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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ θαηάιιειε νιηζηηθή θξνληίδα πξνυπνζέηεη αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ηεο θνπιηνχξαο 

ηνπ αζζελνχο, ηεο εζληθφηεηαο θαη ηεο θπιήο ηνπ. ηαλ ην ζηνηρείν ηεο πνιηηηζκηθήο 

πξνέιεπζεο παξαβιέπεηαη ζην ρψξν ηεο πγείαο, ηίζεηαη ζέκα ζηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο. θνπόο: Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο ζε δχν δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Διιάδαο. Τιηθό-Μέζνδνο: Σνλ πιεζπζκφ 

ηεο κειέηεο απνηέιεζε ηπραίν δείγκα 10 λνζειεπηψλ θαη βνεζψλ λνζειεπηψλ θαη 10 

κεηαλαζηψλ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε δηαδηθαζία ζπλεληεχμεσλ θαηά ην 

δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2013. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ήηαλ απνξξένπζα ησλ δεδνκέλσλ. Απνηειέζκαηα: 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ήηαλ αξθεηά 

εμνηθεησκέλν κε ηνπο αζζελείο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη δήισζε φηη 

ήηαλ αξθεηά ηθαλφ λα παξέρεη θξνληίδα κε ζεβαζκφ ζηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ μεπεξλψληαο ην εκπφδην ηεο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο θαη 

θνπιηνχξαο. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα εθπαίδεπζεο ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα. Ζ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ επίηνθσλ κεηαλαζηξηψλ δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε θξνληίδα πνπ δέρνληαη 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαζψο θαη κε ηε ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ. 

πκπεξάζκαηα: Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλέξσζαλ ηελ χπαξμε γεληθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή κεηαμχ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη αζζελψλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Απόςεηο λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, κεηνλνηηθνί πιεζπζκνί, 

δηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη νδεγήζεη ζε νινέλα θαη απμαλφκελεο 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο κε δεκνγξαθηθέο αιιαγέο ζηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο 

ρψξεο. Αλακέλεηαη ε ηάζε απηή ζε παγθφζκην επίπεδν λα ζπλερηζηεί ζχκθσλα κε ηελ 

έσο ηψξα θηλεηηθφηεηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄90, 

ππήξμε κηα ζηαζεξή ξνή κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ έληαμε λέσλ 

ρσξψλ ζηελ ΔΔ, αιιά θαη ηεο γεηηλίαζήο ηεο κε ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη 

γεληθφηεξα κε ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε (Μαξβάθεο θ.α 2001, Καβνπλίδε, 2002). 

 Ζ ειιεληθή θνηλσλία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά, ηδηαίηεξα 

κεηά ηελ απμαλφκελε ξνή κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα. Νέεο θνηλσληθέο νκάδεο θάλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο πξφζθπγεο, ελψ 

θαηαγξάθνληαη αιιαγέο ζηα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά, εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο (Μίηηιεο θαη θαιή, 2004). 

ηνλ λέν ηφπν θάζε κεηαλάζηεο γίλεηαη θνξέαο κηαο πνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο. 

Ζ παξνπζία ηνπ θαη κφλν εγείξεη ην εξψηεκα ηεο ζρέζεο καο κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

αιιά θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηεο δηθήο καο ηαπηφηεηαο. Πνηέ δελ γλσξίδνπκε 

θαιχηεξα ηελ θνηλσληθή καο ηαπηφηεηα απφ ηε ζηηγκή εθείλε πνπ ζα ζπλαληεζεί κε ηελ 

εηεξφηεηα. Κάζε κεηαλάζηεο είλαη ν θαζξέθηεο ηνπ ζπιινγηθνχ καο είλαη. Μέζα απφ 

ηηο δηαθνξέο ηνπ αληηιακβαλφκαζηε πνηνί είκαζηε, πψο κάζακε λα ιεηηνπξγνχκε σο 

θνηλσλία, πψο είλαη νξγαλσκέλν ην πνιηηηθφ καο ζχζηεκα, πνηα είλαη ε αληνρή θαη ε 

επειημία ησλ ζεζκψλ καο θαη πφζν έρνπκε θαιιηεξγήζεη ηελ θνπιηνχξα ηεο απνδνρήο 

ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Ο πνιηηηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ν 

πνιηηηζκφο ησλ «μέλσλ», αιιά ε φςε θαη ε δηάζηαζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, αθνχ αληηθαηνπηξίδεη δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ (Γθφβαξεο, 

2000). 

Παξ’ φια απηά φκσο, εμαηηίαο ηελ αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

ρψξα καο, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο πνπ απνηειεί 

«απεηιή» γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ δνκψλ. Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο  θαηαγξάθεηαη 

κεηαμχ εθείλσλ πνπ απαηηνχλ άκεζε δξάζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή κέηξσλ 

άκβιπλζεο ησλ επηπηψζεσλ (Γατηαλίδνπ, 2000). 
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 Ζ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο λνζειεπηέο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε νκάδα 

επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ θαινχληαη λα παξέρνπλ θξνληίδα ζε αλζξψπνπο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πνηθίια πνιηηηζκηθά θαη εζλνινγηθά πιαίζηα, κε ηηο δηθέο ηνπο 

δηαθνξεηηθέο αμίεο, πεπνηζήζεηο, αλεζπρίεο θαη γεληθφηεξα κε ηελ δηθή ηνπο 

θνζκνζεσξία. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη λνζειεπηέο εμνηθεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

κε έλλνηεο φπσο Παγθνζκηνπνίεζε, Γηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή, Πνιηηηζκηθή 

Φξνληίδα, νη νπνίεο παιαηφηεξα ήηαλ ζρεδφλ άγλσζηεο (ηδεξφγινπ, 2005). 

 Πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο λα πξναρζεί παγθφζκηα αλαγλψξηζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, έρνπλ ελζαξξχλεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα είλαη πην 

ελεκεξσκέλνη γηα ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε γλψζε, ζην 

λα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Έηζη, πνιιά άηνκα 

ηα νπνία πξνζθέξνπλ παξνρέο πγείαο θαη νξγαληζκνί, έρνπλ θάλεη ηζρπξή δέζκεπζε 

ψζηε λα παξέρνπλ πνιηηηζκηθή επαηζζεζία θαη λα πξνζθέξνπλ ηε θξνληίδα ζε θάζε 

άηνκν κεκνλσκέλα, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ησξηλά δεδνκέλα κέζα ζηα νπνία 

παξέρεηαη ε θξνληίδα θαη ην ππφβαζξν απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πγεία.  

Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο δέζκεπζεο, νη νξγαληζκνί θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πγείαο έρνπλ μεθηλήζεη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ηελ γλψζε, ηα πξνζφληα θαη ηνπο νπζηαζηηθνχο πφξνπο 

γηα ηελ παξνρή πνιηηηζκηθά επαίζζεηεο θαη ηθαλήο θξνληίδαο. Σα πνιηηηζκηθά ηθαλά 

άηνκα εθηηκνχλ θαη ζέβνληαη ηηο κεκνλσκέλεο δηαθνξέο πνηθηινκνξθίαο αλεμάξηεηα 

απφ ηε θπιή, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ή ην εζλνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θάπνηνπ. 

(Purnell et al, 2005) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Γεληθά γηα ηε κεηαλάζηεπζε 

 

1.1 Οξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

 

χκθσλα κε δηεζλείο νξηζκνχο, ε κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη σο ε γεσγξαθηθή (νκαδηθή ή 

αηνκηθή) κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ απφ κία ρψξα (απνζηνιήο ή θαηαγσγήο) ζε κία άιιε 

ρψξα (πξννξηζκνχ ή ππνδνρήο) ή απφ κία πεξηνρή ζε άιιε πεξηνρή ηεο ίδηαο ρψξαο 

(ηφπνο θαηαγσγήο ή αλαρψξεζεο θαη άθημεο ή εγθαηάζηαζεο) πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

αιιαγή δηακνλήο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηνλ 

νξηζκφ ζηελ έλλνηα ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη κεηαθηλήζεηο 

ηνπξηζηψλ, επηζθεπηψλ, ζηξαηεπκάησλ, λνκάδσλ, θαζψο θαη επνρηαθέο κεηαθηλήζεηο 

εξγαδνκέλσλ. Ζ θαζαξή κεηαλάζηεπζε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ κεηαλαζηψλ θαη 

παιηλλνζηνχλησλ (επαλαπαηξηδφκελνη) ή κεηαμχ εμεξρνκέλσλ θαη εηζεξρνκέλσλ 

κεηαλαζηψλ ζε κία ρψξα (Καινθαηξηλνχ – Αλαγλσζηνπνχινπ, 2004). 

Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ηε κεηαλάζηεπζε δειψλεη φηη κεηαλάζηεπζε είλαη ε γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο εγθαηάιεηςε ηνπ παηξηθνχ εδάθνπο. Οη ιφγνη πνπ γελλνχλ ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη πνηθίινη θη εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ θάζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζηνπο ηφπνπο δηακνλήο θαη ζηνπο 

ηφπνπο απνδεκίαο. Μπνξεί ε κεηαλάζηεπζε λα έρεη κφληκν ή πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. 

Να είλαη επεηξσηηθή (φηαλ γίλεηαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο ίδηαο επείξνπ) θαη ππεξπφληηα 

(φηαλ γίλεηαη απφ ηε κηα ήπεηξν ζηελ άιιε) (Αζαλαζνπνχινπ θαη ζπλ., 2007). 

 Δπίζεο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη ε νηθηνζειήο εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο 

έρεη ηελ ηζαγέλεηα ή ζηελ νπνία έρεη ηε ζπλήζε ηνπ δηακνλή, άξα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επηζηξνθήο (Υαηδφπνπινο, 2005). 

Αλάινγα κε ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηε κεηαλάζηεπζε ραξαθηεξίδεηαη εθνχζηα 

ή εζεινληηθή, φηαλ ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ πξσηνβνπιία ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

αηφκσλ θαη αθνχζηα ή αλαγθαζηηθή φηαλ είλαη απνηέιεζκα θαηαζηάζεσλ φπσο 

θνηλσληθψλ ηαξαρψλ, πνιέκσλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. (Καηξηβέζε, 2007). 

ηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα είλαη α)βαζκφο 

εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, β) ππνγελλεηηθφηεηα ζηε ρψξα ππνδνρήο, γ) 

αλεπάξθεηα ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη χπαξμε   ζεκαληηθήο 

αλεξγίαο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, δ) πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη απφ ηε ρψξα 
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ππνδνρήο θαη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ε) χπαξμε πιεξνθφξεζεο γηα ηε ρψξα ππνδνρήο – 

ξφινο ησλ δηθηχσλ (Μεμηθφ– ΖΠΑ/ Αιβαλία – Διιάδα) (Υαηδφπνπινο, 2005). 

