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Μετανάστες: πρόσβαση στην περίθαλψη  
στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης 

Στο πλαίσιο των μέτρων λιτότητας των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και σε 
πολλές χώρες οι υπηρεσίες περίθαλψης έχουν περικοπεί και η πρόσβαση σε αυτές 
έχει μειωθεί. Το δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα υγείας φαίνεται να αποκτάται 
πιο δύσκολα. 

Αυτές οι περιοριστικές για την πρόσβαση αλλαγές στην πολιτική της υγείας έχουν 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα του 
πληθυσμού, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο ανισότητας: η χαμηλή κοινωνικο-
οικονομική κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη πρόσβαση στην περίθαλψη, 
που με τη σειρά της επιδεινώνει περαιτέρω την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. 

Οι μετανάστες αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα εμπόδια πρόσβασης στην περίθαλψη 
με δυσκολίες στην ασφάλιση λόγω διοικητικών κωλυμάτων, ενώ μείζονα 
προβλήματα αποτελούν η γλώσσα και οι πολιτισμικές διαφορές. Τα προβλήματα 
είναι ακόμη μεγαλύτερα για τους αναζητούντες άσυλο και τους μετανάστες χωρίς 
επίσημα έγγραφα. 

Εξάλλου, οι μετανάστες –και ιδίως οι παράνομοι που αποτελούν το 0,4-0,8% του 
πληθυσμού της ΕΕ– αντιμετωπίζουν ειδικές απειλές για την υγεία: είναι πιο 
επιρρεπείς στον διαβήτη και σε ορισμένα μεταδιδόμενα νοσήματα, προβλήματα 
υγείας μητέρας-παιδιού, κινδύνους λόγω επαγγέλματος, τραυματισμούς και πτωχή 
ψυχική υγεία.  

Στην Ελλάδα διαμένουν πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες (με ή χωρίς 
έγγραφα), δηλ. 10% του πληθυσμού. Οι νόμιμοι μετανάστες έχουν ίσα δικαιώματα 
με τους Έλληνες πολίτες όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα υγείας –
σύμφωνα με πρόσφατο νόμο, το δικαίωμα αυτό επεκτάθηκε και στους 
ανασφάλιστους. Οι αλλοδαποί χωρίς έγγραφα, ωστόσο, αποκλείονται από την 
περίθαλψη (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων). Επομένως, πολιτικές ενσωμάτωσης των 
μεταναστών τουλάχιστον όσον αφορά την πρόσβαση στην υγεία αποτελούν 
ζητούμενο. 

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που αναμένεται να εντατικοποιηθεί τα 
επόμενα χρόνια και θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν η τρέχουσα πολιτική μείωσης 
της πρόσβασης στην περίθαλψη για λόγους περικοπών των προϋπολογισμών για 
την υγεία είναι πράγματι επωφελής μακροπρόθεσμα. 
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