του παρόντος στις επιλεγμένες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις 

πρωτοβάθμιας φροντίδας.  

2. Πώς οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και οι πρωτοβουλίες κατάρτισης 

μεταφράζονται στην πράξη σε αυτές τις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας; 

Ποιες είναι οι διαδικασίες εφαρμογής. 

3. Ποια είναι η ικανότητα αυτών των ρυθμίσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας σε 

διαφορετικές χώρες και κατά συνέπεια διαφορετικών οργανωτικών πλαισίων να 

ενσωματωθούν οι προσδιορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και πρωτοβουλίες 

κατάρτισης στην τρέχουσα οργανωτική τους ρύθμιση; 
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4. Είναι η εργασία υλοποίησης για τις καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και τις 

πρωτοβουλίες κατάρτισης βιώσιμη-οδηγώντας στην ομαλοποιημένη χρήση αυτών 

των τεχνολογιών στη συνήθη κλινική πρακτική της πρωτοβάθμιας περίθαλψης; 

5. Ποια είναι τα οφέλη, εάν υπάρχουν, από τη χρήση της Συμμετοχικής Παρατήρησης 

και Δράσης (Participatory Learning and Action-PLA) και Normalization Process 

Theory (NPT) για τη διερεύνηση και υποστήριξη διαδικασιών υλοποίησης; 

Επομένως, το ερευνητικό πρόγραμμα RESTORE 2011-2015 στόχευε στον εντοπισμό 

και την υποστήριξη της εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοβουλιών 

κατάρτισης που αποσκοπούν στη στήριξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στην 

ευρωπαϊκή γενική πρακτική για τους ευάλωτους πληθυσμούς μεταναστών: 

αναζήτηση αιτούντων άσυλο και προσφυγικός πληθυσμός, μετανάστες σε χαμηλή 

αμοιβή  και των μεταναστών χωρίς χαρτιά. 

Σε αυτή τη μελέτη, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό τεχνικών Συμμετοχικής 

Παρατήρησης και Δράσης (Participatory Learning and Action-PLA) και  

Normalization Process Theory (NPT), ερευνήθηκαν εκ βάθρων σημαντικές και 

ανεπαρκώς διερευνημένες εργασίες υλοποίησης σχετικά με την εννοιοποίηση και τη 

δέσμευση των Γενικών Ιατρών για τη βελτίωση της επικοινωνίας σε διαπολιτισμικές 

διαβουλεύσεις (Ο’Donnell et al. 2016). Τα PLA και NPT συνδυάστηκαν για να 

καθοδηγήσουν τη μεθοδολογία και να παράσχουν ένα θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής 

αντίστοιχα. 

Το έργο «RESTORE 2011-2015» παρουσίασε ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζουν 

σημαντικά προβλήματα ένταξης στις χώρες υποδοχής. Οι επικοινωνιακοί φραγμοί 

αποτελούν βασικό στοιχείο που διαμορφώνει τη σχέση των μεταναστών με τις 

υπηρεσίες  Π.Φ.Υ.  Επιπλέον, παρέχει πολύτιμα πρακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες μελέτες για τη διευκόλυνση των 

προσεγγίσεων εταιρικής σχέσης μεταξύ των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών, ώστε 

να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων τους, εφαρμόζοντας αλλαγές για τη 

βελτίωση της πρακτικής. 
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3.    Σκοπός 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τον αντίκτυπο του έργου 

«RESTORE 2011-2015». Το RESTORE σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την 

εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοβουλιών κατάρτισης για τη βελτίωση 

της επικοινωνίας μεταξύ των μεταναστών και των παρόχων ΠΦΥ. Σκοπός της 

μελέτης λοιπόν, είναι να διερευνήσει κατά πόσο οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν έχουν 

διατηρηθεί στην πράξη και αν υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα που πρέπει να 

τεκμηριωθούν. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της μελέτης παρακολούθησης είναι οι εξής: 

1)  Έχουν συνεχιστεί οι αλλαγές στην καθημερινή πρακτική που εφαρμόστηκαν 

κατά τη διάρκεια  του RESTORE ;  

2) Έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή των αντιλήψεων του προσωπικού της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σχετικά με τους λόγους για τη συνέχιση / 

διακοπή των αλλαγών ; 

3) Υπάρχουν  τυχόν άλλες  συνέπειες στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας  που έχουν συμβεί ως συνέχεια της προηγούμενης συμμετοχής στο 

RESTORE; (εφεξής «εφέ κύματος»- ‘ripple effects’). 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού προγράμματος 

RESTORE follow up με τίτλο «Research into implementation strategies to support 

patients of different origins». To έργο αποβλέπει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τους ευρωπαϊκούς πολίτες, οι οποίοι είναι 

μετανάστες και οι οποίοι βιώνουν γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια στις χώρες 

υποδοχής και αναμένεται να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των 

μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η μελέτη 

RESTORE follow up project χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Health 

Programme 2014-2020.  
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4.   Μεθοδολογία  

 
4.1   Σχεδιασμός, περιοχή και πληθυσμός μελέτης 

 

Πρόκειται για μια μελέτη με ποιοτικές μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιεί 

πολλαπλές τοποθεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η 

μελέτη  πραγματοποιήθηκε στις 4 από τις 5 αρχικές χώρες που συμμετείχαν στο 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RESTORE - την Κρήτη, την Αγγλία, την Ιρλανδία και την 

Ολλανδία. Ως πληθυσμός μελέτης ορίσθηκαν οι μετανάστες που επισκέπτονται και 

τους παρέχονται υπηρεσίες υγείας, οι γιατροί, το νοσηλευτικό και παραϊατρικό 

προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου-4
η
 ΤΟΜΥ Ηράκλειο Κρήτης, καθώς 

και συμμετέχοντες από το αρχικό έργο RESTORE. Πιο συγκεκριμένα, στην Κρήτη το 

δείγμα της μελέτης συλλέχθηκε από το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο - 4
η
 ΤΟΜΥ 

Ηρακλείου. Οι χώρες από τις οποίες εντάχθηκαν στην μελέτη οι μετανάστες ήσαν: 

Ιράκ (n= 2), Συρία (n=2), Αφγανιστάν (n=1). Ως κριτήρια εισαγωγής ορίστηκαν να 

είναι άνω 18 ετών και ως κριτήρια αποκλεισμού ορίστηκαν οι μετανάστες κάτω των 

18 ετών και οι μη έχοντες νομιμοποιητικά έγγραφα. 

 

4.2   Ζητήματα βιοηθικής και προστασίας δεδομένων 

 

Μετά την έγκριση από την 7
η
 Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με Αρ.Πρωτ: 16061 

οι φορείς που συμμετείχαν στο αρχικό πρόγραμμα RESTORE κλήθηκαν να 

συμμετάσχουν μέσω email ή τηλεφωνικών συνομιλιών. Όλοι οι συμμετέχοντες 

έδωσαν γραπτώς την ενήμερη συγκατάθεση τους έχοντας ενημερωθεί πλήρως για τη 

μελέτη συμφωνώντας να συμμετέχουν εθελοντικά στις ομάδες εστιασμένης 

συζήτησης και στις ατομικές συνεντεύξεις. Επιπλέον, για τον εντοπισμό και την 

πρόσληψη ενδιαφερομένων - χρηστών υπηρεσιών μεταναστών, γενικών ιατρών, 

νοσηλευτών/νοσηλευτριών που υπηρετούν σε υπηρεσίες ΠΦΥ, διαχειριστών 

πρακτικής και διοικητικού προσωπικού, διερμηνέων, πολιτιστικών διαμεσολαβητών, 

σχεδιαστών υπηρεσιών και υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής,  χρησιμοποιήθηκε 

ποιοτική έρευνα με σκόπιμη δειγματοληψία και ομάδες εστιασμένης συζήτησης.  

 

 4.3   Ανάλυση και μεθοδολογικό πλαίσιο: Συμμετοχική Παρατήρηση και Δράση 

(Participatory Learning and Action-PLA) 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές Συμμετοχικής Μάθησης και 

Δράσης (Participatory Learning and Action) με ομάδες εστιασμένης συζήτησης 

(focus groups) ( Lionis et al., 2016; Teunissen et al., 2017). Επιπρόσθετα, οι ατομικές 
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συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωσή τους, σε περίπτωση που οι 

ενδιαφερόμενοι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν μια ομάδα εστιασμένης 

συζήτησης. Ειδικότερα, διενεργήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus 

group) και πέντε ατομικές συνεντεύξεις με μετανάστες. Επίσης, το μέγεθος του 

δείγματος ήταν δεκαέξι άτομα εκ των οποίων μόλις τα τέσσερα είχαν συμμετάσχει 

στο αρχικό πρόγραμμα “RESTORE”. Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus 

group) PLA είχαν διάρκεια δύο-τριών ωρών με ένα διάλειμμα και διεξήχθησαν στη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής, σύμφωνα με το “RESTORE”. Οι συναντήσεις 

ηχογραφήθηκαν μετά από τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων και μεταγράφηκαν εν 

μέρει για ανάλυση (MacFarlane et al.,2014). 

Αναπτύχθηκε ένα είδος PLA etic card για χρήση στις ομάδες εστίασης PLA για να 

εξετασθεί αν έχουν συνεχιστεί οι αλλαγές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 

RESTORE και αν έχουν υπάρξει επιδράσεις  (ripple effects) από το RESTORE στην 

Κρήτη. Ένα είδος κάρτας PLA περιλαμβάνει την παρουσίαση μιας σειράς apriori 

θεμάτων σχετικά με το θέμα ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες , ζητώντας τους 

να συζητήσουν και να αναλύσουν τη συνάφεια αυτών από την οπτική τους. 

Παρουσιάστηκαν 22 κάρτες-θεματικές ενότητες στους συμμετέχοντες στα focus 

groups και προτάθηκε να εκφράσουν την άποψη τους. Οι 22 κάρτες ομαδοποιήθηκαν 

και αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάρτες 1-9 αφορούν αλλαγές σχετικά με τους 

κοινοτικούς φορείς, οι κάρτες 10-17 αλλαγές σχετικά με την κλινική πρακτική, οι 

κάρτες 18,19,21 αλλαγές σχετικά με ερευνητικές συνεργασίες στον τομέα της υγείας 

και οι κάρτες 20,22 αλλαγές που αφορούν τους ακαδημαϊκούς. Οι κάρτες αυτές 

προετοιμάστηκαν με βάση ορισμένες προαναφερθέντες επιπτώσεις του έργου 

RESTORE, καθώς και από επιπτώσεις που έχουν τεκμηριωθεί στη βιβλιογραφία από 

άλλα έργα συμμετοχής.  

Συμπληρωματικά, τα δεδομένα δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 

Συμμετοχικής Μάθησης και Δράσης για συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι  η ανάλυση μεταφράστηκε και καταγράφηκε για συγκριτική ανάλυση 

χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πρότυπο αγγλικής γλώσσας.  