Σα αίηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζπκπεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο «ψζεζεο» ζηηο 

ρψξεο πξνέιεπζεο (νηθνλνκηθή ή πνιηηηθή αζθπμία) θαζψο θαη παξάγνληεο «έιμεο» 

απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο (θζελή εξγαζία). 

Ζ αχμεζε ινηπφλ ηεο δήηεζεο γηα επέιηθηε απαζρφιεζε, απνηειεί θεληξηθφ 

ζηνηρείν ζηελ εξκελεία ηεο πξνζέιθπζεο κεηαλαζηψλ εξγαηψλ ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο – αθφκε θαη φηαλ απηέο πιήηηνληαη απφ αλεξγία. Ζ εκθάληζε λέσλ κνξθψλ 

εξγαζίαο θαη, θαηά ζπλέπεηα λέσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δ.Δ. ππήξμε 

απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο γηα ειαζηηθή εξγαζία.(Πίλαθαο 1). 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 1 Μεζνγεηαθό Παξαηεξεηήξην Μεηαλάζηεπζεο, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην 

 

ΠΖΓΖ: ΗΑΠΑΓ, 2004 

 

Απφ ηελ άιιε, ε κεηαλάζηεπζε πξέπεη λα ηδσζεί σο απνηέιεζκα ηεο έμαξζεο 

ησλ ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, εμαηηίαο ηεο 
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νηθνλνκηθήο αλαδηάξζξσζεο αιιά θαη ηεο απνηπρίαο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ «Σξίηνπ Κφζκνπ» . 

Παξάιιεια, ε θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» θαη 

νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηά ηφπνπο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζπγθξνχζεηο, φρη κφλν 

δηφγθσζαλ ηα κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα αιιά θαη απνθάιπςαλ κία λέα γεσγξαθηθή αιιά 

θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζχγρξνλνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλφκελνπ ζηελ 

Δπξψπε, απηή ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ Αλαηνιή ζηε Γχζε.  

εκαληηθφ ξφιν επίζεο έρνπλ παίμεη νη ηζηνξηθνί δεζκνί αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο θαη ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. Σέηνηνη δεζκνί είλαη θαηά βάζε πνιηηηζκηθνί θαη 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Μηραήι θαη ζπλ., 

2007). 

 

1.2 Καηεγνξίεο κεηαλαζηώλ 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή, ζε ειεχζεξε θαη 

αλαγθαζηηθή θαη ηέινο ζε κφληκε θαη πξνζσξηλή. 

Ζ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε πνπ γίλεηαη κέζα ζηε 

ρψξα, ελψ ε εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε αηφκσλ έμσ απφ ηα 

ζχλνξα κίαο ρψξαο. 

Διεχζεξε κεηαλάζηεπζε έρνπκε φηαλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ 

κεηαλάζηε, ελψ αλαγθαζηηθή φηαλ ν κεηαλάζηεο αλαγθάδεηαη βίαηα λα αιιάμεη ηφπν 

εγθαηάζηαζεο θαη λα εγθαηαζηαζεί ζε εηδηθά ζηξαηφπεδα ή άιινπο πεξηνξηζκέλνπο 

ρψξνπο. 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο, κφληκε κεηαλάζηεπζε έρνπκε, φηαλ 

ν κεηαλάζηεο πνπ κεηαθηλείηαη απφ κία ρψξα ζε κία άιιε, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγσ 

κεηαλάζηεπζήο ηνπ, παξακέλεη ζηε δεχηεξε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ην ιηγφηεξν ελφο 

έηνπο. Πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε έρνπκε φηαλ ν κεηαλάζηεο, ν νπνίνο κεηαβαίλεη ζε 

κία άιιε ρψξα, ζπλήζσο γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθνχο, παξακέλεη ζε απηή γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ κήλα θαη κηθξφηεξν ηνπ έηνπο (Κηφρνο, 1984). 

Οη κεηαλάζηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηφπν κεηαθίλεζεο ηνπο 

(εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε), αλάινγα κε ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζε 
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πεξαζηηθνχο, επνρηθνχο εξγάηεο ή κεηαλάζηεο πνπ δεηνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε, 

αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή φρη ζπκβνιαίνπ εξγαζίαο ζε κηζζσηνχο ή ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη αλάινγα κε ηελ εθπιήξσζε ησλ λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ ζε 

εγγεγξακκέλνπο ή κε εγγεγξακκέλνπο (λφκηκνη ή παξάλνκνη) (Υαηδφπνπινο, 2005). 

Οη παξάλνκνη κεηαλάζηεο είλαη «παξάλνκνη», είηε επεηδή εηζήιζαλ παξάλνκα 

ζηε ρψξα ππνδνρήο, είηε επεηδή εηζήιζαλ λφκηκα αιιά δελ κπφξεζαλ λα απνθηήζνπλ 

ηε λφκηκε άδεηα παξακνλήο ηνπο ζε απηή ηε ρψξα.(Πίλαθαο 2) (Μηραήι θαη ζπλ.,2007) 

Τπάξρνπλ πνιιέο κνξθέο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Οξηζκέλνη κεηαλάζηεο 

εηζέξρνληαη ζηελ επηθξάηεηα θξάηνπο-κέινπο παξάλνκα απφ ηελ μεξά, ηνλ αέξα ή ηε 

ζάιαζζα. Μεξηθνί ρξεζηκνπνηνχλ πιαζηά ή παξαπνηεκέλα έγγξαθα, άιινη επηρεηξνχλ 

λα εηζέιζνπλ είηε κεκνλσκέλα είηε ρξεζηκνπνηψληαο νξγαλσκέλα εγθιεκαηηθά δίθηπα, 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο δχν απερζείο κνξθέο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, θπξίσο 

ηα δίθηπα ησλ ιαζξεκπφξσλ πνπ ελεξγνχλ γηα κε αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε αιινδαπψλ κε ηε κνξθή εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παξάλνκα δηακελφλησλ εηζέξρνληαη κε έγθπξε 

ζεψξεζε ή ππφ θαζεζηψο εηζφδνπ ρσξίο ζεψξεζε, αιιά παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή 

ηνπο ή αιιάδνπλ ην ζθνπφ ηεο ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ αξρψλ. Μεξηθνί, φπσο είλαη νη 

απνηπρφληεο ζε αίηεζε γηα ρνξήγεζε αζχινπ, εηζέξρνληαη ζε θαζεζηψο παξαλνκίαο 

εάλ δελ εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα φηαλ πεξαησζνχλ νη δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ηεο αίηεζήο 

ηνπο γηα ρνξήγεζε αζχινπ. (Κσλζηαληηλνπνχινπ, 2007) 

Κάζε ρξφλν ζε παγθφζκηα θιίκαθα πεξηζζφηεξα απφ 200 εθαηνκκχξηα άηνκα 

κεηαλαζηεχνπλ -εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 30-40 εθαηνκκχξηα είλαη παξάλνκνη 

κεηαλάζηεο. Σν ζχλνιν ησλ κεηαλαζηψλ ζα αληηζηνηρνχζε ζηελ Πέκπηε 

πνιππιεζέζηεξε ρψξα παγθνζκίσο. ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ πεξίπνπ 7-8 εθαηνκκχξηα 

παξάλνκνη κεηαλάζηεο απαζρνινχκελνη ζηελ παξανηθνλνκία ηεο ΔΔ, ε νπνία κπνξεί 

λα παξάγεη έσο θαη ην 16% ηνπ ΑΔΠ ηεο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

απαζρνινχληαη ζηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ, ηεο γεσξγίαο, ηεο λνζειείαο θαη 

ηνπ θαζαξηζκνχ.(αξκάο, 2003) 
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 ΓΡΑΦΖΜΑ 2 Μεζνγεηαθό Παξαηεξεηήξην Μεηαλάζηεπζεο, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην 

 

 

 

 

         ΠΖΓΖ: ΗΑΠΑΓ, 2004 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Σν κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα ζηελ Διιάδα 

 

Σν Μεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα ζηε Διιάδα αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή 

παξάλνκε/παξάηππε είζνδν κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ 

πεξίνδν 1990 – 2011. 

 Ζ πηψζε ησλ νζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε ην 1989, 

δεκηνχξγεζε ην πξψην θχκα νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο κε πξννξηζκφ ηελ Διιάδα 

(κε κεηαλάζηεο θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία) δηακέζνπ ησλ 

βφξεησλ ζπλφξσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ηεο Αθξηθήο 

θαη ηεο Αζίαο (Καινθσιηάο, 2011).  

 Ζ κεηαλάζηεπζε απμήζεθε ην δηάζηεκα 2000-2011 θαη ην 2010 εθηηκήζεθε φηη 

εηζήιζαλ ζηελ Διιάδα γχξσ ζηνπο 128.000 κεηαλάζηεο (Ραγθνχζεο, 2011). Σν 

δηάζηεκα 2000-2011 ε κεηαλάζηεπζε γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο Σνπξθίαο δηακέζνπ ηνπ 

Έβξνπ πνηακνχ (ή θαη ρεξζαίσο ζην κνλαδηθφ θνκκάηη ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζπλφξσλ 

κεηαμχ Νέαο Βχζζαο θαη Καζηαληψλ φπνπ ν Έβξνο δηαζρίδεη ηελ Αλδξηαλνχπνιε θαη 

ηα ζχλνξα δελ νξηνζεηνχληαη απφ απηφλ) θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ κε ζθνπφ 

(ζπλήζσο) ηελ κεηάβαζε ζε θάπνηα άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλήζσο 

κέζσ ηνπ ιηκαληνχ ηεο Πάηξαο ή ηεο Ζγνπκελίηζαο (Διιεληθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε). 

 Ζ Διιάδα ην δηάζηεκα 2005-2010 ραξαθηεξίζηεθε σο θχξηα-είζνδνο 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ Δπξψπε (ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξίδεηαη ε Διιάδα σο "ε πύιε ηεο 

Δπξώπεο γηα παξάλνκε κεηαλάζηεπζε") παξφηη επηρεηξείηαη κείσζε ηεο έιεπζεο απφ ηηο 

δηφδνπο κέζσ κεηαλαζηεπηηθψλ θξαθηψλ (Ηζπαλία), ζηελ Διιάδα παξακέλεη ην κείδνλ 

δήηεκα (Alain Morice, Claire Rodier, Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία, 2010). 

 Ζ Διιεληθή θξίζε ρξένπο 2010-2012 δελ έρεη κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα, ε νπνία απνηειεί ην θχξην δξφκν εηζφδνπ ζηελ 

Δπξψπε (Aljazeera English, 2012).  Σν 2010 ζχκθσλα κε ηελ Frontex 9 ζηνπο 10 

κεηαλάζηεο πνπ εηζήιζαλ παξάλνκα ζηελ Δπξψπε, εηζήιζαλ κέζσ ηεο Διιάδνο. 

Πνιινί κεηαλάζηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα, μαλαθεχγνπλ κεηά απφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα (euractiv.gr, newsbeast.gr). 

 Χζηφζν, νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Ληβχε θαη ηελ Σπλεζία ην 2011, 

επαλέθεξαλ ηελ κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ Δπξψπε κέζσ ηεο Ηηαιίαο (θπξίσο κέζσ ηεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_2010-2012
http://el.wikipedia.org/wiki/2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2011
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λήζνπ Λακπεληνχδα). Ζ Ηηαιία ην 2011, κεηά ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ βφξεηα 

Αθξηθή, ζεσξείηαη επίζεο κηαο απφ ηηο θχξηεο πχιεο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ πξνο ηελ 

Δπξψπε (Δθεκεξίδα: Σα Νέα). Σν 2011 απμήζεθε πεξαηηέξσ ε κεηαλάζηεπζε. 

πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ Frontex, ηνπο πξψηνπο 9 κήλεο ηνπ 2011 πέξαζαλ ηα 

ζχλνξα 112.844 κεηαλάζηεο έλαληη 76.697 ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010. 

 

2.1 Σα αίηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Διιάδα 

 

Ζ Διιάδα απνηειεί κία απφ ηηο θπξηφηεξεο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ γηα ηηο ρψξεο 

ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ. Σα αίηηα εηζφδνπ ησλ κεηαλαζηψλ πεγάδνπλ απφ ηηο ηδηνκνξθίεο 

απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη ε ρψξα, θαη κπνξεί λα δηαθξηζνχλ ζε αίηηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ζέζε αιιά θαη ηελ θνηλσληθφ-πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο, φπσο 

ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, (ζηαπξνδξφκη ηξηψλ Ζπείξσλ) πνπ ζπλδεφκελε κε ηελ 

αδπλακία αμηφπηζηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ ηεο ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο ηελ 

θαζηζηνχλ εχθνια πξνζπειάζηκε. 

Δπίζεο νη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα έδξαζαλ ζαλ πφινο έιμεο γηα 

ηηο ππνβαζκηζκέλεο ρψξεο αθνχ δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα εξγαηηθά ρέξηα απφ 

άηνκα παξαγσγηθήο ειηθίαο (Πίλαθαο 2). Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο καδηθήο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ πξνο ηηο βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

θαη Ακεξηθήο φπνπ πξνθιήζεθε κεγάιε έιιεηςε ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ζπλέρεηα επηηάζεθε απφ ηελ ππνγελλεηηθφηεηα θπξίσο ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

εκαληηθή επίζεο παξάκεηξνο πνπ απνηειεί αηηία κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ 

Διιάδα είλαη ε νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Σν γεγνλφο φηη δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζηελ 

πεξηθέξεηα πνιιέο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζέζεηο θπξίσο γηα αλεηδίθεπην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, έλα επξχ θάζκα αηφκσλ κεηαθηλείηαη κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε κηαο 

θαιχηεξεο επθαηξίαο ζηε δσή. Γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ, ελψ νη 

παιηλλνζηνχληεο απνθεχγνπλ ηελ απαζρφιεζε ζε αλεηδίθεπηνπ θαη ρακεινχ 

θνηλσληθνχ θχξνπο εξγαζία, πξνζιακβάλνληαη σο θηελά εξγαηηθά ρέξηα άηνκα απφ ηνλ 

κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ πνπ εξγάδνληαη λφκηκα ή παξάλνκα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε. Απφ ππνινγηζκνχο πνπ έρνπλ γίλεη θαίλεηαη φηη ην 

θφζηνο ηεο παξάλνκεο εξγαζίαο είλαη θαηά 50% κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
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λφκηκεο εξγαζίαο, δίλνληαο έηζη επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε θαη ζε παξάλνκνπο 

κεηαλάζηεο. 

Ζ κεηαλάζηεπζε δηακνξθψλεη ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο ησλ πεξηνρψλ, δελ έρεη θχιν, ειηθία θαη ρξψκα. Καιχπηεη έλα επξχ θάζκα 

αηφκσλ πνπ κεηαθηλείηαη είηε βίαηα είηε κε ζθνπφ ηε δηακνλή θαη κφληκε εγθαηάζηαζε 

ζε άιιν ηφπν. 

Γεληθά απφ έξεπλεο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο (Γ.Ο.Μ) πνπ 

δηελεξγνχληαη θαηά θαηξνχο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε αλαθνξηθά κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ σζνχλ άηνκα ή νκάδεο ζε κεηαλάζηεπζε, αλαδεηθλχνπλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα. Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο κεηαλάζηεπζεο ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ 

Γ.Ο.Μ. κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ γεληθφηεξε θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ ιφγσλ φπσο ε απφθαζε ηεο νηθνγέλεηαο λα κεηαλαζηεχζεη θάπνην 

κέινο ηεο, ε πίεζε ή ν εμαλαγθαζκφο πνπ δέρεηαη ην άηνκν απφ ην επξχηεξν ζπγγεληθφ 

ή θηιηθφ πεξηβάιινλ, ε πξνζσπηθή επηινγή, ιφγνη αλάγθεο γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε ειπίδα ζπγθέληξσζεο θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα πξνζσπηθή ρξήζε, 

ε αλαδήηεζε ακεηβφκελεο εξγαζίαο θαη ε επηζπκία γηα κηα θαιχηεξε δσή.(Πίλαθαο 3) 

(Καηξηβέζε, 2007). 

 

ΓΡΑΦΖΜΑ 3 Μεζνγεηαθό Παξαηεξεηήξην Μεηαλάζηεπζεο , Πάληεην 

Παλεπηζηήκην 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 Μεζνγεηαθό Παξαηεξεηήξην Μεηαλάζηεπζεο , Πάληεην 

Παλεπηζηήκην 

ΠΖΓΖ: ΗΑΠΑΓ, 2004 

 

2.2 Τπνδνρή θαη εγθαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηώλ « ρσξίο έγγξαθα » ζηα Κέληξα 

Κξάηεζεο ζηελ Διιάδα 

 

ηαλ νη κεηαλάζηεο εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα ζπιιακβάλνληαη θαη νδεγνχληαη ζηα 

θέληξα θξάηεζεο κεηαλαζηψλ. χκθσλα κε ηνπο Γηαηξνχο Υσξίο χλνξα νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζηα θέληξα θξάηεζεο είλαη ηξαγηθέο, απάλζξσπεο θαη επηθξαηεί 

ζπλσζηηζκφο. Αλαιπηηθφηεξα, ζηα θέληξα θξάηεζεο Υίνπ, άκνπ, Λέζβνπ θαη Έβξνπ 

θαηεγξάθεζαλ: 

Με ηαθηηθόηεηα θαη επάξθεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο. Αλ θαη ζε θάπνηα θέληξα 

θξάηεζεο ππάξρεη θαζεκεξηλά ηαηξφο, ν φγθνο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ε εηζξνή απηνχ αιιάδεη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν δεκηνπξγεί 

εχινγεο αλεζπρίεο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο. 

Απνπζία εληαίαο πνιηηηθήο σο πξνο ηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο. Γελ ππάξρεη 

εληαίνο ηξφπνο ππνδνρήο θαη εμέηαζεο ησλ κεηαλαζηψλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φινη νη 

κεηαλάζηεο εμεηάδνληαη ζην λνζνθνκείν, ζε θάπνηεο άιιεο απιά πξέπεη λα ππάξμεη 
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αλάγθε ή ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο γηα λα γίλεη απηφ ή θάπνην αίηεκα. Γελ ππάξρεη ζαθέο 

ηαηξηθφ πξσηφθνιιν πνπ λα εθαξκφδεηαη ελ γέλεη γηα ηηο βαζηθέο εμεηάζεηο ζηνλ 

πιεζπζκφ απηφ. Ζ φπνηα ηαηξηθή θξνληίδα ζηακαηά νπζηαζηηθά θαηά ηελ έμνδν ησλ 

αηφκσλ απφ ηα θέληξα θξάηεζεο (εκέξεο ή εβδνκάδεο αξγφηεξα). Σν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην δελ δίλεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζεο ησλ ηαηξηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ ή δηαζχλδεζεο κε θεληξηθέο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ζηελ Αζήλα (εθηφο 

απφ επείγνπζεο πεξηπηψζεηο). Οη νμείεο ηαηξηθέο πεξηπηψζεηο πεξηζάιπνληαη αιιά ε 

ζεξαπεία γηα ηηο ρξφληεο αζζέλεηεο εμαξηάηαη απφ ηελ θαιή ζέιεζε ησλ γηαηξψλ πνπ 

δελ έρνπλ μεθάζαξε εηθφλα σο πξνο ην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

κεηαλάζηεο. ε πεξηπηψζεηο θπκαηίσζεο θαη ρξφλησλ παζήζεσλ/ινηκψμεσλ αβέβαηε 

είλαη ε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο. Μεηά απφ πεξίνδν θξάηεζεο, νη κεηαλάζηεο αθήλνληαη 

ειεχζεξνη απφ θάπνηα θέληξα, κφλν κε ζεξαπεία 2 εβδνκάδσλ ή ελφο κελφο θαη 

παξαπέκπνληαη ζην λνζνθνκείν ζηελ Αζήλα αζπλφδεπηνη. Φαίλεηαη φηη θαλείο απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο δελ πεγαίλεη ηειηθά εθεί, πξνθαλψο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο, 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ θφβνπ. Σέινο, ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ειεγρζνχλ ηπρφλ κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, δεξκαηηθέο παζήζεηο (ςψξα) ή 

ινηκψμεηο.  

Διιείςεηο ζε πξνζσπηθό ζηα Κέληξα Κξάηεζεο. ε φια ζρεδφλ ηα θέληξα θξάηεζεο 

ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ επαξθεί, κε εμαίξεζε ην Κέληξν Κξάηεζεο ηεο άκνπ. 

Με απνδεθηέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Γίρσο δεζηφ λεξφ, δίρσο επαξθή αεξηζκφ θαη 

δηαβηψλνληαο ζε κέξε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο απνζήθεο, ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

έρνπκε θαηαγξάςεη γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηα θέληξα θξάηεζεο απνηειεί κάιινλ εχθνξν 

έδαθνο γηα ηελ εκθάληζε ή επηδείλσζε αζζελεηψλ. Σα ινπηξά θαη νη ηνπαιέηεο δελ 

επαξθνχλ, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη θαζαξέο ή δε ζπληεξνχληαη επαξθψο.  