Τέλος, ακολουθώντας τις αρχές της θεματικής ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε σε 

επαναληπτικούς κύκλους καθ 'όλη τη διάρκεια της μελέτης και περιλάμβανε 

συμμετοχική συν-ανάλυση με βασικούς ενδιαφερόμενους για την ενίσχυση της 

αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας των ευρημάτων. 
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5.   Αποτελέσματα 
 

5.1   Προφίλ Συμμετεχόντων 

 

Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού μελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα 1 

(παράρτημα 2). Συνολικά στη μελέτη συμμετείχαν δεκαοχτώ άτομα. Αναλυτικότερα, 

συμμετείχαν ένας άνδρας και δώδεκα γυναίκες εκ των οποίων οι πέντε συμμετέχοντες 

είχαν ηλικία από 18-30 και οι οχτώ συμμετέχοντες 31-55 ετών. Οι συμμετέχοντες 

αποτελούνταν από δύο γενικούς ιατρούς, τρείς νοσηλεύτριες, τέσσερα άτομα 

διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας μονάδας φροντίδας, ένα διερμηνέα, τον 

ερευνητή, ένα άτομο για σχεδιασμό πολιτικής και ένα χρήστη υπηρεσιών υγείας. Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν συμμετείχε στο αρχικό πρόγραμμα 

«RESTORE». Μόλις τέσσερα άτομα από τα συνολικά δεκαοχτώ είχαν συμμετάσχει. 

Διενεργήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus group). Η πρώτη 

περιλάμβανε επτά άτομα και η δεύτερη έξι. Επίσης, στους μετανάστες 

χρησιμοποιήθηκαν οι ατομικές συνεντεύξεις. Ο αριθμός των μεταναστών είναι πέντε 

άτομα, εκ των οποίων τρείς άνδρες και δύο γυναίκες. Οι χώρες προέλευσης είναι 

Συρία (n=2), Ιράκ (n=2) και Αφγανιστάν (n=1). 

 

5.2.  Ευρήματα   

Τα ευρήματα παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα 2 (παράρτημα 3), η οποία 

οργανώνεται με βάση τις 22 δηλώσεις που παρουσιάζονται στο είδος της κάρτας με 

μια πρόσθετη ενότητα για άλλες πληροφορίες που δεν καλύπτονται από αυτές τις 

δηλώσεις. Οι δηλώσεις των συμμετεχόντων κωδικοποιήθηκαν ως εξής:  α) Γενικός 

ιατρός (GP), β) Διευθυντής πρακτικής (PM), γ) Νοσηλευτές πρωτοβάθμιας φροντίδας 

(PN), δ) Διοικητικό προσωπικό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (PA), ε) Σχεδιασμός 

υπηρεσιών υγείας (HP), στ) Χρήστης υγειονομικής περίθαλψης (HU), ζ) Ερευνητής 

(R). 

5.2.1  Αλλαγές σχετικά με κοινοτικούς φορείς 

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της μελέτης και ειδικότερα οι αλλαγές 

σχετικά με κοινοτικούς φορείς από τις κάρτες 1-9. Αρχικά, τα ερευνητικά 

αποτελέσματα και οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες δεν διοχετεύονται επαρκώς και 

ευρέως στην τοπική κοινότητα. Επομένως, η επίδραση του RESTORE ήταν σαφής 

στο τοπικό πλαίσιο μόνο. Οι περιοχές που δεν εφαρμόστηκε το RESTORE δεν είχαν 
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επαρκή σύνδεση με το έργο και τις εκροές του. Ωστόσο, κάποιες δομές που βοήθησαν 

ή είχαν μεγαλύτερη δέσμευση στο έργο RESTORE συνδέθηκαν με το πρόγραμμα του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους μετανάστες με μεγαλύτερη άνεση και 

πολιτιστική επάρκεια.  

Οι πολίτες στην αρχή ήταν αρνητικοί απέναντι στους μετανάστες καθώς δεν ήταν 

εξοικειωμένοι με αυτούς. Στη συνέχεια όμως γίνονται γνωστά και τα προγράμματα 

για τους μετανάστες. Συνεπώς, το πρόγραμμα RESTORE έχει γίνει περισσότερο 

γνωστό αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι πρόσφυγες έχουν γίνει μέρος 

της ζωής μας-καθημερινότητα.  

Παράλληλα, στη παροχή υπηρεσιών υγείας φαίνεται να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση 

των κοινοτικών φορέων όσον αφορά συγκεκριμένες ασθένειες και θέματα στίγματος. 

Αυτό παρατηρείται στο γεγονός ότι ο ρατσισμός μειώθηκε λίγο καθώς οι πολίτες 

έχουν συνηθίσει τις πολιτισμικές διαφορές και ανάγκες των μεταναστών. Το 

παραπάνω δεν είναι αποτέλεσμα του RESTORE.  

Επιπλέον, σχετικά με την ευαισθητοποίηση των κοινοτικών φορέων δεν παρατηρείται 

κάποια σημαντική αλλαγή. Οι άνθρωποι-κοινοτικοί φορείς που ήταν 

ευαισθητοποιημένοι παραμένουν στον ίδιο βαθμό. Επίσης, οι παρεμβάσεις που 

οδηγούν στο διάλογο για το πώς θα λυθούν τα ζητήματα των μεταναστών βοήθησαν 

πολύ στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης μελών της κοινότητας μεταξύ τους.  

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, δήλωσαν ότι η άποψη τους για την αξία 

της έρευνας άλλαξε, καθώς δίνουν περισσότερη αξία στην έρευνα σε σύγκριση με το 

παρελθόν. Ο γενικός γιατρός αναφέρει ότι «Δεν αισθάνεστε ως αντικείμενο έρευνας 

αλλά ως μέρος μιας φιλικής συζήτησης. Ήταν μια ωραία εμπειρία και μια χρήσιμη 

μεθοδολογία για την πρακτική». 

Ταυτόχρονα, καταγράφεται βελτίωση στην προσβασιμότητα των μεταναστών στην 

υγεία με το νόμο 4368/2016. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί αποτέλεσμα της επίδρασης 

του RESTORE αλλά της γενικότερης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Επίσης, 

παρατηρείται ότι υπάρχουν μετανάστες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα 

του ΠΛΟΗΓΟΥ ή σε άλλες ομάδες. Σε αυτή τη περίπτωση οι μετανάστες δεν έχουν 

διερμηνευτικό ή υποστηρικτικό πλαίσιο, δεν απολαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. 
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5.2.2   Αλλαγές σχετικά με την κλινική πρακτική 

Οι αλλαγές που αφορούν την κλινική πρακτική παρουσιάζονται στις κάρτες 10-17. Οι 

φορείς παροχής πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και το προσωπικό 

χρησιμοποίησαν νεοαποκτηθείσες ερευνητικές δεξιότητες για να εργαστούν στην 

παροχή υπηρεσιών. Τονίζεται ότι υπάρχουν διαφορές στην εκπαίδευση των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και των ειδικευόμενων, οι οποίες 

έχουν προέλθει από το RESTORE. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «Άτομα που 

εκπαιδεύτηκαν στο RESTORE και στη συνέχεια σε άλλο έργο "το EURHUMAN 

φαίνεται να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις στην πράξη και είναι πιο πολιτιστικά 

ικανά». 

Ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό στη σύνδεση των μονάδων πρωτοβάθμιας 

φροντίδας με τα νοσοκομεία, ιδίως στην μεταναστευτική περίθαλψη όπου οι 

πληροφορίες σχετικά με τους μετανάστες εξακολουθούν να ανταλλάσσονται 

ανεπίσημα.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων ιατρών στις 

διαβουλεύσεις περί υγειονομικής περίθαλψης με τους μετανάστες μετά την 

εκπαίδευση άλλαξε. Όμως, υπάρχουν θέματα υγείας που αφορούν την ψυχιατρική και 

σεξουαλική περίθαλψη του μετανάστη που δεν είναι εύκολο να συζητηθούν, ακόμα 

και με έναν διερμηνέα.  

Επίσης, θίγεται ένα σημαντικό θέμα που αφορά ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη 

πληροφοριών. Το πρόβλημα αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν νέοι 

νόμοι που εφαρμόζονται χωρίς την ενημέρωση και την κατάρτιση των επαγγελματιών 

της πρώτης γραμμής. 

Αναφέρεται ότι η ικανότητα των κλινικών για να σκεφτούν κριτικά και να 

συζητήσουν τον έργο τους άλλαξε και αυτό οφείλεται στο RESTORE. Το παραπάνω 

επιβεβαιώνεται από ότι η ενσωμάτωση άλλων επαγγελματιών υγείας (μαίες, 

νοσοκόμες και κοινωνικοί λειτουργοί) στις νέες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης 

(ΤΟΜΥ) βελτίωσε την ομαδική εργασία στη μεταναστευτική υγειονομική περίθαλψη. 

Χαρακτηριστικά τονίζεται ότι  «οι κοινωνικοί λειτουργοί, ως μέρος της ομάδας, έχουν 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και είναι πιθανό να ευαισθητοποιήσουν όλους και να 

επιλύσουν θέματα όπου οι γιατροί δεν μπορούν». 
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Επιπλέον, καταγράφηκε ότι στη κάρτα 13 η ασφάλεια που νιώθουν οι μετανάστες 

αυξήθηκε όταν επισκέπτονται μια μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτό οφείλεται 

στο ότι το προσωπικό της έχει βελτιώσει τις θεραπευτικές πρακτικές προς τους 

μετανάστες. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα οικείο και προστατευτικό. 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι στην επικοινωνία μεταξύ των μεταναστών και των 

κλινικών υπάρχει έλλειψη μεταφραστών και διερμηνέων στις υπηρεσίες υγείας, 

ιδιαίτερα τη σημερινή χρονική περίοδο που υπάρχουν αυξημένες ροές μεταναστών 

στην Ελλάδα και μόνο ο ΠΛΟΗΓΟΣ διαθέτει ελάχιστους μεταφραστές. Ταυτόχρονα, 

τονίζεται η ανάγκη για άμεση πιστοποίηση των διερμηνέων. Πρέπει να δοθεί έμφαση 

στη διαδικασία διερμηνείας και την πιστοποίηση των διερμηνέων. Η διαδικασία 

εξακολουθεί να είναι προβληματική καθώς η επιλογή των διερμηνέων δεν 

περιλαμβάνει ιατρικές γνώσεις και πρότυπα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

ορισμένες φορές οι γιατροί αρνούνται να παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους 

μετανάστες χωρίς διερμηνέα. 