ύλζεηε θαη κάιινλ κε απνηειεζκαηηθή δηάθξηζε αξκνδηνηήησλ. ηα θέληξα 

θξάηεζεο δελ ππάξρεη πξαθηηθά κηα μεθάζαξε δηάθξηζε ξφισλ κεηαμχ Ννκαξρίαο, 

Αζηπλνκίαο θαη Ννζνθνκείσλ.  

Διιηπήο κέξηκλα γηα ηηο Δππαζείο νκάδεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ γηα ηα νπνία δε θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα εληαία πξνζέγγηζε αιιά 

αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε.  

Απνπζία κεηαθξαζηή. Ζ απνπζία κεηαθξαζηή ζηα θέληξα δπζρεξαίλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, εκπνδίδεη ηελ 
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πξφζβαζε ζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηνλ πιεζπζκφ πιεξνθνξίεο, φπσο ε 

δηαδηθαζία αζχινπ θαη ην ιεπηνκεξέο λνκηθφ θαζεζηψο. Ζ παξαηήξεζε απηή ηζρχεη γηα 

φια ζρεδφλ ηα θέληξα θξάηεζεο.  

Απνπζία επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο. Ζ απνπζία επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο 

θαζηζηά κε εθηθηή ηελ παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ηε δηεξεχλεζε 

θαηαζηάζεσλ πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ βνήζεηαο. Ζ πξνζθνξά ςπρνινγηθήο αξσγήο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ (φπσο παηδηά, έγθπνη, 

κεηαλάζηεο, ζχκαηα βίαηεο κεηαρείξηζεο)- εηδηθά ππφ ηηο αγρψδεηο ζπλζήθεο ελφο 

θέληξνπ θξάηεζεο (Γηαηξνί Υσξίο χλνξα – Διιεληθφ Σκήκα, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ννκνζεηηθό πιαίζην 

Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη νδεγήζεη ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή έλσζε 

ζηελ ζέζπηζε λφκσλ. Απφ ην 1991 ε πκθσλία έλγθελ ηέζεθε ζε εθαξκνγή θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε απέθηεζε εληαία ζχλνξα. Σν 2004 δεκηνπξγήζεθε ε FRONTEX 

(Δπξσπατθή δχλακε θχιαμε ησλ ζπλφξσλ) κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο (Καινθσιηάο, 2011).
 

 

3.1 Δπξσπατθή Έλσζε 

Οη θπξηφηεξεο πηπρέο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

κεηαλάζηεπζε είλαη  : 

 πλζήθε Άκζηεξληακ (1999): Σέζεθε ζε ηζρχ ην 1999 θαη εθαξκφζηεθαλ ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ην έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ, ην άζπιν, ηα δηθαηψκαηα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ηελ δηαρείξηζε 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ.  

 πκβνύιην Σάκπεξε (1999): Απνθαζίζηεθε ε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ, θνηλφ επξσπατθφ ζχζηεκα αζχινπ, δίθαηε 

κεηαρείξηζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη πιαίζην λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο αιιά 

θαη ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο παξάλνκεο. 

 πκβνύιην Λάαθελ (2001): Γηαπηζηψζεθε φηη νη ζηφρνη ηνπ Σάκπεξε δελ 

πινπνηήζεθαλ θαη ζπκθσλήζεθε λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ γηα ην 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. 

 πκβνύιην εβίιιεο (2002): πδεηήζεθε ηα πξνγξάκκαηα επαλαπαηξηζκνχ / 

επαλεηζδνρήο παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη ε θχιαμε ησλ ζπλφξσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 πκβνύιην Θεζζαινλίθεο (2003): Πξφηαζεο δεκηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο 

δχλακεο FRONTEX (εηδηθή δχλακε θχιαμεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο). 

 πκβνύιην Βξπμειιώλ (2003): Πξφγξακκα Υάγεο 2005-2010 κε ηηο εμήο 

πξνηεξαηφηεηεο: α) δηεπθφιπλζε λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο, θαηαπνιέκεζεο ηεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/1991
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%AD%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/2004


20 
 

"καχξεο εξγαζίαο" θαη έιεγρν ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, β) ε 

κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή γίλεηαη αηδέληα ησλ εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, γ) ελζσκάησζε κεηαλαζηψλ θαη δ) θνηλφ ζχζηεκα 

απφδνζεο αζχινπ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 πκβνύιην Βξπμειιώλ (2005): θαηξηθή αληηκεηψπηζε κεηαλάζηεπζεο κε 

ζπλεξγαζία ρσξψλ πξνέιεπζεο, δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ. 

 πκβνύιην Βξπμειιώλ (2007): Ίδξπζε Δπξσπατθνύ Σακείνπ Έληαμεο ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. 

 πκβνύιην Βξπμειιώλ (2008): Έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνύ πκθώλνπ γηα ηελ 

Μεηαλάζηεπζε θαη ην Άζπιν: α) νξγάλσζε ηεο λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο βάζε 

δπλαηνηήησλ θάζε θξάηνπο-κέινπο (ζε επίπεδν αγνξάο εξγαζίαο, ζηέγαζεο θαη 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θ.α.) θαη ηελ ελζάξξπλζε ελζσκάησζεο, β) 

θαηαπνιέκεζε παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο - επαλαπαηξηζκφο, γ) ελίζρπζε 

θχιαμεο ζπλφξσλ θαη δ) ε Δπξψπε ζπγθξνηείηαη σο ρψξα αζχινπ. 

 πκβνύιην Βξπμειιώλ (2009): Φήθηζε ηνπ Πξόγξακκα ηεο ηνθρόικεο (2010-

2014): α) κεραληζκφο αμηνιφγεζεο ζπκθσληψλ επαλεηζδνρήο, β) ζπκθσλίεο 

επαλεηζδνρήο κε ρψξεο φπσο Αθγαληζηάλ ή Ηξάθ, γ) ρξεκαηνδφηεζε γηα 

ππνδνκέο ζε ηξίηεο ρψξεο γηα δηαρείξηζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη δ) 

δηάινγνο κε ηξίηεο ρψξεο γηα απνθπγήο ησλ αλζξσπηζηηθψλ ηξαγσδηψλ ηεο 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο (ιφγσ επηθηλδπλφηεηα κεζφδσλ κεηαλάζηεπζεο) 

(Καινθσιηάο, 2011). 

3.2 Διιάδα 

 

Ζ Διιάδα ιφγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο δελ πξνζέιθπε νηθνλνκηθνχο 

κεηαλάζηεο αιιά αληίζεηα σζνχζε Έιιελεο ζηελ κεηαλάζηεπζε. Ζ Διιάδα σο ρψξα 

ππνδνρήο κεηαλαζηψλ έγηλε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηφηε μεθίλεζε ε δηακφξθσζε 

ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 

  Νόκνο 1975/1991 κε ηίηιν "Δίζνδνο, έμνδνο, παξακνλή, εξγαζία, 

απέιαζε αιινδαπψλ, δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πξνζθχγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

Μέρξη ηφηε ππήξρε κφλν ν Νφκνο 4310/1929 ήηαλ αλεπαξθήο αθνχ αθνξνχζε 

δεηήκαηα ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Μηθξά Αζία. Ο λένο λφκνο 1975/1991 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1990
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θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη παξακνλήο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα 

αιιά θαη απέιαζε φζσλ ήηαλ ρσξίο λνκηθέο δηαηππψζεηο. Ζ πνηλή θπιάθηζεο 

έσο πέληε ρξφληα πξνβιέπεηαη κε ηνλ λφκν απηφ ζε φπνηνλ εηζέξρεηαη παξάλνκα 

ζηελ Διιάδα.  

 Νόκνο 2910/2001 κε ηίηιν "Δίζνδνο θαη παξακνλή αιινδαπψλ ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα. Κηήζε ηεο ηζαγέλεηαο κε πνιηηνγξάθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

Παξφιν πνπ ν λφκνο 1975/1991 ήηαλ απζηεξφο θαηά ηελ κεηαλάζηεπζε νη 

παξάλνκεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απμάλνληαη θαη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο, αλαγλσξίδνληαο φηη νη κεηαλάζηεο ζπκβάινπλ 

ζηελ νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Ο λένο λφκνο κεηαθέξεη ηελ κεηαλαζηεπηηθή 

πνιηηηθή απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Παξάιιεια κεηψλεηαη απφ 15 ζε 2 έηε 

ν απαηηνχκελνο ρξφλνο δηακνλήο ηνπ κεηαλάζηε γηα ην δηθαίσκα ζηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Οη αλήιηθνη κεηαλάζηεο απνθηνχλ ην δηθαίσκα ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Δπίζεο θαηνρπξψλεηαη ε πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ 

ζην ζχζηεκα δηθαηνζχλεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ξπζκίδεηαη ε 

πνιηηνγξάθεζε.  

 Νόκνο 3386/2005 κε ηίηιν "Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα" ν νπνίνο ζεσξείηαη βαζηθφ 

λνκνζέηεκα ηεο Διιεληθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Με ηνλ λέν λφκν 

κεηψλεηαη ε γξαθεηνθξαηία ελνπνηψληαο ηελ άδεηα εξγαζίαο θαη δηακνλήο 

κεηαλαζηψλ ζε έλα έγγξαθν. Γίλεηαη θακπάληα λνκηκνπνίεζεο παξάηππσλ 

κεηαλαζηψλ θαη ελζσκαηψλεηαη ε θνηλνηηθή νδεγία 2003/86 γηα ηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ησλ κεηαλαζηψλ. Δπίζεο ελζσκαηψλεηαη ε θνηλνηηθή 

νδεγία 2003/109 γηα ην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφο δηακέλνληνο αιινδαπνχ κε 

ζπκπιήξσζε πεληαεηνχο δηακνλήο ζηελ Διιάδα θαη ηελ γλψζε ηεο Διιεληθήο 

γιψζζαο, πνιηηηζκνχ θαη ηζηνξίαο. Παξάιιεια πξνβιέπνληαη πνηληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε φζνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε 

παξάλνκνπο κεηαλάζηεο/ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ.  

 Νόκνο 3386/2007 κε ηίηιν "Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο". Με ηνλ λφκν απηφ δηεπθνιχλνληαη νη 
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κεηαλάζηεο ζηελ εμαγνξά ηνπ 20% ησλ ελζήκσλ πνπ απαηηνχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ γηα λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηα παξακνλήο ηνπο. Δπίζεο νη γνλείο 

κεηαλαζηψλ κπνξνχλ λα λνκηκνπνηνχληαη φηαλ ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 Νόκνο 3838/2010 κε ηηο πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο. 