Στη κάρτα 15 παρουσιάζονται οι στάσεις και η ανοχή έναντι των μεταναστών μεταξύ 

του κλινικού και του διοικητικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι υπάρχει ίση 

μεταχείριση από το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό και χωρίς διακρίσεις προς τους 

μετανάστες. Οι ίδιοι μετανάστες επιβεβαιώνουν ότι «Αισθάνομαι καλά με τις 

υπηρεσίες που μου προσφέρονται σε αυτή την μονάδα" 4η ΤΟΜΥ "επειδή οι γιατροί και 

οι νοσηλευτές χαμογελούν και δεν φοβάμαι ... Δεν αισθάνομαι ντροπή όταν λέω κάτι 

λανθασμένο». Ωστόσο, μια νοσηλεύτρια εξέφρασε την άποψη ότι «Δεν βλέπω μια 

πραγματική βελτίωση των στάσεων, αλλά" προσωρινή ηρεμία "εξαιτίας της 

εξοικείωσης με τη νέα κατάσταση και της απόλαυσης των ίδιων δικαιωμάτων που 

κάνουν τους ντόπιους να αισθάνονται πιο χαλαροί». Ο γενικός ιατρός παραθέτει ότι 

«για την ένταξη των μεταναστών δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό, μόνο ο Δήμος 

προσπαθεί με ορισμένες πρωτοβουλίες αλλά και οι εργαζόμενοι του Ιατρείου που παρά 

το φόρτο εργασίας προσπαθούν να τους παρέχουν την κατάλληλη υγειονομική 

περίθαλψη». 

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι πράγματι η εμπιστοσύνη των μεταναστών στη 

διάγνωση και τη θεραπεία του γενικού γιατρού άλλαξε με το RESTORE. Αυτό 

συνέβη επειδή οι μετανάστες εμπιστεύονται τους παρόχους πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Δεν θέλουν να πάνε στα νοσοκομεία για να λάβουν θεραπεία για τις συνθήκες τους. 
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Ολόκληρη η ομάδα παρόχων πρωτοβάθμιας περίθαλψης τους συμπεριφέρεται 

ανθρωπιστικά και παρόλο που φοβούνταν στην αρχή, τώρα πλέον δεν ισχύει. 

 

5.2.3  Αλλαγές σχετικά με ερευνητικές συνεργασίες στον τομέα της υγείας 

Οι αλλαγές σχετικά με ερευνητικές συνεργασίες στον τομέα της υγείας αντλούνται 

από τις κάρτες 18,19,21. Διατυπώνεται ότι οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων 

φορέων της κοινότητας, της υγειονομικής περίθαλψης και των ερευνητών (από 

άποψη αμοιβαίας υποστήριξης και εμπιστοσύνης) άλλαξαν. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς συμμετέχοντες να συναντηθούν κατά τη 

διάρκεια των ομάδων εστιασμένης συζήτησης του RESTORE και να διατηρήσουν 

μια επαφή μετά το τέλος του έργου.  

Επίσης, το RESTORE οδήγησε σε νέες συναφείς συνεργασίες με άλλους ερευνητές 

και κοινοτικές ομάδες. Πρώτον, η οργάνωση ΠΛΟΗΓΟΣ, η οποία συμμετέχει στη 

φροντίδα των προσφύγων, είναι καλύτερα οργανωμένη. Ο ΠΛΟΗΓΟΣ διαθέτει ένα 

σύστημα ραντεβού, πληροφορίες επικοινωνίας με τους πρόσφυγες κλπ.".Ο σύνδεσμος 

με το "ΠΛΟΗΓΟ και το σύστημα υποστήριξής του, βοηθάει τους πολλούς πρόσφυγες 

να έρχονται σε επαφή με άλλες υπηρεσίες. Δεύτερον, τα άλλα ερευνητικά έργα που 

ακολούθησαν όπως το Eur-Human ήταν εν μέρει συνέχεια του έργου RESTORE, το 

οποίο επέκτεινε την ήδη υπάρχουσα γνώση. 

 

5.2.4  Αλλαγές σχετικά με τους ακαδημαϊκούς φορείς 

Τέλος, από τις αλλαγές σχετικά με τους ακαδημαϊκούς (κάρτα 22) επισημαίνεται ότι 

σημειώνονται αλλαγές στην ακαδημαϊκή έρευνα και αυτό διαπιστώνεται από την 

κινητοποίηση των ακαδημαϊκών να συμμετέχουν σε άλλα έργα όπως το Eur-Human 

που ακολούθησε το RESTORE.  Όμως, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί ότι πρέπει τα 

αποτελέσματα των ερευνών να διοχετεύονται και έξω από το πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα 

προς τις δομές υγείας ώστε να μην χάνεται η πληροφορία. Είναι άξιο αναφοράς ότι 

δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με το πανεπιστήμιο. 

Θα έπρεπε, λοιπόν  να γίνεται καλύτερη διάχυση και εμπέδωση της πληροφορίας.   
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6.    Συζήτηση 

6.1   Κύρια Ευρήματα 

Τα ευρήματα της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας θεωρούνται σημαντικά για την 

Π.Φ.Υ και παρουσιάζουν ποικίλα σημεία ενδιαφέροντος. Η παράθεση τους θα γίνει 

απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας. Επίσης, θα γίνει και 

προσπάθεια να ερμηνευτούν και σε σχέση με το υπάρχον περιβάλλον της Π.Φ.Υ, 

καθώς και ποια κενά σε πολιτικές και ποιες ανάγκες αναδεικνύουν. 

Η χρήση των κοινωνικών δομών και συγκεκριμένα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (Π.Φ.Υ), από τους μετανάστες παρατηρείται αρκετά μειωμένη σε σχέση με 

τους γηγενείς κατοίκους. Η χρήση της Π.Φ.Υ περιορίζεται στην αντιμετώπιση ενός 

οξέως προβλήματος και λιγότερο στην πρόληψη της νόσου. Παράγοντες όπως η 

γλώσσα, το υψηλό οικονομικό κόστος παροχής ιατρικών υπηρεσιών καθώς και οι 

απομακρυσμένες υπηρεσίες Π.Φ.Υ φαίνεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

αναζήτηση ιατρικών παροχών και νοσηλευτικής φροντίδας. Σημαντικός διαφαίνεται ο 

ρόλος της πολιτείας και των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ από το μεταναστευτικό πληθυσμό. Ενέργειες όπως η άρση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και η υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων πρόληψης, μπορεί να 

συνεισφέρουν τα μέγιστα στην υγεία των μεταναστών. 

Οι ανάγκες και τα κενά σε πολιτικές που αναδεικνύουν τα ευρήματα της παρούσας 

εργασίας σχετίζονται με επέκταση προγραμμάτων ιατρικής φροντίδας και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μετανάστες. Επιπλέον, η παροχή εξειδικευμένης 

διαπολιτισμικής επιμόρφωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων 

και υπηρεσιών υγείας (π.χ. Τοπικών Μονάδων Υγείας) κρίνεται απαραίτητη για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας. Η γνώση των 

ειδικών συνθηκών μεταχείρισης και των σχετικών αναγκών των μεταναστών που 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα καθώς και των πιθανών 

απαγορεύσεων, περιορισμών και πρακτικών που επιβάλλονται από ήθη, έθιμα, 

δοξασίες και στάσεις, θα βελτιώσουν τις μεταξύ τους επαφές και θα αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του. 
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Επιπρόσθετα, η ανάγκη κάλυψης ιατρικών αναγκών αποκατάστασης, που 

συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης ιατρικής φροντίδας και την 

ανταπόκριση σε εξειδικευμένες ανάγκες των ατόμων αυτών, όπως ψυχιατρική 

παρακολούθηση, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία κ.τ.λ. Η εξοικείωση με το σύστημα 

υγείας, η εξασφάλιση πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης, η παροχή κατάλληλης διερμηνείας από εκπαιδευμένο 

προσωπικό, η αποφυγή μακράς αναμονής για τα ιατρικά ραντεβού, η εξασφάλιση 

σταθερής παρακολούθησης κρίνονται αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

ολοκληρωμένη φροντίδα αποκατάστασης. 

Τέλος, αναδεικνύεται η ανάγκη για αποτελεσματικότερη διασύνδεση μεταξύ των 

υπηρεσιών (Διεθνών οργανισμών, Μ.Κ.Ο.) και των δημόσιων δομών υγείας σε 

Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο επίπεδο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

τοποθέτησης προσώπων αναφοράς στις κοινωνικές υπηρεσίες των δημόσιων δομών 

υγείας καθώς και τη δημιουργία δικτύου και θεσμοθετημένων συναντήσεων ανάμεσα 

σε δημόσιους φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών για τον συντονισμό των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης και συνεχούς, 

σταθερής φροντίδας αποκατάστασης. 

Αναλυτικότερα, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις αλλαγής στην πρακτική που 

εμπλέκεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα RESTORE. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των κλινικών στην επικοινωνία κατά τη διάρκεια 

διαβουλεύσεων με τους μετανάστες. Παράλληλα, υπογραμμίστηκαν πρακτικές 

αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ραντεβού που προγραμματίστηκαν μέσω του 

ΠΛΟΗΓΟΥ και χρήσης τηλέφωνων ομιλητών για τη διενέργεια ερμηνευμένων 

διαβουλεύσεων. Υπήρξαν επίσης αναφορές για πιο ανεκτική στάση απέναντι στους 

μετανάστες τόσο από το κλινικό όσο και από το διοικητικό προσωπικό, καθώς και 

προτάσεις ότι οι μετανάστες έχουν γίνει πιο σίγουροι για τη διάγνωση και τη 

θεραπεία του γενικού γιατρού. Εντούτοις, υπήρχαν συνεχιζόμενες ανησυχίες στο 

πλαίσιο της πρακτικής σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διερμηνείας 

πρόσωπο με πρόσωπο και τις αρνητικές επιπτώσεις των υπηρεσιών τηλεφωνικής 

μετάφρασης στην επικοινωνία στο πλαίσιο της διαβούλευσης και τα αντιληπτά 

προβλήματα εμπιστευτικότητας όταν εμπλέκονται μέλη της τοπικής κοινότητας.  

Άξιο επισήμανσης είναι ότι το RESTORE μπορεί να έχει επιτρέψει στην πρακτική να 
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επηρεάσει άλλες τοπικές πρακτικές, αλλά γενικά η άποψη ήταν ότι ο αντίκτυπος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν περιορισμένος εκτός της πρακτικής. 

Η συνεχιζόμενη επίδραση του προγράμματος κατάρτισης RESTORE στο πλαίσιο της 

πρακτικής θεωρήθηκε ως αποτέλεσμα της ποιότητας του προγράμματος, της 

προθυμίας του να αντιμετωπίσει τα δύσκολα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του 

ρατσισμού, και τη συμμετοχή τόσο του διοικητικού όσο και του κλινικού 

προσωπικού. Βοηθήθηκε επίσης από τη συνεχιζόμενη δέσμευση αυτής της πρακτικής 

για υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη για τους μετανάστες. Υπήρξε μια 

ισχυρή άποψη από έναν κοινοτικό φορέα ότι οι αυξημένες προσφυγικές ροές, 

συμπεριλαμβανομένου της οικονομικής κρίσης και ενός εχθρικού περιβάλλοντος για 

τους μετανάστες, σήμαινε ότι οι τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από το RESTORE 

θα ήταν πιθανόν να είναι περιορισμένες. 

Η συμμετέχουσα ομάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας- 4
η
  ΤΟΜΥ αναγνωρίζεται 

πλέον ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για την πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη 

των μεταναστών στην περιοχή του Ηρακλείου. Αυτό συνδέεται εν μέρει με τη 

συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα RESTORE, μολονότι η ίδια η 

συμμετοχή εξαρτάται από το ενδιαφέρον που υπάρχει στο συγκεκριμένο τομέα. 

Επιπλέον, η δημιουργία ΤΟΜΥ επέτρεψε την επέκταση πολιτικής και ερευνητικών 

πρωτοβουλιών. Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι της κοινότητας θεώρησαν ότι η 

συμμετοχή στο RESTORE ενίσχυσε τη φήμη τους, την εμπιστοσύνη τους και την 

αίσθηση της ενδυνάμωσης. Ωστόσο, υπάρχουν λίγα αποδεικτικά στοιχεία ότι η 

πρωτοβουλία κατάρτισης RESTORE προωθήθηκε σε άλλες ομάδες πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης και δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή προτάσεις για την αύξηση της 

πρόσβασης των μεταναστών στις  υπηρεσίες υγείας. 

 

6.2   Αναφορά σε άλλες μελέτες 

Η ανασκόπηση του πεδίου εφαρμογής εντόπισε πέντε συστηματικές ανασκοπήσεις 

που αφορούσαν φραγμούς και διευκολύνσεις στην πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη των μεταναστών. Τα βασικά εμπόδια στην Ευρώπη, που αναφέρθηκαν 

περιελάμβαναν: τη γλώσσα και την επικοινωνία, πρόσβαση σε διερμηνείς, αδυναμία 

πρόσβασης στην περίθαλψη λόγω μεταναστευτικού καθεστώτος (π.χ. αιτών άσυλο ή 

μετανάστης χωρίς χαρτιά),(Royo-Bordonada et al., 2013). Όσον αφορά τους 

φραγμούς  που επικεντρώνονται στους επαγγελματίες της υγείας, ιδίως στους 
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νοσοκομειακούς γιατρούς και στους οικογενειακούς γιατρούς/γενικούς ιατρούς, 

περιλάμβαναν την έλλειψη δυνατότητας επικοινωνίας, κακή πολιτιστική συνείδηση 

(Scheppers et al., 2006).  

Επιπλέον, τα εμπόδια  σε δομικό επίπεδο σχετίζονται με την πρόσβαση σε ραντεβού 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σε χρόνους αναμονής και σε συστήματα παραπομπής 

(Norredam et al.. 2010). Επίσης, τα εμπόδια στο επίπεδο του συστήματος 

περιλάμβαναν την έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας και εθνικών πολιτικών σε σχέση 

με τα δικαιώματα και τα δικαιώματα για διαφορετικές ομάδες μεταναστών (Aguelo-

Suarez et al., 2012). Είναι άξιο αναφοράς, ότι μια μελέτη υποδεικνύει ότι οι χώρες με 

ασθενέστερα συστήματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης -ιδίως οι ΗΠΑ- ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε υποαπορρόφηση υπηρεσιών από ομάδες μεταναστών (Uiters et al., 

2009). 

Επιπρόσθετα, μια άλλη μελέτη που παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία για τα 

προβλήματα που ταλανίζουν τους μετανάστες στην πρόσβαση της υγειονομικής 

περίθαλψης αφορά το έργο Eur-Human. Αυτή η πρώτη μελέτη σχετικά με τις ανάγκες 

υγείας των προσφύγων που μετακινούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε 

διαφορετικούς τόπους και στάδια του ταξιδιού τους, αποκάλυψε ότι οι βασικές τους 

ανάγκες υγείας σχετίζονταν με τους λόγους πτήσης και το ταξίδι τους, 

επιδεινώνοντας τις ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής: 

τραυματισμούς, συχνές λοιμώξεις, προβλήματα σχετιζόμενα με την εγκυμοσύνη και 

ψυχική δυσφορία (Sirovsky et al.2018). Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν την έλλειψη 

συνέχειας της περίθαλψης και τα εμπόδια πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 

εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης, της πίεσης του χρόνου και των γλωσσικών 

εμποδίων. Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία για συμπονετικούς, 

πολιτιστικά αρμόδιους υγειονομικούς εργαζόμενους, στους οποίους μπορούν να 

βρουν εμπιστοσύνη, οι οποίοι περιλαμβάνουν διερμηνείς όταν είναι απαραίτητο 

(Mechili et al.2018).  

Εκτός από τα γνωστά εμπόδια για τους μετανάστες όσον αφορά την πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη, η μελέτη αποκάλυψε την έλλειψη συνέχειας της περίθαλψης 

και της πίεσης του χρόνου ως τεράστιο εμπόδιο, που σχετίζεται με το συγκεκριμένο 

περιβάλλον σε σημεία εστίασης και διαμετακομιστικά κέντρα. Αυτό έθεσε σε κίνδυνο 

την οικοδόμηση εμπιστοσύνης που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των 
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αναγκών της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά την ψυχική υγεία (Rurik et 

al. 2018). 

Συμπερασματικά, οι παραπάνω μελέτες συμφωνούν σε ένα βαθμό με τα ευρήματα της 

παρούσας εργασίας. Σημεία σύγκλισης όσον αφορά τα προβλήματα και τα εμπόδια 

των μεταναστών προς την υγειονομική περίθαλψη είναι η έλλειψη διερμηνέων που 

αυτό έχει ως επακόλουθο να μην υπάρχει καλή επικοινωνία με το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης, η πρόσβαση σε ραντεβού δηλαδή ο χρόνος 

αναμονής που υπάρχει μέχρι να γίνει μια εξέταση ή το ραντεβού με τον ιατρό είναι 

μεγάλος. Απεναντίας, υπάρχει διαφωνία στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 

μεταναστών και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρατηρήθηκε ότι 

υπάρχει εμπιστοσύνη και νιώθουν ασφάλεια όταν οι μετανάστες επισκέπτονται τις 

μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Υπάρχει ένα φιλικό, ανθρώπινο και πρόθυμο 

κλίμα με απώτερο σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των μεταναστών. Υπάρχουν 

συμπονετικοί πολιτιστικά αρμόδιοι υγειονομικοί εργαζόμενοι. 

 

6.3  Δυνατά σημεία και περιορισμοί μελέτης 

Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μελέτης είναι η χρήση τεχνικών Συμμετοχικής 

Παρατήρησης και Δράσης (Participatory Learning and Action -PLA) για να παράσχει 

ένα πολύτιμο εννοιολογικό πλαίσιο για την εργασία. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του 

Participatory Learning and Action (PLA) προσεγγίσεις προώθησαν την ανάπτυξη και 

τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρα που έδωσε την ίδια δύναμη σε όλους τους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των συναντήσεων πεδίου και βοήθησε ιδιαίτερα την 

αύξηση της συμμετοχής των μεταναστών μέσω της δημιουργίας ενός φιλικού προς 

τους μετανάστες περιβάλλοντος και διευκολύνοντας έναν άνευ όρων διάλογο (Τ. de 

Brun et al.2017). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την παροχή ομοιόμορφης 

ερμηνείας για τις διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις μιας διαφορετικής ομάδας 

ενδιαφερομένων. Επιπρόσθετα, οι πεποιθήσεις και οι απόψεις από άτομα από 

διαφορετική κοινωνικο-πολιτισμική κατάσταση και εκπαιδευτικά επίπεδα ήταν 

εξίσου πολύτιμη και ερμηνευμένη επί του κοινού θεωρητικού πεδίου. Γι αυτό το λόγο 

προέκυψαν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με ευαίσθητα θέματα και μπορεί να 

θεωρηθεί ένα από τα ισχυρά σημεία αυτής της μελέτης.  



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 
 

31 
 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να αναφερθούν. Πρώτον, ο 

μικρός αριθμός συμμετεχόντων στη μελέτη περιορίζει τη γενικευσιμότητα των 

σημερινών ευρημάτων. Δεύτερον, οι συμμετέχοντες αντλήθηκαν από μια περιοχή της 

Ελλάδας και, επομένως, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα ευρήματα ισχύουν και 

για άλλα μέρη της χώρας. Τρίτον, δεν ήταν εφικτό να βρεθούν οι αρχικοί μετανάστες 

που συμμετείχαν στο αρχικό έργο «RESTORE» και έτσι δεν υπήρχε σαφή ακρίβεια 

στη σύγκριση.  

Επίσης, μεταφράσεις από τα αγγλικά σε ελληνικά απαιτήθηκαν για την τελική 

ανάλυση, και πιθανόν οι πληροφορίες μπορεί να έχουν χαθεί στη μετάφραση ως 

ασυνέπεια. Το Participatory Learning and Action (PLA) ήταν μια αποτελεσματική 

μεθοδολογία για τη συμμετοχή μεταναστών και άλλων ενδιαφερομένων από την 

πρωτοβάθμια περίθαλψη στην έρευνα εφαρμογής. Όμως, ενώ το δείγμα είχε 

αναπαράσταση από το επιθυμητό φάσμα ομάδων ενδιαφερομένων δεν 

συμπεριλάμβανε μετανάστες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος γλωσσικά 

προβλήματα, το οποίο είναι σαφής περιορισμός. 

 Παράλληλα, η μελέτη αυτή διεξήχθη σε μια μόνο μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

στην Κρήτη και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η εξωτερική εγκυρότητα καθίσταται 

χαμηλή. Τέλος, η φωνή των παράνομων μεταναστών απουσίαζαν από τις ομάδες 

εστιασμένης συζήτησης (focus group) και θα μπορούσαν να έχουν παράσχει 

πρόσθετες πληροφορίες. 