Σξνπνπνηείηαη ν θψδηθαο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο ν νπνίνο βαζηδφηαλ ζηελ αξρή 

ηνπ δίθαηνπ ηνπ αίκαηνο. Με ηνλ λέν λφκν ηα παηδηά κεηαλαζηψλ απνθηνχλ ηελ 

Διιεληθή ηζαγέλεηα κε ηελ γέλλεζή ηνπο ζηελ Διιάδα κε πξνυπφζεζε φηη νη 

δχν γνλείο δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα κφληκα θαη λφκηκα γηα 5 ζπλερφκελα έηε. 

Δπίζεο παηδηά κεηαλαζηψλ ηα νπνία έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ 6 έηε 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ, θαηνηθνχλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ ρψξα, δηθαηνχληαη ηελ 

Διιεληθή ηζαγέλεηα. Οη αιινδαπνί νη νπνίνη επηζπκνχλ ηελ πνιηηνγξάθεζε σο 

Έιιελεο ζα πξέπεη λα δηαλέκνπλ λφκηκα γηα επηά ζπλερφκελα έηε, λα έρνπλ 

ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, γλψζε ειιεληθψλ, νκαιή έληαμε ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δσή αιιά θαη εμνηθείσζε κε ηνπο ζεζκνχο ηνπ πνιηηεχκαηνο 

(Καινθσιηάο, 2011). 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 Μεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Immigrants_in_Greece_1951_till_1991_from_Greek_Statistical_Authority.jpg
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Γηάγξακκα κε αξηζκφ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1951 κέρξη ηελ δεθαεηία 

ηνπ 2001. Πεγή Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο - ην δηάγξακκα είλαη απφ ην βηβιίν 

"Σν Μεηαλαζηεπηηθφ Εήηεκα ζηε Μεζφγεην (Ηζπαλία - Ηηαιία - Διιάδα)" ζει. 33  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Μεηαλάζηεο θαη πγεία 

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), ε « πγεία είλαη 

κηα θαηάζηαζε πιήξνπο θπζηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη δελ ζπλίζηαηαη 

κφλν ζηελ απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». Αζθαιψο ν νξηζκφο είλαη αξθεηά επξχο, 

ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ηελ επεκεξία σο ζπζηαηηθά ηεο 

έλλνηαο, αλαγλσξίδνληαο έηζη φηη ν καθξνρξφληα άλεξγνο ή απηφο πνπ βηψλεη κηα 

θαηάζηαζε θηψρεηαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απφιπηα πγηήο. 

Δπίζεο ν Π.Ο.Τ. πξνζδηνξίδεη ηελ ηζφηεηα ζηε θξνληίδα πγείαο κέζα ζην 

πιαίζην ηεο δίθαηεο θαη ηζνκεξνχο θαηαλνκήο ησλ δηαζέζηκσλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ 

πξνο φθεινο φινπ ηνπ πιεζπζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα νξίδεη ηελ ηζφηεηα ζηε θξνληίδα 

πγείαο ζε ηξία επίπεδα: ίζε πξφζβαζε ζηε δηαζέζηκε θξνληίδα γηα ίζε αλάγθε, ίζε 

ρξεζηκνπνίεζε γηα ίζε αλάγθε θαη ίζε πνηφηεηα γην φινπο. 

Ζ πξψηε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζηα ίζα δηθαηψκαηα ζηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο 

πγείαο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη δίθαηα γεσγξαθηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο 

εμαζθαιίδνληαο εχθνιε πξφζβαζε ζε θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή ρσξίο ηελ χπαξμε 

άιισλ εκπνδίσλ. Ίζε ρξεζηκνπνίεζε γηα ίζε αλάγθε ζεκαίλεη εμάιεηςε ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ιφγσ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ. Ίζε πνηφηεηα γηα φινπο, ηέινο, ζεκαίλεη ίδην πςειφ επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο θξνληίδαο εθ κέξνπο ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο φινπο, νξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηψλ κε ηξφπν ψζηε λα γίλνληαη απνδεθηέο απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο, 

θαη, βέβαηα, παξνρή ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ αλάγθε θαη φρη ηελ θνηλσληθή επηξξνή 

(Whitehead, 1990). 

 

4.1 Τγεηνλνκηθέο αλάγθεο 

 

Σα άηνκα πνπ κεηαλαζηεχνπλ, ζπλήζσο, πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαηαζηάζεηο πνχ δχζθνιεο, φπσο πφιεκνη, πνιηηηθέο/θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ή 

νηθνλνκηθή χθεζε, νη νπνίεο ηνπο εμαλαγθάδνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα ράλνπλ ηνπο θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

δεζκνχο πνπ έρνπλ κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά έρνπλ λα 
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αληηκεησπίζνπλ κηα δηαθνξεηηθή ρψξα, δηαθνξεηηθή γιψζζα, θαζψο θαη ηε βαζκηαία 

πξνζαξκνγή ζε κηα λέα θνπιηνχξα (Sundquist, 2001). 

 Σα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ έηζη φπσο 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

 σκαηηθέο αλάγθεο. Έξεπλεο ζηε Βξεηαλία έρνπλ δείμεη φηη έλαο ζηνπο έμη 

πξφζθπγεο, έρνπλ ζνβαξά ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο ηθαλά λα επεξεάζνπλ ηελ 

πγεία ηνπο. Ζπαηίηηδα θαη κεληγγίηηδα είλαη αζζέλεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο (π.ρ. άηνκα απφ Κακπφηδε θαη ππν – ζαράξηα Αθξηθή γηα επαηίηηδα Β) 

(Walker, 1999). Παξαζηηηθέο αζζέλεηεο φπσο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο αλαθέξζεθαλ 

απφ ην 25% ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Απζηξαιία θαη ηε Βξεηαλία θπξίσο ζηνπο 

λένπο άληξεο (Sinnerbrink et al, 1996). Σν helicobacter pylori είλαη ζπλεζηζκέλν ζε 

πιεζπζκνχο απφ θησρέο ρψξεο, ελψ πςειά πνζνζηά δηαβήηε, ππέξηαζεο θαη 

ζηεθαληαίαο λφζνπ παξαηεξήζεθαλ ζε πιεζπζκνχο πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε. ηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο παξαηεξήζεθε αλεπαξθήο εκβνιηαζκφο. 

Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη θαθή δηαηξνθή/ππνζηηηζκφο θαη πγηεηλή, θαζψο θαη ζεκαληηθά 

νδνληηαηξηθά πξνβιήκαηα (Burnett, 2001). 

 Φπρηθέο αλάγθεο. Σα δχν ηξίηα ησλ πξνζθχγσλ παξνπζηάδνπλ άγρνο θαη 

θαηάζιηςε. Δπίζεο, ζπκπηψκαηα παληθνχ θαη αγνξαθνβίαο είλαη πνιχ ζπρλά θαη 

ζπλήζσο απνηεινχλ αληηδξάζεηο ησλ πξνζθχγσλ ηφζν ζην παξειζφλ φζν θαη ζε 

ηξέρνπζεο θαηαζηάζεηο (Burnett, 2001). Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε θηψρηα 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, θαζψο επίζεο ε ερζξφηεηα θαη ν 

ξαηζηζκφο. Μεγάιν πνζνζηφ θπξίσο πξνζθχγσλ είλαη άλεξγνη θαη δνπλ ζε 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, γεγνλφο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη έλαλ απμαλφκελν θίλδπλν 

(θπιεηηθφ θαη θνηλσληθφ) θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη γθεηνπνίεζεο πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ ςπρηθή πγεία. 

 Οη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά απνηεινχλ ηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν. Οη γπλαίθεο θπξίσο πξφζθπγεο είλαη πεξηζζφηεξν επάισηεο 

ζηηο ζσκαηηθέο επηζέζεηο, ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ηελ νηθνγελεηαθή βία. Δίλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα γλσξίδνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή. Αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ ηνπο άληξεο θαθή πγεία θαη θαηάζιηςε. Αλαιακβάλνπλ (θπξίσο ζηελ αξρή) ξφινπο 

θαη ππνρξεψζεηο απνθιεηζηηθά κε ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηνπ λνηθνθπξηνχ 

παξακέλνληαο κφλεο θαη απνκνλσκέλεο. 
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 Σα παηδηά κπνξεί λα εκθαλίζνπλ αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ 

ξφισλ πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ, φπσο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, είλαη πην ψξηκα 

γηα ηελ ειηθία ηνπο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ην ζρνιείν, παξνπζηάδνπλ 

αλσξηκφηεηα. Δπίζεο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ άγρνο, εθηάιηεο, αληηθνηλσληθφηεηα ή 

ππεξ-ελεξγεηηθφηεηα, ελψ θαηαγξάθεηαη φηη έλα κηθξφ πνζνζηφ ρξεηάδεηαη ςπρηαηξηθή 

θξνληίδα. 

 

4.2 Δκπόδηα ζηελ πξόζβαζε ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο  

 

Ζ εζλφηεηα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληζφηεηα ζηε ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ (Cooper, 1998). ηε Βξεηαλία παξαηεξήζεθε φηη 

κεηνλνηηθέο νκάδεο (λφηηα Αζία, Καξατβηθή, Κίλα) ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην ή 

πεξηζζφηεξν ηνπο γεληθνχο γηαηξνχο (πξσηνβάζκηα θξνληίδα) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ιεπθνχο, ελψ παξαηεξνχληαη ρακειά πνζνζηά λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη θπξίσο 

εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο. Ζ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη κε ηα παηδηά θαη ηνπο 

λένπο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Ζ αληζφηεηα δελ εληνπίδεηαη ζην πξψην ζηάδην ηεο 

επαθήο κε ην βξεηαληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη ν γεληθφο γηαηξφο, αιιά ζην 

ζηάδην ηεο παξαπνκπήο ζην νπνίν ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλφηεηεο 

παξαπέκπνληαη ζε ππεξεζίεο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο ιηγφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

ιεπθφ πιεζπζκφ κε παξφκνηεο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο (Smaje, 1997). Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα θαηέδεημε θαη έξεπλα ζηελ Οιιαλδία ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηα πξφηππα ρξήζεο ππεξεζηψλ πγείαο κεηαμχ εζλνηηθψλ νκάδσλ 

(Stronks, 2001). Ζ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ιακβάλνπλ ηηο παξαπνκπέο γηα 

δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ ιακβαλφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη κεηαλάζηεο έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ησλ λνζνθνκείσλ ζε ζρέζε κε ηνλ γεγελή 

πιεζπζκφ γεγνλφο ην νπνίν απνδίδεηαη ζηελ επθνιία πξφζβαζεο αθελφο θαη αθεηέξνπ 

ζηελ άγλνηα απφ κέξνπο ησλ κεηαλαζηψλ γηα ην ζχζηεκα πγείαο (Cotts et al, 2007). 