 

6.4    Προτάσεις 

Η μελέτη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για παροχή καλής ποιότητας πολιτιστικά 

ικανοποιητικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναγνωρίζοντας διαφορετικές 

ομάδες μεταναστών με διαφορετικές ανάγκες και δικαιώματα. Το ολοκληρωμένο 

σύστημα υγείας απαιτεί περισσότερη προσοχή σε ορισμένες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις 

και η έλλειψη πόρων, χρόνου και κατάρτισης εμποδίζει την καλοπροαίρετη παροχή 

της ΠΦΥ. Οι ανάγκες και τα κενά σε πολιτικές που αναφέρθηκαν σε αυτή τη μελέτη 

βοηθούν να δοθεί προτεραιότητα στα ζητήματα της δομής και της παροχής της 

υγειονομικής περίθαλψης. Τα εντοπισθέντα εμπόδια ενημερώνουν επίσης την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή παρεμβάσεων που σχετίζονται με την υγεία. Οι 

προτάσεις της μελέτης που παρατίθενται είναι οι εξής: 
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On line διαθέσιμες οδηγίες και εργαλεία, π.χ. για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 

των θεμάτων ψυχικής υγείας στους πρόσφυγες, καθώς και για την κατάρτιση σε 

συνεργασία με διερμηνείς θα μπορούσε να υποστηρίξει τους επαγγελματίες του 

πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας στην παροχή ολοκληρωμένης και παρηγορητικής 

φροντίδας στους πρόσφυγες. Επιπλέον, η παροχή μεταφρασμένων πληροφοριών, 

προσαρμοσμένων στα επίπεδα υγειονομικής γραφής των προσφύγων, καθώς και των 

κατάλληλων υπηρεσιών πολιτιστικών μεσολαβητών θα μπορούσε να μειώσει 

περαιτέρω αυτά τα εμπόδια. 

Να υπάρξει πιο ουσιαστική σύνδεση μεταξύ των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας 

με δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ιδιαίτερα στη περίθαλψη των μεταναστών. Επιπλέον, 

οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να συνεργαστούν με όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, υιοθετώντας συστάσεις από τις προσπάθειες οικοδόμησης 

ικανότητας, να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά με ταχύ και συναφή τρόπο και 

προκειμένου να διευκολυνθεί ο ρόλος του προσωπικού της ΠΦΥ στην παροχή 

συμπονετικών υπηρεσιών. Προκειμένου να παρέχονται πολιτισμικά προσαρμοσμένες 

υπηρεσίες υγείας και παρηγορητικής υγειονομικής περίθαλψης, απαιτείται μια 

εκπαιδευμένη πολυεπιστημονική ομάδα (αποτελούμενη από ιατρούς, νοσοκόμα, 

μαία, κοινωνικό λειτουργό, διατροφολόγο και επαγγελματίες ψυχικής υγείας). Η 

ομάδα απαιτεί την υποστήριξη ενός διερμηνέα και, όπου αυτό είναι δυνατόν, πρέπει 

να συνδυαστεί ή να συμπληρωθεί με πολιτιστική διαμεσολάβηση. Όλες οι υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης (HCS) πρέπει να προσαρμοστούν πολιτιστικά με 

κατάλληλο τρόπο, ολιστική και προσανατολισμένη στον άνθρωπο υπό το πρίσμα της 

παρηγορητικής φροντίδας.  

Παράλληλα, καλό θα ήταν να γίνεται διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και 

δραστηριοτήτων στην τοπική κοινότητα, καθώς δεν υπάρχει διασύνδεση 

πανεπιστημίου με την τοπική κοινότητα. Δεν γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των 

ερευνών. Ο γενικός πληθυσμός, οι πολίτες φαίνεται να στερούνται πληροφόρησης 

σχετικά με την περίθαλψη των μεταναστών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους 

μετανάστες δεν επαρκούν για να εξοικειωθούν οι πολίτες με τις ανάγκες υγειονομικής 

περίθαλψης των μεταναστών. Επομένως, δεν είναι διαθέσιμες επαρκής πρωτοβουλίες 

για τη συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα πληθυσμού. Προτείνεται, ιδιαίτερα σε τοπικό 

επίπεδο, ώστε να ενταχθούν οι μετανάστες στην κοινωνία. 
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Το σύστημα υγείας είναι υπερφορτωμένο λόγω της γενικευμένης κρίσης και της 

μείωσης των προσλήψεων. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συχνά 

αντιμετωπίζει εξάντληση και έλλειψη ενθουσιασμού. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο  

να δοθούν κίνητρα στο προσωπικό, ώστε να προσφέρουν ποιοτική φροντίδα στους 

μετανάστες. 

Τέλος, η ελλιπής γνώση του προσωπικού της Π.Φ.Υ., σε ειδικά πολιτιστικά και 

θρησκευτικά ζητήματα, δημιουργεί δυσκολίες στην παροχή συμπονετικής φροντίδας. 

Πιο σημαντικά, οι μετανάστες θεώρησαν ότι το σημαντικότερο στοιχείο που 

περιγράφει την εμπειρία τους ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν οι 

εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, προτείνεται η 

κατάλληλη κατάρτιση στην επικοινωνία που θα παρέχει εργαλεία και θα 

εξουσιοδοτήσει τους επαγγελματίες υγείας να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτά τα 

ζητήματα και να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τους 

μετανάστες. Αυτό θα δημιουργήσει τη βάση και θα καθιερώσει τα πρώτα βήματα για 

να τους επιτρέψει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με τις ομάδες που τους φροντίζουν. 

 

6.5    Συμβολή Μελέτης 

Η μελέτη αυτή αποτελεί χρήσιμη απεικόνιση της παρούσας κατάστασης όσον αφορά 

τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια για την άμβλυνση των 

επικοινωνιακών φραγμών μεταξύ μεταναστών και Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών 

Υγείας. Επιπλέον αναδεικνύει τις ελλείψεις και τα προβλήματα που παρατηρούνται. 

Η παρούσα μελέτη είναι σαφές ότι θα συμβάλει θετικά στην παροχή πληροφοριών 

και στοιχείων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας. Πρωτίστως, όσον 

αφορά τους μετανάστες η μελέτη συμβάλει στο να ακουστούν οι απόψεις των 

μεταναστών και να γίνει καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Αυτό 

είναι πολύ σημαντικό καθώς δε τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν συχνά την 

προσωπική τους γνώμη για τα εμπόδια που υπάρχουν στις υπηρεσίες υγείας στην 

χώρα υποδοχή. 

Στη συνέχεια, στους επαγγελματίες υγείας δίνεται η δυνατότητα να εξοικειωθούν με 

τα ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με μετανάστες και ήδη ζήτησαν να τους 

δοθεί το υλικό ώστε να το χρησιμοποιήσουν στα αντίστοιχα πρωτοβάθμια κέντρα 
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υγείας. Ουσιαστικά, πετυχαίνεται άμεση ενημέρωση και ενθάρρυνση του ιατρικού, 

νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού  για συμμετοχή σε έρευνες. 

Παράλληλα, το σύστημα υγείας και η ΠΦΥ προτείνουν την επανάληψη της 

κατάρτισης για την επαναφορά της γνώσης, την αλλαγή στάσης και την περαιτέρω 

βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας με μετανάστες. Το παραπάνω κρίνεται 

αναγκαίο καθώς το προσωπικό της ΠΦΥ αλλάζει συχνά, και η εκπαίδευση που 

ακολουθούν όλοι οι νέοι εργαζόμενοι καθώς και η τυπική επαγγελματική κατάρτιση 

των γενικών ιατρών και του παραϊατρικού προσωπικού δεν περιλαμβάνει 

αρμοδιότητες επικοινωνίας με ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ή μετανάστες. 

Επιπλέον, οι Αρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες θα ενημερωθούν για τα προβλήματα 

εκτενέστερα μέσω της παρούσας εργασίας, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να 

αμβλυνθούν οι επικοινωνιακοί φραγμοί στο χώρο της υγείας. Άξιο αναφοράς είναι ότι 

κάτω από αυτές τις συνθήκες αυξάνονται οι κίνδυνοι για την υγεία ασθενών, 

αυξάνεται το κόστος των δαπανών στους τομείς της υγείας ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις απειλείται η δημόσια υγεία. 

Τέλος, όσον αφορά την έρευνα και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη, η συμβολή της 

μελέτης RESTORE follow up στην περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική 

κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού και στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αναμένεται να είναι σημαντική. 

Η μελέτη συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την ουσιαστική 

εκπαίδευση και ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, γνώσης και εμπειρίας των 

επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στην ΠΦΥ αναφορικά με την πιο αποδοτική 

και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας στους μετανάστες. Επίσης, δίνεται το 

έρεισμα προκείμενου να υπάρξει ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας της 

ΠΦΥ ώστε να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και δράσεις.     
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7. Συμπεράσματα 

Με τη ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας γίνεται αντιληπτό ότι στη μελέτη αυτή 

διερευνήθηκε ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου RESTORE (2011-2015), που 

στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας με τους μετανάστες. Μετά από πέντε χρόνια, 

τα ορατά αποτελέσματα του έργου RESTORE παρουσιάζονται, κυρίως σε 

οργανωτικό επίπεδο και σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι συνεχείς επιδράσεις 

του σχεδίου ήταν κυρίως εμφανές στην οργάνωση της πρακτικής που διευκόλυνε την 

προσβασιμότητα των μεταναστών στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Το 

Participatory Learning and Action (PLA) αναφέρθηκε ως σημαντική, ελκυστική 

ερευνητική μέθοδος, ωστόσο η ανάμνηση του έργου RESTORE ήταν περιορισμένη. 

Τα απρόσμενα οφέλη του έργου RESTORE περιλάμβαναν μια νέα συνεργασία με την 

Τοπική Μονάδα Υγείας-4
η 

ΤΟΜΥ στη μετάδοση των αποτελεσμάτων του 

RESTORE, καθώς και τη διάδοση των αποκτηθεισών γνώσεων σχετικά με την 

οργανωτική προσαρμογή  σε άλλους φορείς. Περισσότερες μελέτες σχετικά με τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των έργων βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης 

ενθαρρύνονται ιδιαίτερα, στις οποίες θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις 

εμπειρίες των χρηστών υπηρεσιών μετανάστευσης. Υπήρχαν συνεχιζόμενες 

ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες διερμηνείας, τη χρηματοδότηση 

διερμηνέων και τον αντίκτυπο της περιορισμένης προσοχής και των πόρων στον 

τομέα αυτό σε κυβερνητικό επίπεδο. 
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Παράρτημα 1: ETIC CARD SORT DATA 

1. The reputation of the community organisations involved changed and affected 

other collaborations 

2. Community-members’ reputation beyond the organization and the project 

changed  

3. Community stakeholders’ awareness about specific diseases and stigma and 

taboo issues changed  

4. Community stakeholders’ sense of empowerment and confidence changed  

5. Community stakeholders’ appreciation of the value of research and evaluation 

changed 

6. Community stakeholders gained new expertise which led to changes in other 

ethically sensitive research 

7. Community stakeholders’ assertiveness and confidence in venues in which 

they participated changed  

8. Community stakeholders’ willingness to take more risks in making 

suggestions, confronting issues, and encouraging and supporting others 

changed  

9. Community stakeholders influence in regional, national and international 

healthcare agendas changed  

10. Health care providers and staff used newly acquired research skills to work on 

service delivery for their community  

11. Participating clinicians confidence in their healthcare consultations with 

migrants following training changed  

12. Clinicians’ ability to think critically about and discuss their work openly 

changed  

13. Safety and patient-centeredness in participating practices changed  

14. Communication in consultations between migrants and clinicians changed  

15. Attitudes and tolerance toward migrants changed among clinical and 

administrative staff  

16. Migrants’ confidence in the GP’s diagnosis and treatment changed  

17. Change in the primary care practice became apparent to other practices, who 

changed the way they engaged patients in their healthcare planning or delivery  

18. Relationships between the community, health care and researcher stakeholders 

involved (in terms of mutual support and trust) changed  

19. Community, health care and researcher stakeholders indicated changes in 

response towards action research methodology, and desire for more. 