Δπίζεο, ηα πςειά πνζνζηά ρξήζεο ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζηε Γαλία απφ 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο κεηαλαζηψλ (Σνπξθία, νκαιία, πξψελ Γηνπγθνζιαβία) 

εμεγνχληαη απφ ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν πγείαο, ηα εκπφδηα ζηε ρξήζε ηεο 
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πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ιφγσ δπζθνιίαο ζηελ επηθνηλσλία (π.ρ. ξαληεβνχ) θ.α. 

(Morredam, 2004). 

 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρεη θαηαγξαθεί κηα ζεηξά πξαθηηθψλ εκπνδίσλ πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ δηαθφξσλ εζλνηήησλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, φπσο: 

 Έιιεηςε γλώζεο γηα ην πγεηνλνκηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο ππνδνρήο. Ζ 

απνπζία ή ε αλεπαξθήο πιεξνθφξεζε γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, εκπνδίδεη ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζσζηή ππεξεζία ζηνλ 

θαηάιιειν ρψξν γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο αλάγθε (Παππά, 2008). 

 Γπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία. Πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γιψζζα 

αλαθέξνληαη σο ην θπξηφηεξν εκπφδην ζηε δήηεζε ππεξεζηψλ θπξίσο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο (Flores et al, 1998). Ζ κε γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο εκπνδίδεη 

ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηε θξνληίδα πγείαο θαη 

δπζθνιεχεη ηε ρξήζε , φπσο π.ρ. ην ηειεθσληθφ ξαληεβνχ. Δπίζεο, ηα γισζζηθά 

εκπφδηα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεπαξθή παξνρή θαη εθπαίδεπζε κεηαθξαζηψλ 

(Morredam, 2005). 

 Ο θόβνο ηεο δηάθξηζεο. Οη δηαθνξέο ζηε γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα κεηαμχ 

γηαηξψλ θαη κεηαλαζηψλ νδεγνχλ ζε ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

γηαηξψλ, νη νπνίνη γεληθεχνπλ ζπκπεξηθνξέο φηαλ ζπλαληνχλ θαηλνχξηνπο αιινδαπνχο 

αζζελείο αθελφο θαη αθεηέξνπ αδηαθνξνχλ κε ην γεγνλφο  φηη νη κεηαλάζηεο δηαθέξνπλ 

αηνκηθά θαη φηη ε θνπιηνχξα δελ είλαη ζηαηηθή, αιιά αιιάδεη (Morredam et al, 2004). 

Ζ ζηάζε απηψλ ησλ γηαηξψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα πνιινί αζζελείο λα δηαθαηέρνληαη 

απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο παξακέιεζεο θαη ηεο αδηαθνξίαο. 

 Υακειή ηθαλνπνίεζε. Δθηφο ηεο χπαξμεο ζηεξενηχπσλ ζηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο (φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ), ε εκπεηξία ησλ αιινδαπψλ αζζελψλ απφ ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο ησλ ρσξψλ ηνπο, θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην ζχζηεκα 

πγείαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο ηνπο 

(Karmi, 1992). Ζ εκπεηξία ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο 

δηακνξθψλεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηελ απνδνρή θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αιινδαπψλ 

αζζελψλ γηα ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. πλήζσο νη κεηαλάζηεο θαη νη 

πξφζθπγεο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο φπνπ ηα πγεηνλνκηθά ηνπο ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ 

ζνβαξέο αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο θαη αλππαξμία ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 
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πγείαο (Burnett, 2001). Ζ κεηαλάζηεπζε ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε αλεπηπγκέλα 

ζπζηήκαηα πγείαο θαη αλαβαζκηζκέλν ην ξφιν ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πξνθαιεί 

απνγνήηεπζε θαη ρακειή ηθαλνπνίεζε (π.ρ. ε αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθνχ απφ ηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα, - φηαλ κε βάζε ηε δηθή ηνπο εκπεηξία – ζα αλέκελαλ ηελ 

εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν). 

 Πνιηηηζκηθά εκπόδηα. Κπξίσο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη 

ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ αζζέλεηα νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο, θαζψο 

επίζεο νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ ξφιν ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο. Οη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ ππνλννχλ 

φηη ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία 

γεγνλφο, ην νπνίν ίζσο δηθαηνινγεί θαη ηε δηαθνξεηηθή ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 

γίλεηαη απφ ηνπο κεηαλάζηεο (Παππά, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Σν ζύζηεκα πγείαο θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ 

ππεξεζηώλ πγείαο από ηνπο κεηαλάζηεο 

 

5.1 Σν ειιεληθό ζύζηεκα πγείαο 

 

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη σο  κεηθηφ θαη βαζίδεηαη ζην Δζληθφ 

χζηεµα Τγείαο  (ΔΤ),  ζηα Σαµεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ζε  µηθξφηεξν βαζµφ 

ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνµέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν ΔΤ 

παξέρεη ηαηξηθή θάιπςε ζπλνιηθά ζηνλ πιεζπζµφ πνπ δηαµέλεη λφµηµα ζηε ρψξα, ελψ 

ηα Σαµεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο,  πξσηίζησο 

πξσηνβάζµηα, ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο.   Ηδησηηθά ηαηξεία,  λνζνθνµεία θαη  µαηεπηήξηα 

θαιχπηνπλ επίζεο έλα ζεµαληηθφ θνµµάηη ηεο δήηεζεο. Πξέπεη λα ζεµεησζεί φηη ε 

αζθάιηζε ζηελ Διιάδα είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαιχπηεη ηνπο εξγαδφµελνπο θαη 

ζπληαμηνχρνπο θαη ηα εμαξηεµέλα απφ απηνχο  µέιε.  Γηα ηνπο αιινδαπνχο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρνπλ ξπζµίζεηο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ θάιπςή ηνπο ζε ζπλεξγαζία µε ηα αζθαιηζηηθά ηαµεία ησλ ρσξψλ 

ηνπο.   

Πξσηνβάζµηεο ππεξεζίεο πγείαο πξνζθέξνληαη θαηά θαλφλα δσξεάλ ζηα 

αγξνηηθά ηαηξεία,  ηα δεµνηηθά πνιπταηξεία,  ηα πνιπταηξεία πνπ ιεηηνπξγνχλ  µε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηα πεξηθεξεηαθά θέληξα πγείαο, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηα 

ηµήµαηα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ λνζνθνµείσλ.  ζνλ αθνξά ηε δεπηεξνβάζµηα 

πεξίζαιςε θαη ηε θαξµαθεπηηθή θάιπςε ην θφζηνο θαιχπηεηαη είηε εμνινθιήξνπ είηε  

µεξηθψο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηαµεία γηα φζνπο είλαη αζθαιηζµέλνη ή απφ ην ηαµείν 

απνξίαο γηα ηνπο Έιιελεο αλαζθάιηζηνπο µε ραµειφ εηζφδεµα. 

Σν ΔΤ ρξεµαηνδνηείηαη απφ ην θξάηνο  (ηνλ θεληξηθφ πξνυπνινγηζµφ)  θαη 

απφ ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ αζθαιηζµέλσλ θαη εξγνδνηψλ ζηα ηαµεία θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Παξφια απηά νη ηδησηηθέο πεγέο ρξεµαηνδφηεζεο αληηπξνζσπεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 50%  ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ πγεία (Παππά, 2008). 

 

5.2 Μεηαλάζηεπζε θαη Δ..Τ. 
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Σν θαηλφκελν ησλ κεηαλαζηψλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο, ην νπνίν θαηαγξάθεηαη κεηαμχ εθείλσλ πνπ απαηηνχλ άκεζε 

δξάζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή κέηξσλ άκβιπλζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη κεηαθηλήζεηο κεηαλαζηψλ πξνο ηελ Διιάδα θαη ην 

κεγάιν  πνζνζηφ παξάλνκσλ εηζφδσλ απνηέιεζε κεγάιν πιήγκα γηα ην ΔΤ, ην νπνίν 

ήηαλ ζηε θάζε αλαζπγθξφηεζήο ηνπ. Οη λνζειείεο ηνπο πνπ θαηά ην 90% ηα πξψηα 

ρξφληα επηβάξπλαλ εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ λνζνθνκείσλ, έζεζαλ εθηφο

 ειέγρνπ πνιιά πξνγξάκκαηα αλακφξθσζεο, αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο(Γατηαλίδνπ, 2000). 

Σν έιιεηκκα πνπ αθήλνπλ νη κεηαλάζηεο ζηα λνζνθνκεία είλαη απφξξνηα ηνπ 

γεγνλφηνο φηη κεγάιν πνζνζηφ απηψλ δελ δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ φηη ζε δηάζηεκα ηξηψλ κφιηο κελψλ (ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2000) ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ λνζειεπζέλησλ αλαζθάιηζησλ κεηαλαζηψλ άγγημε ηα 

341.153.465 δξρ. Έπεηηα απφ κφιηο ηξία ρξφληα, ην 2003, ην εηήζην θφζηνο λνζειείαο 

ησλ αλαζθάιηζησλ κεηαλαζηψλ θπκαίλεηαη ζηα 4.000.000 € (Nikolopoulos, 2005). Οη 

πεξηζζφηεξνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο απαληψληαη ηδηαίηεξα ζηελ γεσξγία θαη ηνλ 

ηνπξηζκφ(Σξηαληαθπιιίδνπ, 2010).  

Σα πξφζθαηα θχκαηα ησλ κεηαλαζηψλ 2002-2010 απνηεινχληαη θπξίσο απφ 

αδήισηνπο κεηαλάζηεο απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία νη νπνίνη απαζρνινχληαη βαζηθά 

ζε επνρηθέο αγξνηηθέο εξγαζίεο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάζηλεο θάξηαο δεηνχλ απφ ηνπο 

εξγνδφηεο ηνπο λα απνθηήζνπλ κφλν έλαλ αξηζκφ ελζήκσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κέλνπλ 

αλαζθάιηζηνη. Έηζη ινηπφλ νπνηαδήπνηε λνζειεία ηνπο εθθξεκεί θαη ηειηθά έρεη σο 

επαθφινπζν ηελ επηβάξπλζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ (Παπαδφπνπινο, 

2007). 

Βέβαηα νη δηαθξαηηθέο πκθσλίεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο πνπ 

θπξψζεθαλ απφ ηελ Διιάδα θαη κία ζεηξά άιισλ ρσξψλ, παξαρψξεζαλ ην δηθαίσκα 

ηεο δσξεάλ πεξίζαιςεο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο δηεπθνιχλνληαο κεγάιν 

αξηζκφ κεηαλαζηψλ ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. Χζηφζν αθελφο 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πκθσλίεο απηέο δελ ζπλάθζεθαλ κε ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ 

πξνέιεπζεο κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα καο θαη αθεηέξνπ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

λνζειεπζέλησλ κε ην ηαπηφρξνλα κεγάιν θφζηνο ηνπο, ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγνχλ 

νη κεηαλάζηεο ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ δελ επηιχζεθε. Σν ζεκαληηθφηεξν άκεζν 
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απνηέιεζκα ήηαλ κέζσ εθαξκνγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (εγθχθιηνη θαη δηαηάμεηο) λα 

ηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη λνζειείαο ησλ κεηαλαζηψλ. 

Βάζεη ησλ ζπλζεθψλ απηψλ θαη ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

άιιεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε Διιάδα ππέγξαςε ζπκθσλίεο (δηκεξείο) κε ελλέα 

άιιεο: Σζερία, ινβαθία, Αιβαλία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Αξκελία, Κχπξνο, 

Οπγγαξία, Μάιηα. Βέβαηα ην πξφβιεκα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο λνζειείαο ηνπο δελ 

είλαη ην ίδην απφ φιεο απηέο ηηο ρψξεο, αιιά γεσπνιηηηθνί ιφγνη θαη ιφγνη ζηξαηεγηθήο 

επέβαιιαλ ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ θαη κε απηέο. 

Ζ ηζρχ ησλ Γηαθξαηηθψλ πκθσληψλ πνηθίιεη θαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ 

ηίζεηαη είλαη απφ 2 έσο 5 έηε κε ηαπηφρξνλε αλαλέσζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχο αλ 

ζπκθσλεζεί θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Σα άξζξα ησλ πκθσληψλ πεξηιακβάλνπλ πνιιά ζέκαηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ψζηε νη θνηλέο πξνζπάζεηεο λα επηηαρχλνπλ ηηο 

ιχζεηο ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα φιεο ηηο ρψξεο αλαθέξεηαη ε 

δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε λα παξέρεηαη κφλν ζε 

επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη ζε νμείεο αζζέλεηεο νη νπνίεο ρξήδνπλ άκεζε θξνληίδα 

εθφζνλ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δσή ηνπ αζζελή. Ζ ελ ιφγσ παξνρή πξνζθέξεηαη έσο 

ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πγείαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο ηνπο δηακνλήο ζηε 

ρψξα. Γηαθνξνπνίεζε απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο παξνπζηάδνπλ θπξίσο δχν ρψξεο: ε 

Αιβαλία θαη ε Κχπξνο. 

Γσξεάλ πεξίζαιςε ζε Αιβαλνχο ππεθφνπο παξέρεηαη, εθηφο απφ έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο ηνπο δηακνλήο, ζε 300 Αιβαλνχο έπεηηα 

απφ Τπνπξγηθή Απφθαζε. Αλάινγα ηζρχεη θαη γηα ηνπο Κχπξηνπο ππεθφνπο ρσξίο ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ηνπο. Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε εθδίδεηαη έπεηηα απφ 

ζπλελλφεζε ησλ δχν Τπνπξγείσλ Τγείαο, Διιάδαο θαη Κχπξνπ. 

Μπνξεί νη Γηαθξαηηθέο πκθσλίεο λα έρνπλ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δχν κεξψλ, σζηφζν νη λνζειείεο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην πνζνζηφ εθείλν ησλ 

πεξηφδσλ πνπ νη αξκφδηνη ζπδεηνχζαλ ηε ζχλαςε ησλ πκθσληψλ. Απφ θαηαγξαθέο 

πξνέθπςε φηη ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ νη κεηαλάζηεο πνπ λνζειεχνληαη ζπλερψο 

απμάλνληαη θαη απμάλεηαη θαη ην θφζηνο λνζειείαο πνπ αθήλνπλ ζε εθθξεκφηεηα. 
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ηα πιαίζηα απηψλ ησλ ζπλζεθψλ ην αξκφδην ππνπξγείν πξνέβε ζηελ 

ππνγξαθή θαη άκεζε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ εγθπθιίσλ. Ζ λνζειεία ησλ 

κεηαλαζηψλ ηψξα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζε εηδηθά δειηία 

φινη νη κεηαλάζηεο, αιινδαπνί εθηφο ρσξψλ ηεο ΔΔ θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο γηα 

ελεκέξσζε θαη έιεγρν απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Αλ θαη νη Γηαθξαηηθέο 

πκθσλίεο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ, ηίζεηαη επηπιένλ ε παξάκεηξνο εθείλε 

φπνπ πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη έλαο αιινδαπφο ζηελ Διιάδα γηα λα λνζειεπηεί (απφ 

ρψξα φπνπ έρεη θπξψζεη πκθσλία κε ηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηε πγείαο) απαηηείηαη ε 

έθδνζε Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη θνηλνπνίεζή ηεο ζην λνζνθνκείν πξηλ πεξάζεη ηα 

ζχλνξα ηεο ρψξαο. Γηα εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη πξνζσξηλά ζηε ρψξα θαη λφκηκα, ε 

λνζειεία ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (ηαθηηθφ ή έθηαθην πεξηζηαηηθφ) 

πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά θαη ηεξείηαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο λνζειίσλ. ηα 

ηαθηηθά πεξηζηαηηθά απαηηείηαη λα πξνθαηαβάιιεηαη ην 50% ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο 

πεξίζαιςεο θαη λνζειείαο, δηαθνξεηηθά ν αζζελήο δελ γίλεηαη δεθηφο ζην 

λνζνθνκείν(Γατηαλίδνπ, 2000). 

ηελ πεξίπησζε φκσο εθείλσλ πνπ δελ βξίζθνληαη λφκηκα ζηε ρψξα,  δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζην Δ..Τ. κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ θαη κέρξη 

ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πγείαο ηνπο (εμαηξνχληαη νη αλήιηθνη) (Άξζξν 84/Ν.3386/2005). 

Ζ εξκελεία ηεο δηάηαμεο φκσο θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή απφ ηε ζηηγκή πνπ «[ε]  

έθηαθηε/επείγνπζα ηαηξηθή πεξίζαιςε [...] ηελ νπνία θαη µφλν επηηξέπεη, δε κπνξεί  λα 

νξηζηεί εχθνια. Γε κπνξεί θάπνηνο λα απαληήζεη µε επθνιία θαη ζηγνπξηά πνηα 

πεξηζηαηηθά ζα θάιππηε ε δηάηαμε» (ΔΔΓΑ, 2007). εκαληηθφ έιιεηκκα πξνθχπηεη, γηα 

παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ν νπνίνο αλ θαη απαξαίηεηνο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πγείαο αιιά θαη ηεο δσήο ηνπ εκβξχνπ θαη ηεο εγθχνπ «δελ θαιχπηεηαη 

απφ ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθεο θπνθνξνχζεο» (ΔΔΓΑ, 

2007). 

 

5.3 Ζ ρξήζε Τπεξεζηώλ Τγείαο ζηελ Διιάδα από ηνπο κεηαλάζηεο 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο κεηαλάζηεο ζπλαληά κεγάιεο 

δπζθνιίεο θαη ηνχην δηφηη ζηελ Διιάδα ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ζρεηηθά 

πξφζθαην κε απνηέιεζκα νη έξεπλεο λα είλαη ιηγνζηέο θαη λα ππάξρεη έιιεηςε 
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ζηνηρείσλ. Πψο ινηπφλ πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζα απφ ηηο 

ππάξρνπζεο έξεπλεο; 

 χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (2005), ε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε παξνπζίαδε κεγάιεο δπζθνιίεο θαη ε έξεπλα 

εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζ’ έλα λνζνθνκείν ηεο Αηηηθήο. Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ πνπ λνζειεχηεθαλ άγγηδε ην 6,2%, πνζνζηφ 

αλάινγν ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001) 

νη γπλαίθεο λνζειεχηεθαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ (76%) ζε ζρέζε κε ηνπο 

άληξεο (24%), γεγνλφο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην φηη βξίζθνληαη ζε αλαπαξαγσγηθή 

ειηθία ζε πνζνζηφ 62,5%. Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε ππεξεζηψλ απφ ηηο γπλαίθεο 

ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηηο εγθπκνζχλεο θαη ηνπο ηνθεηνχο, φζν θαη κε γπλαηθνινγηθά 

πξνβιήκαηα. 

Σν 73% ησλ λνζειεπνκέλσλ αιινδαπψλ ήηαλ αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ, δει. 

παξείραλ εμαξηεκέλε εξγαζία ή ήηαλ έκκεζα αζθαιηζκέλνη. 

Σν 14% ησλ κεηαλαζηψλ θάιπςε απφ ηδίνπο πφξνπο ηα έμνδα λνζειείαο, ελψ ην 

2% λνζειεχηεθε κε βηβιηάξην απνξίαο. 

Απφ ειέγρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ην 2000 

αλαθαιχθζεθε ε χπαξμε παξάλνκσλ δηθηχσλ γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο απφ ηα 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ ζε αιινδαπνχο πνπ δελ είραλ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ή δελ 

θαιχπηνληαλ απφ δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ παξνρή λνζειείαο. 

ε άιιε έξεπλα πεξηγξάθεηαη κηα γεληθή εηθφλα ησλ λνζειεπφκελσλ 

κεηαλαζηψλ (Κατηειίδνπ, 2003). Σα θπξηφηεξα επξήκαηα είλαη ηα εμήο: 

Σν 53% ήηαλ αλαζθάιηζηνη 

Σν 80% ησλ θιηλψλ ζε καηεπηηθέο θιηληθέο δεκφζησλ λνζνθνκείσλ 

θαιχπηνληαλ απφ αιινδαπέο 

Σν 13% ησλ πξνζθχγσλ παξνπζηάδεη ζνβαξά ή ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο 

Σν 25% ησλ κεηαλαζηψλ, θπξίσο Αιβαλνί θαη παξάλνκνη κεηαλάζηεο βξέζεθαλ 

ζεηηθνί ζηνλ ηφ ηεο Ζπαηίηηδαο Β 

Μφλν ην 8% ησλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ είρε ηζηνξηθφ πξηλ ηελ άθημή ηνπο ζηελ 

Διιάδα. Σα θπξηφηεξα ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα είλαη νη ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο 

(45%), νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο (29%) θαη νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (14%). 
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Φπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζηα παηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθφηεηα, επίδνζε ζην 

ζρνιείν, δπζθνιία ζχλαςεο θηιηθψλ ζρέζεσλ, αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο, απαληψληαη 

ζε πνζνζηφ 24% ζε παηδηά κεηαλαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ (13,7%). 