20. Academic members’ community engagement in research in their academic 

circles changed (in amount, in approach) 

21. Led to new, related collaborations with other researchers and community 

groups 

22. Researchers changed their research approach: their willingness to think about 

and share ideas with others and admit gaps changed  
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Παράρτημα 2: Κατανομή δείγματος μελέτης 

 

 
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων 

     

Μετανάστες    Σύνολο (5) 

     

 Φύλο                                                 Άνδρας 

Γυναίκα 

3                      

2 

  

     

Ηλικία 18-30           

31-55 

3                      

2 

  

     

Χώρα 

Προέλευσης 

Συρία         

Ιράκ 

Αφγανιστάν 

2                     

2                     

1 

  

     

Health care 

workers 

   Σύνολο (13) 

     

Φύλο Άνδρας 

Γυναίκα 

1                  

12 

  

     

Ηλικία 18-30           

31-55 

5                     

8 

  

     

Επάγγελμα Γενικός Ιατρός 2   

 Νοσηλεύτρια 3   

 Διοικητικό 

προσωπικό 

4   

 Διερμηνέας 1   

 Σχεδιαστής 

πολιτικών 

υγείας 

1   

 Ερευνητής 1   

 Χρήστης 

υπηρεσιών 

υγείας 

1   
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Παράρτημα 3: Αποτελέσματα Ανάλυσης 

 

 
Πίνακας 2: Αποτελέσματα 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

1.  Η φήμη των 

εμπλεκόμενων κοινοτικών 

οργανώσεων άλλαξε και 

επηρέασε άλλες 

συνεργασίες. 

 

«Ορισμένες δομές που είχαν μεγαλύτερη δέσμευση 

στο έργο RESTORE συνδέθηκαν με το πρόγραμμα 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους 

πρόσφυγες και τώρα εξυπηρετούν τους μετανάστες με 

μεγαλύτερη άνεση και πολιτιστική επάρκεια». (PM) 

 

«Νομίζω ότι το πρόβλημα με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα και τις δραστηριότητες είναι ότι δεν 

διοχετεύονται επαρκώς και ευρέως στην τοπική 

κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση του έργου 

RESTORE ήταν σαφής στο τοπικό πλαίσιο, όπου 

πιλοτικά έγιναν, ενώ άλλες οργανώσεις εκτός των 

περιοχών RESTORE δεν είχαν επαρκή σύνδεση με το 

έργο και τις εκροές του».(PM) 

 

 

2.  Η φήμη των μελών των 

κοινοτήτων πέρα από την 

οργάνωση και το έργο 

άλλαξαν. 

«Στην αρχή οι άνθρωποι δεν ήταν εξοικειωμένοι με 

τους πρόσφυγες και κάποιοι από αυτούς δεν ήθελαν 

τους πρόσφυγες. Τώρα ξέρουν το πρόγραμμα 

περισσότερο από ό, τι πριν, αλλά αυτό οφείλεται 

κυρίως στο γεγονός ότι οι πρόσφυγες έχουν γίνει 

μέρος της ζωής μας». (PΑ) 

 

 

 

3. Η ευαισθητοποίηση των 

κοινοτικών φορέων 

σχετικά με συγκεκριμένες 

ασθένειες και θέματα 

στίγματος και ταμπού 

άλλαξε. 

«Ναι ... αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας, ο 

ρατσισμός μειώθηκε λίγο επειδή έχουμε αρχίσει να 

συνηθίζουμε με τους πρόσφυγες και να συνηθίζουμε 

στις πολιτισμικές διαφορές και ανάγκες των 

μεταναστών, π.χ. να αναζητήσουν έναν γιατρό του 

ιδίου φύλου. Έτσι αυτό δεν είναι παράξενο για 

εμάς».(GP) 

 

«... οι οποίοι εργάζονται σε αυτή την πρακτική ... 

είμαστε περισσότερο ενήμεροι για τις ανάγκες των 

μεταναστών…λυπούμαστε γι 'αυτούς ...... Φαντάζομαι 

συχνά ότι θα μπορούσα να είμαι στη θέση τους ... .. 

αλλά υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται διαφορετικά 

.... δεν μπορούν να δεχθούν τους μετανάστες που 

πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα στο 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης όταν οι ντόπιοι 

αντιμετωπίζουν την ακραία φτώχεια». (PN) 
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«Ο γενικός πληθυσμός, οι πολίτες φαίνεται να 

στερούνται πληροφόρησης σχετικά με την περίθαλψη 

των μεταναστών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους 

μετανάστες δεν επαρκούν για να εξοικειωθούν οι 

πολίτες με τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης 

αυτού του πληθυσμού. Επομένως, δεν έχουμε 

πρωτοβουλίες για την υγειονομική περίθαλψη των 

μεταναστών εκτός από τοπικές πρωτοβουλίες που 

προσπαθούν να εντάξουν αυτούς τους μετανάστες 

στην κοινωνία και να κάνουν τους ντόπιους να 

αισθάνονται άνετα».(PM + PN) 

 

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει καθόλου. 

Κατά την άποψή μου, οι άνθρωποι που είναι πιο 

ευαίσθητοι προς τους μετανάστες είναι οι κοινωνικοί 

λειτουργοί, οι ψυχολόγοι και εκείνοι που 

αντιμετωπίζουν ευάλωτους πληθυσμούς λόγω του 

επιστημονικού τους πεδίου και των σπουδών τους. 

Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν ευαίσθητοι πριν είναι 

ακόμα ευαίσθητοι. Τα υπόλοιπα δεν έχουν 

αλλάξει».(HP) 

 

 

4.  Η αίσθηση της 

ενδυνάμωσης και της 

εμπιστοσύνης των 

ενδιαφερομένων μελών 

της Κοινότητας άλλαξε. 

«Δεν ξέρω πραγματικά αν ήταν το RESTORE ή κάτι 

άλλο αλλά είμαι βέβαιος ότι όλες αυτές οι 

παρεμβάσεις που μας εμπλέκουν σε έναν διάλογο για 

το πώς να λύσουμε τα ζητήματα των μεταναστών μας 

βοήθησαν πολύ στην πράξη».(GP) 

 

 

 

5 . Η εκτίμηση των 

κοινοτικών 

ενδιαφερομένων για την 

αξία της έρευνας και της 

αξιολόγησης άλλαξε. 

«Είναι πολύ σημαντικό να υλοποιηθεί η έρευνα στην 

καθημερινή πρακτική και να υλοποιηθούν 

προγράμματα που αφορούν τα εμπόδια στην πρακτική 

... αλλά τι συμβαίνει στη συνέχεια; τι συμβαίνει όταν 

τα κεφάλαια έχουν τελειώσει».(PM) 

 

«Έχω βιώσει το PLA ... όπως τώρα ... και πρέπει να 

παραδεχτώ ότι αυτός ο τύπος έρευνας ήταν 

διαφορετικός .. δεν αισθάνεστε ως αντικείμενο 

έρευνας αλλά ως μέρος μιας φιλικής συζήτησης. ήταν 

μια ωραία εμπειρία και μια χρήσιμη μεθοδολογία για 

την πρακτική».(GP) 

 

6 . Οι κοινοτικοί 

ενδιαφερόμενοι φορείς 

αποκτήθηκαν νέες γνώσεις 

που οδήγησαν σε αλλαγές 

σε άλλες δεοντολογικά 

ευαίσθητες έρευνες. 

 

 

 

Χωρίς Δεδομένα 
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7 . Η αφοσίωση και η 

εμπιστοσύνη των 

ενδιαφερομένων μερών 

της Κοινότητας στους 

χώρους όπου συμμετείχαν 

άλλαξαν. 

  

«Το σύστημα μας είναι υπερφορτωμένο λόγω της 

κρίσης ... Πολλοί νεαροί κλινικοί εγκαταλείπουν τη 

χώρα. Ακόμα κι αν θέλετε να προσφέρετε ποιοτική 

φροντίδα στους μετανάστες και να τους βοηθήσετε 

μέσω του συστήματος, είναι πολύ πιθανό να 

αντιμετωπιστούν από έναν κουρασμένο γιατρό, ο 

οποίος πιθανότατα αντιμετωπίζει εξάντληση και 

έλλειψη ενθουσιασμού».(GP) 

 

«Είμαστε πιο προετοιμασμένοι να επανεξετάσουμε τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των 

υπηρεσιών ... ίσως να είναι πιο εφαρμόσιμες τώρα ... 

ίσως τώρα που έχουμε περισσότερους διερμηνείς και 

τα πράγματα θα είναι ευκολότερα ... πρακτικά 

ζητήματα θα μπορούσαν να λυθούν και μπορούμε να  

τα αντιμετωπίσουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα .. 

γιατί δεν το σκέφτεσαι;».(GP) 

 

«Εντός της περιόδου αποκατάστασης, αντιμετώπιζα 

μια ελληνίδα κυρία που ήθελε να αφαιρέσει σπείρα, 

αλλά δεν της επιτρεπόταν να την αφαιρέσει από έναν 

άνδρα από τη στιγμή που παντρεύτηκε έναν 

μουσουλμάνο. Έχουμε επενδύσει πολύ χρόνο και 

προσπάθεια για να βρούμε γυναίκα γυναικολόγο και 

αντιμετωπίζουμε πολλά σαρκασμούς από άλλους 

επαγγελματίες ... λέγοντας «δεν μπορούμε να βρούμε 

... αυτή είναι η Ελλάδα» ... Τώρα δεν χρειάζεται να 

βρούμε επιχειρήματα να πείσει το προσωπικό».(GP) 

 

 

 

8 . Η προθυμία των 

κοινοτικών φορέων να 

αναλάβουν περισσότερους 

κινδύνους κατά την 

υποβολή προτάσεων, 

αντιμετωπίζοντας 

ζητήματα και 

ενθαρρύνοντας και 

υποστηρίζοντας τους  

άλλους, άλλαξαν. 

 

 

 

 

Χωρίς δεδομένα 
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9 . Η επιρροή των 

κοινοτικών φορέων σε 

περιφερειακές, εθνικές και 

διεθνείς ατζέντες 

υγειονομικής περίθαλψης 

άλλαξε. 

«Νομίζω ότι το πρόβλημα με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα και τις δραστηριότητες είναι ότι δεν 

διοχετεύονται επαρκώς και ευρέως στην τοπική 

κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση του έργου 

RESTORE ήταν σαφής στο τοπικό πλαίσιο, όπου  

πιλοτικά έγιναν, ενώ άλλες ρυθμίσεις εκτός των 

περιοχών RESTORE δεν είχαν επαρκή σύνδεση με το 

έργο και τις εκροές του».(PM) 

 

 

«Δεν νομίζω ότι ... εξασφαλίστηκε η βελτιωμένη 

προσβασιμότητα με τους πρόσφατους νόμους για τις 

ανασφάλιστες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των 

μεταναστών - αλλά κατά την άποψή μου δεν 

επρόκειτο για κυμαινόμενο αποτέλεσμα του έργου 

RESTORE». (PM+H) 

 

«Πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά ακόμα ...... Μερικοί 

πρόσφυγες προστατεύονται και τυγχάνουν των 

υπηρεσιών του PLOHGO. Ωστόσο, υπάρχουν 

μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν τις ίδιες ανάγκες 

και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν φραγμούς .... 

δεν έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα PLOHGOS. 

Δεν έχουν διερμηνευτικό ή υποστηρικτικό πλαίσιο, 

δεν απολαμβάνουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη 

και δεν πάνε ακόμα στο νοσοκομείο "(HP + PN + PM) 

 

 

10.  Οι φορείς παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης 

και το προσωπικό 

χρησιμοποίησαν 

νεοαποκτηθείσες 

ερευνητικές δεξιότητες για 

να εργαστούν για την 

παροχή υπηρεσιών για την 

κοινότητά τους 

«Ναι, βλέπουμε διαφορές μεταξύ των προπτυχιακών 

φοιτητών και των κατοίκων που ασχολούνταν με το 

έργο RESTORE ... .Είναι σίγουρα πιο ευαίσθητοι στην 

κουλτούρα οι επαγγελματίες ... Οι άνθρωποι που 

εκπαιδεύτηκαν στο RESTORE και στη συνέχεια σε 

ένα άλλο έργο" Το EURHUMAN φαίνεται να 

χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις στην πράξη και είναι 

πιο πολιτιστικά ικανοί.. μπορείτε να το δείτε». (PM + 

GP + PN) 

 

«Η σύνδεση μεταξύ των μονάδων πρωτοβάθμιας 

φροντίδας και των νοσοκομείων εξακολουθεί να είναι 

ένα πιεστικό κενό, ιδίως στη μεταναστευτική 

περίθαλψη ... η επικοινωνία εξακολουθεί να βασίζεται 

σε προσωπικά δίκτυα ... οι πληροφορίες σχετικά με 

έναν ασθενή εξακολουθούν να ανταλλάσσονται 

ανεπίσημα παρά τις προσπάθειες επίτευξης 

αυτού».(GP) 
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11.  Η εμπιστοσύνη των 

συμμετεχόντων ιατρών 

στις διαβουλεύσεις περί 

υγειονομικής περίθαλψης 

με τους μετανάστες μετά 

την εκπαίδευση άλλαξαν. 

 «Ναι αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις ... υπάρχουν 

συγκεκριμένες συνθήκες που ακόμα δεν είναι εύκολο 

να αντιμετωπιστούν ακόμη και με έναν διερμηνέα. Για 

παράδειγμα, οι ψυχιατρικές καταστάσεις δεν είναι 

εύκολο να συζητηθούν ακόμη και με έναν διερμηνέα. 

Επιπλέον, οι πρόσφυγες δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν 

τις ψυχιατρικές συνθήκες ως συνθήκες που απαιτούν 

υγειονομική περίθαλψη και φαίνεται να υποτιμάται 

μεταξύ άλλων πρακτικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει η χώρα υποδοχής».(GP + PM) 

 

 

 

«Φοβάμαι ότι οι πληροφορίες των επαγγελματιών 

εξακολουθούν να είναι κακές. Υπάρχουν νέοι νόμοι 

που εφαρμόζονται χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση 

των επαγγελματιών της πρώτης γραμμής και αυτό 

καθιστά δύσκολη την καθημερινή πρακτική».(PA + 

PM) 

 

«Όσο περισσότερο τους εξυπηρετούμε, τόσο 

περισσότερο ξέρουμε ... καθώς ο αριθμός των 

μεταναστών αυξάνεται διαχρονικά, οι ανάγκες τους 

γίνονται γνωστές μέσω της εμπειρίας που αποκτάται 

από την καθημερινή επαφή και αυτό είναι χρήσιμο». 

(PN) 

 

 

12 . Η ικανότητα των 

κλινικών για να σκεφτούν 

κριτικά και να 

συζητήσουν το έργο τους 

άλλαξε ανοιχτά. 

 

«Ναι .. ειδικά οι γιατροί στις νέες τοπικές μονάδες 

υγείας (ΤΟΜΥ) είναι πιο ανοικτοί για να εργαστούν 

μέσα σε μια ομάδα. Η ενσωμάτωση των μαιών, των 

νοσοκόμων και των κοινωνικών λειτουργών στις νέες 

μονάδες βελτίωσε επίσης την ομαδική εργασία στη 

μεταναστευτική υγειονομική περίθαλψη. Οι 

κοινωνικοί λειτουργοί, ως μέρος της ομάδας, έχουν 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και είναι πιθανό να 

ευαισθητοποιήσουν όλους και να επιλύσουν θέματα 

όπου οι γιατροί δεν μπορούν».(GP) 

 

 

13 . Η ασφάλεια και η 

επικέντρωση στον ασθενή 

στις συμμετέχουσες 

πρακτικές άλλαξαν. 

 

«Η ομάδα μας έχει βελτιωθεί και οι θεραπευτικές μας 

πρακτικές έναντι των μεταναστών. Δεν μοιάζει πλέον 

με ιατρείο ...».(GP + PN) 

 

«Η διασύνδεση των εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης με τα νοσοκομεία εξακολουθεί να λείπει 

....... αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στις επίσημες 

νομικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να 

διευκολύνουν τη σύνδεση μεταξύ πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης».(GP + PM) 
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«Ναι, έχουμε περάσει πολλές αλλαγές πρόσφατα στο 

πλαίσιο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ... έχουμε νέες 

υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο για τους πολίτες που 

έχουν ανάγκη ... Έχουμε τις νέες τοπικές μονάδες 

υγειονομικής περίθαλψης (TOMY) και τις νέες 

τοπικές οργανώσεις (κοινοτικά κέντρα) ... έχουν 

διερμηνείς για πρόσφυγες και ορισμένους νέους 

νόμους που θα παρέχουν πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους 

πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών 

και των προσφύγων. Αλλά αυτές ήταν οι αλλαγές που 

απαιτούσε η κρίση των προσφύγων και δεν τις θεωρώ 

ως αποτέλεσμα του έργου RESTORE».(GP) 

 

 

14.  Η επικοινωνία στις 

διαβουλεύσεις μεταξύ 

μεταναστών και κλινικών 

ιατρών άλλαξε. 

 

«Ναι, με την παρουσία διερμηνέων, η ευκαιρία να« 

εξοικειωθείς »με τους πρόσφυγες είναι υψηλότερη. 

Ωστόσο, η "οργάνωση Ploigos" εξακολουθεί να είναι 

η μόνη οργάνωση που απασχολεί διερμηνείς. Πριν από 

μερικά χρόνια είχαμε την οργάνωση "Metadrasi". 

Συνεπώς, αυτή είναι η μόνη πρόοδος που σημειώθηκε 

από το 2015. Τίποτα δεν άλλαξε πολύ ... έχουμε λίγους 

μόνο διερμηνείς που υποστηρίζουν τις κυβερνητικές 

υπηρεσίες. Αυτό είναι επίσης προβληματικό 

δεδομένου ότι είναι προσωρινοί υπάλληλοι».(PM + 

PA) 

 

«Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαδικασία 

διερμηνείας και την πιστοποίηση των διερμηνέων. Η 

διαδικασία παραμένει προβληματική καθώς η επιλογή 

των διερμηνέων δεν περιλαμβάνει τις ιατρικές γνώσεις 

και τα πρότυπα».(GP) 

 

«Ναι, τώρα έχουμε περισσότερους διερμηνείς. Αλλά 

παρόλο που υπάρχουν περισσότεροι διερμηνείς με την 

οργάνωση Ploigos, είναι ακόμα λίγοι για να καλύψουν 

τις πραγματικές ανάγκες του μεγάλου αριθμού 

προσφύγων και των διαφορετικών αναγκών των 

ανδρών, των γυναικών και των παιδιών».(ΡΝ) 

 

«Ναι, έχουμε τώρα περισσότερους διερμηνείς, αλλά 

...... υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις όπου οι κλινικοί 

γιατροί αρνούνται να προσφέρουν βοήθεια στους 

πρόσφυγες επειδή δεν διαθέτουν τις κατάλληλες 

υπηρεσίες διερμηνείας και γλωσσικής υποστήριξης». 

(HU + PA) 
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«Δεν είναι αυτό που νομίζετε ... ..Όλα τα 

προγράμματα έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο των 

ετών, πιθανότατα να είναι το αποτέλεσμα μιας 

εκτίμησης των αναγκών που έχει γίνει κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. Προσπαθούν να λύσουν τα 

γλωσσικά εμπόδια με υπηρεσίες διερμηνείας, αλλά .... 

αυτό δεν είναι αρκετό».(PN + PM) 

 

 

15 . Οι στάσεις και η 

ανοχή έναντι των 

μεταναστών άλλαξαν 

μεταξύ του κλινικού και 

του διοικητικού 

προσωπικού. 

 

«Ναι, μπορείτε να δείτε αυτή την ίση μεταχείριση ... 

Είναι σαφές όταν κάποιος αλλάζει και σας 

μεταχειρίζεται διαφορετικά». (HU + PM) 

 

«Αισθάνομαι καλά με τις υπηρεσίες που μου 

προσφέρονται σε αυτή τη μονάδα (4η ΤΟΜΥ) επειδή 

οι γιατροί και οι νοσηλευτές χαμογελούν και δεν 

φοβάμαι ... δεν αισθάνομαι ντροπή όταν λέω κάτι 

λανθασμένο».(HU) 

 

 

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει καθόλου. 

Κατά την άποψή μου, οι άνθρωποι που είναι πιο 

ευαίσθητοι στους μετανάστες είναι οι κοινωνικοί 

λειτουργοί, οι ψυχολόγοι και εκείνοι που 

αντιμετωπίζουν ευάλωτους πληθυσμούς λόγω του 

επιστημονικού τους πεδίου και των σπουδών τους. 

Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν ευαίσθητοι πριν είναι 

ακόμα ευαίσθητοι. Τα υπόλοιπα δεν έχουν 

αλλάξει».(PA + PN + R) 

 

«Έχω γενικά καλύτερη αίσθηση όσον αφορά τη στάση 

του γενικού πληθυσμού απέναντι στους μετανάστες. 

Αυτό συμβαίνει επειδή ο ελληνικός λαός τώρα 

απολαμβάνει περισσότερα δικαιώματα και οφέλη από 

την κυβέρνηση, η οποία νομίζω ότι βελτίωσε τη στάση 

τους έναντι των μεταναστών ». 

 

«Δεν βλέπω μια πραγματική βελτίωση των στάσεων, 

αλλά η" μείωση της έντασης μεταξύ των ανθρώπων 

"εξαιτίας της εξοικείωσης (των ντόπιων) με τη νέα 

κατάσταση και την απόλαυση των ίδιων δικαιωμάτων 

που κάνουν τους ντόπιους να αισθάνονται πιο 

χαλαροί» 
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«Αλλά πώς (για να βελτιώσουμε την ανοχή); .. Δεν 

έχουμε κάνει τίποτα για την ένταξη των μεταναστών. 

Είναι μόνο μερικές πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται 

από το δήμο ... τίποτα περισσότερο. Πιστεύω ότι 

πρέπει να στηρίξουμε τον Δήμο στις πρωτοβουλίες 

του σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των 

μεταναστών. Αν και έχουμε ένα τεράστιο φόρτο 

εργασίας, τους εξυπηρετούμε όλους, παρόλο που το 

προσωπικό επιβαρύνεται».(GP + PM) 

 

 

«Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι 

το σύστημα υγείας μας είναι συγκλονισμένο. όταν 

έρχονται αντιμέτωποι με ένα δίμηνο χρόνο αναμονής 

για υπερηχογράφημα στην κοιλιά ... αυτή είναι η 

κατάσταση και για τους Έλληνες».(GP) 

 

 

16 . Η εμπιστοσύνη των 

μεταναστών στη διάγνωση 

και τη θεραπεία του 

Γενικού γιατρού άλλαξε. 

 

«Ναι, νομίζω ότι οι μετανάστες εμπιστεύονται τους 

παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης περισσότερο από 

ό, τι πριν. Δεν θέλουν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία 

για να λάβουν θεραπεία για τις συνθήκες τους .... 

Ολόκληρη η ομάδα παρόχων πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης τους συμπεριφέρεται ανθρωπιστικά και 

παρόλο που φοβούνταν αρχικά, τώρα είναι 

σίγουροι».(GP + PN) 

 

 

 

 

17.  Η αλλαγή στην 

πρακτική της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας 

έγινε εμφανής σε άλλες 

πρακτικές, οι οποίες 

άλλαξαν τον τρόπο με τον 

οποίο προσέφεραν τους 

ασθενείς στον 

προγραμματισμό ή στην 

παράδοση της 

υγειονομικής περίθαλψης. 

   

 

Χωρίς Δεδομένα 
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18 . Οι σχέσεις μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων της 

κοινότητας, της 

υγειονομικής περίθαλψης 

και των ερευνητών (από 

άποψη αμοιβαίας 

υποστήριξης και 

εμπιστοσύνης) άλλαξαν 

«Πράγματι, αυτό ήταν ένα από τα αποτελέσματα 

RESTORE, καθώς έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς 

φορείς να συναντηθούν κατά τη διάρκεια των ομάδων 

εστίασης RESTORE και να διατηρήσουν μια επαφή 

μετά το τέλος του έργου. Όλοι γνωρίζουμε τις τοπικές 

υπηρεσίες, αλλά μερικές φορές δεν γνωρίζουμε 

προσωπικά τους παρόχους υπηρεσιών. Το RESTORE 

μας έδωσε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να 

διευκολύνουμε την παραπομπή περιπτώσεων μεταξύ 

τους και να διατηρούμε μια πιο προσωπική 

επαφή»(HP + GP) 

 

«Ναι, σίγουρα βοήθησε .. ειδικά στην περίπτωση των 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και των διοικητικών 

αρχών, φαίνεται ότι το έργο RESTORE βοήθησε τους 

φορείς και το προσωπικό να συνδεθούν».(PA) 

 

 

 

19 . Οι ενδιαφερόμενοι 

φορείς της Κοινότητας, 

της υγειονομικής 

περίθαλψης και των 

ερευνητών ανέφεραν 

αλλαγές ως προς την 

ανταπόκριση στη 

μεθοδολογία της έρευνας 

δράσης και την επιθυμία 

για περισσότερα. 

 

 

«Έχω βιώσει το PLA ... όπως τώρα ... και πρέπει να 

παραδεχτώ ότι αυτός ο τύπος έρευνας ήταν 

διαφορετικός .. δεν αισθάνεστε ως αντικείμενο 

έρευνας αλλά ως μέρος μιας φιλικής συζήτησης. Ήταν 

μια ωραία εμπειρία και μια χρήσιμη μεθοδολογία για 

την πρακτική».(GP) 

 

20 . Η συμμετοχή της 

ακαδημαϊκής κοινότητας 

στην έρευνα στους 

ακαδημαϊκούς κύκλους 

τους άλλαξε (σε ποσό, σε  

προσέγγιση) 

 

 

Χωρίς Δεδομένα 

 

21 . Έχει οδηγήσει σε νέες, 

συναφείς συνεργασίες με 

άλλους ερευνητές και 

κοινοτικές ομάδες 

 

«Ναι ... άλλα έργα (Eur-human) ακολούθησαν το έργο 

RESTORE και ήμουν επίσης μέρος αυτού ... .Έχω 

κερδίσει πολλή επιπλέον εμπειρία από αυτό ... και 

πολλή εμπειρία από τα κέντρα εισόδου των 

μεταναστών και τα κέντρα κράτησης .... Πιστεύω ότι 

αυτό ήταν εν μέρει συνέχεια του έργου RESTORE, το 

οποίο επέκτεινε την ήδη υπάρχουσα γνώση».(GP) 
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«Υπήρξαν νέοι φορείς που εμπλέκονται στη βοήθεια 

των προσφύγων μετά το έργο RESTORE ... που δεν 

συνδέεται στην πραγματικότητα με το RESTORE. 

Σκέφτομαι την οργάνωση Ploigos, η οποία είναι 

καλύτερα οργανωμένη (από τις προηγούμενες 

πρωτοβουλίες). Για παράδειγμα, ο PLOIGOS διαθέτει 

ένα σύστημα ραντεβού, πληροφορίες επικοινωνίας με 

τους πρόσφυγες κ.λπ. ". Ο σύνδεσμος με το ΠΛΟΗΓΟ 

και το σύστημα υποστήριξής του βοηθούν τους 

πολλούς πρόσφυγες να έρχονται σε επαφή με άλλες 

υπηρεσίες».(PA) 

 

 

22 . Οι ερευνητές 

αλλάζουν την ερευνητική 

τους προσέγγιση: η 

προθυμία τους να 

σκεφτούν και να 

μοιραστούν ιδέες με 

άλλους και να 

αναγνωρίσουν τα κενά 

άλλαξαν. 

 

 

«Αυτό είναι τόσο σημαντικό ... Συνειδητοποίησα ότι 

οι πληροφορίες πρέπει να διοχετεύονται σε 

κοινοτικούς φορείς, διαφορετικά χάνονται. Η έρευνα 

συχνά αποκόπτεται από την πραγματική ζωή. Έχουμε 

τόσα ερευνητικά στοιχεία και ακόμη και εμάς, που 

θεωρείται ότι είναι σε άμεση επικοινωνία με το 

πανεπιστήμιο, πρέπει να διαδίδονται καλύτερα και να 

ενσωματώνονται σε πληροφορίες».(GP + PM) 

 

 

«Νομίζω ότι το πρόβλημα με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα και τις δραστηριότητες είναι ότι δεν 

διοχετεύονται επαρκώς και ευρέως στην τοπική 

κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση του έργου 

RESTORE ήταν σαφής στο τοπικό πλαίσιο, όπου  

πιλοτικά έγιναν, ενώ άλλες ρυθμίσεις εκτός των 

περιοχών RESTORE δεν είχαν επαρκή σύνδεση με το 

έργο και τις εκροές του».(PM) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Έντυπο συγκατάθεσης/συναίνεσης 

 

Έντυπο συγκατάθεσης για τη συμμετοχή στη μελέτη του προγράμματος RESTORE 
follow up                              

Συγκατάθεση συμμετέχοντα/ούσας 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ σημειώστε το κάθε κουτί που βρίσκεται στη συνέχεια 

 
 Έχω ή μου έχουν διαβάσει τις σχετικές πληροφορίες. Έχω πραγματοποιήσει όλες τις 

ερωτήσεις που έχω για το πρόγραμμα και μου έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά.  

 Συμφωνώ να συμμετέχω εθελοντικά στις ομάδες εστίασης  σχετικά με την  αξιολόγηση 

για τον εάν οι αλλαγές στην καθημερινή πρακτική που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια  
του RESTORE έχουν συνεχιστεί, στη καταγραφή των αντιλήψεων του προσωπικού της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σχετικά με τους λόγους για τη συνέχιση / διακοπή 
τους, και την εξέταση ακούσιων συνεπειών στη πρωτοβάθμιας φροντίδας που έχουν 
συμβεί ως συνάρτηση της προηγούμενης συμμετοχής στο RESTORE,   στη μελέτη του 
προγράμματος RESTORE follow up.  

 Όσα θα ειπωθούν από τους συμμετέχοντες/ούσες, θα χρησιμοποιηθούν ανώνυμα στις 
αναφορές της μελέτης του προγράμματος RESTORE follow up.  

 
Ονοματεπώνυμο ______________________________________________   
  
Υπογραφή ___________________________________________________ 

 
Ημερομηνία  ____________________________________(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)_ 

    

Ερευνητής/τρια 

o Έχω  διαβάσει με ακρίβεια τις πληροφορίες του ενημερωτικού φυλλαδίου στο 
συμμετέχοντα, και φρόντισα όσον το δυνατόν καλύτερα, να αντιληφθεί ο 
συμμετέχων/ούσα να κατανοήσει στο στόχο και το σκοπό της μελέτης.  

o Επιβεβαιώνω ότι έδωσα στον συμμετέχων/ούσα τη δυνατότητα να ερωτήσει ότι 
επιθυμεί σχετικά με τη μελέτη και ότι απάντησα όσον το δυνατόν ορθότερα και 
ολοκληρωμένα.   

o Επιβεβαιώνω ότι τα άτομα που συμμετέχουν δεν έχουν εξαναγκάζονται να δώσουν 
τη συγκατάθεσή τους, και η συγκατάθεση έχει δοθεί ελεύθερα και εθελοντικά.  
 

Ονοματεπώνυμο ερευνητή______________________________________   
  
Υπογραφή ___________________________________________________ 

 
Ημερομηνία  ____________________________________(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)_ 

 
Disclaimer 

The content of this questionnaire represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it can not be considered to reflect the 

views of the European Commission and/or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European 

Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 
Funding 

This questionnaire is part of the project / joint action ‘663309 / SPIM EU’ which has received funding from the European Union’s Health 

Programme (2014- 

2020). 