Έξεπλα ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα θαη ηνλ ηφ ηνπ AIDS έδεημε 

φηη γηα ηελ πεξίνδν 1989-2003, ην 21,6% ησλ ζεηηθψλ ζηνλ ηφ HIV ήηαλ κεηαλάζηεο. Οη 

θπξηφηεξνη ηξφπνη κεηάδνζεο αθνξνχλ θαηά 41,5% ηηο εηεξνθπιηθέο ζρέζεηο θαη 19% 

ηηο νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο (γηα ηνλ γεγελή πιεζπζκφ ηζρχεη ην αληίζηξνθν). Ζ 

κεηάδνζε κέζσ ηεο ρξήζεο νπζηψλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ δηπιάζην ζε ζρέζε κε ηνλ 

γεγελή πιεζπζκφ. Ζ κέζε ειηθία είλαη ηα 34.06 έηε, ελψ θαηαγξάθεθε αχμεζε 11% 

εηεζίσο ζην πνζνζηφ κεηαλαζηψλ ζεηηθψλ ζηνλ ηφ ηνπ AIDS. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 Μεηαλάζηεπζε θαη επαγγεικαηίεο πγείαο 

 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ ζπλερψο αιιάδεη θαη ην θαηλφκελν απηφ γίλεηαη φιν θαη πην έληνλν θαζψο 

θαινχληαη λα θξνληίζνπλ ζχκαηα πνιέκνπ, αλζξψπνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θαηαπηεζηηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα δεηψληαο πνιηηηθφ άζπιν θαη νηθνλνκηθνχο 

κεηαλάζηεο. Σν Γηεζλέο πκβνχιην ησλ Ννζειεπηψλ, παξαηεξψληαο απηή ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα, ζπκπεξηέιαβε ην 2006 ηελ επηζήκαλζε φηη ε λνζειεπηηθή θξνληίδα 

είλαη αλεμάξηεηε θαη δελ νξίδεηαη απφ ειηθία, ρξψκα, πνιηηηζκφ, αλαπεξία ή αζζέλεηα, 

θχιν, εζληθφηεηα, πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, θπιή ή θνηλσληθή ζέζε (Lancellotti, 2008). 

Οη λνζειεπηέο θαη γεληθά νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ 

θαηάιιειε θξνληίδα ζε αζζελείο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, φηαλ είλαη ελήκεξνη νη 

ίδηνη γηα ην πψο νη ηζηνξηθνί, πνιηηηζκηθνί, πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί 

παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηε δσή θαη ηε δηαβίσζή ηνπο (Επγά, 2010). 

 Γεγνλφο απνηειεί πάλησο, φηη ην θιίκα πνπ ππάξρεη, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

πνιηηηζκηθήο θξνληίδα ζε έλα επξχηεξν πνιππνιηηηζκηθφ πιαίζην, είλαη απνηέιεζκα 

καθξνρξφλησλ εμειίμεσλ θαη πξνζπαζεηψλ, πνπ έρνπλ γίλεη απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο, 

νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ην πεδίν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο Ννζειεπηηθήο. Οη πξνζπάζεηεο 

απηέο απέδσζαλ θαξπνχο θαη έηζη ζήκεξα παξαηεξείηαη κηα ηάζε πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζέκαηνο απηνχ, απφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο (ηδεξφγινπ, 2005). 

θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο Ννζειεπηηθήο είλαη λα πξνσζήζεη ηελ πνιηηηζκηθή 

επαηζζεζία θαη ηε πνιηηηζκηθά ηθαλή θξνληίδα, πνπ ζέβεηαη ην δηθαίσκα θάζε 

αλζξψπνπ, λα θαηαλνεζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί σο κνλαδηθφ άηνκν. Απηή ε 

πξνζέγγηζε λα απνθηεζνχλ νη αλαγθαίεο γλψζεηο αλαθέξεηαη ψζηε λα δνζεί ην 

εξέζηζκα ηεο χςηζηεο πξναγσγήο πγείαο ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, κε 

δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ ππφβαζξν. Απηφο ν ζεβαζκφο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο επηθέξνπλ ζεηηθή 

επηξξνή ψζηε λα δηεξκελεπηεί βαζχηαηα θάζε άηνκν θαη λα ελζσκαησζεί ε θξνληίδα 

πγείαο ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (Purnell et al, 2005). 
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6.1 Ζ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο Ννζειεπηηθήο 

 

Σν ζεσξεηηθφ πεδίν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο Ννζειεπηηθήο δεκηνπξγήζεθε πνιχ πξηλ καο 

απαζρνιήζνπλ σο έλλνηεο ε πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία θαη ε πνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα. 

Ξεθίλεζε, φπσο ηα πεξηζζφηεξα θηλήκαηα, κέζα απφ ηελ αλάγθε ηεο βαζχηεξεο 

θαηαλφεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. πσο είλαη γλσζηφ, ε 

εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο 

βαζηδφηαλ ζηελ εκπεηξηθή κάζεζε, κέζσ ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο. ηα ηέιε ηνπ 1960, 

ηα εηδηθά πξνδηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα παλεπηζηήκηα άξρηζαλ λα πξνσζνχλ 

ηνπο λνζειεπηέο ζε δηάθνξα εξεπλεηηθά πεδία, φπσο: Φπζηνινγία, Αλζξσπνινγία, 

Κνηλσληνινγία θαη Φπρνινγία. Έλα απφ απηά ηα πεδία, ε Αλζξσπνινγία πξνζέιθπζε 

ηζρπξέο θπζηνγλσκίεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ήηαλ θαη ε Madleine Leininger 

(λνζειεχηξηα- αλζξσπνιφγνο) (ηδεξφγινπ, 2005). 

Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο Γηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή (Transcultural Nursing), 

επηιέρηεθε πξνο αλαγλψξηζε ηεο ηζηνξηθήο πξνζθνξάο ηεο Madleine Leininger, ε 

νπνία φξηζε ηε Γηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή σο « κηα ηππηθή πεξηνρή κειέηεο θαη 

πξαθηηθήο, επηθεληξσκέλε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο 

θαη ππνθνπιηνχξαο παγθνζκίσο, κε ζεβαζκφ ζηελ πνηνηηθή θξνληίδα, ζηηο πεπνηζήζεηο 

ηεο πγείαο θαη ηεο λφζνπ, ζηηο αμίεο θαη ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, έρνληαο σο ζηφρν 

ηελ ρξήζε ηεο γλψζεο απηήο, γηα ηελ παξνρή πνιηηηζκηθά εμεηδηθεπκέλεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο» (Leininger, 1978). 

H Leininger αλαγλψξηζε φηη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ηεο 

αλζξσπνινγίαο ζηε λνζειεπηηθή ήηαλ ε θαηαλφεζε φηη ε πγεία θαη ε αζζέλεηα είλαη 

θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνληαη ηζρπξά απφ ηνλ πνιηηηζκφ. ην έξγν ηεο «Ννζειεπηηθή 

θαη Αλζξσπνινγία: δπν ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα αλακεηρζνχλ», ε Leininger ζεκεηψλεη 

φηη «ηα πεδία ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ηεο λνζειεπηηθήο ζα πξέπεη λα δηαπιέθνληαη έηζη 

ψζηε θαζέλα λα σθειείηαη απφ ην άιιν. Δίλαη εκθαλέο φηη αλ απηά ηα δπν πεδία 

κνηξάδνληαλ ηηο εηδηθέο ηνπο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζα κπνξνχζαλ αλακθηζβήηεηα, θαη 

ηα δπν, λα βξνπλ θαηλνχξηα κνλνπάηηα ζηε ζθέςε και την ερεφνα» (Leininger, 1970). 

ηα 1950 ε Leininger επηζήκαλε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε λνζειεπηέο 

θαη ζε παηδηά κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, πνπ λνζειεχνληαλ ζε εηδηθφ θέληξν. 

Γηαπίζησζε φηη ε έιιεηςε γλψζεσλ γηα ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πξνέιεπζεο ησλ 
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αζζελψλ, απνηεινχζε αηηηνινγηθφ παξάγνληα ηεο αδπλακίαο ησλ λνζειεπηψλ, λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αζζελψλ. Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο θαζφξηδαλ ηνλ 

ηξφπν, κε ηνλ νπνίν έπξεπε λα παξέρεηαη ε θξνληίδα, ψζηε λα πξνάγεηαη ην θαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα. Απηή ε θιηληθή εκπεηξία ηελ νδήγεζε λα κειεηήζεη ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ θξνληίδα. Αλαγλψξηζε απφ πνιχ λσξίο ηε 

ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο θξνληίδαο, θαηαιήγνληαο ζην φηη απνηειεί βαζηθή έλλνηα ηεο 

λνζειεπηηθήο (Leininger, 1995). 

Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή έρεη σο ζθνπφ λα αλαπηχμεη έλα επηζηεκνληθφ 

θαη αλζξσπηζηηθφ ζχλνιν γλψζεσλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξέρεη πνιηηηζκηθώο- 

εηδηθή θαη πνιηηηζκηθώο-αλεμάξηεηε λνζειεπηηθή θξνληίδα πγείαο. Ο φξνο πνιηηηζκηθψο-

εηδηθή, αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αμίεο, πηζηεχσ θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ηείλνπλ λα είλαη εηδηθνί ή κνλαδηθνί γηα κηα πνιηηηζκηθή νκάδα θαη δε θαίλεηαη λα ηα 

κνηξάδνληαη κε ηα κέιε άιισλ πνιηηηζκψλ. Ο φξνο πνιηηηζκηθψο - αλεμάξηεηε 

αλαθέξεηαη ζε θνηλψο απνδεθηέο αμίεο, ζπκπεξηθνξηθέο νξκέο θαη ηξφπνπο δσήο πνπ 

φκνηα δηαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ (Leininger, 1978). 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ην φλνκα, ε Γηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή δηαζρίδεη ηα 

πνιηηηζκηθά ζχλνξα ςάρλνληαο λα βξεη ηελ νπζία ηεο λνζειεπηηθήο. Απνηειεί ηε 

αλάκεημε ηεο λνζειεπηηθήο θαη ηεο αλζξσπνινγίαο ηφζν ζηε ζεσξία φζν θαη ζηελ 

πξάμε. Αλαγλσξίδνληαο φηη ε λνζειεπηηθή είλαη ηφζν επηζηήκε φζν θαη ηέρλε, ε 

Γηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δνχκε ην επάγγεικα ηεο 

λνζειεπηηθήο απφ κηα πνιηηηζκηθή ζθνπηά (Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ,2005). 

 

6.2 Ζ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο επάξθεηαο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ δεη ζε πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο 

θαη φηη ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ Τγεία, νη Δπαγγεικαηίεο Τγείαο είλαη πιένλ 

απαξαίηεην λα έρνπλ ηέηνηα εθπαίδεπζε ψζηε λα θαζίζηαληαη ηθαλνί λα παξέρνπλ 

θξνληίδα κε ηξφπν απνδνηηθφ θαη πνιηηηζκηθά θαηάιιειν. ε ζπκθσλία κε ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ, ζε πνιιέο ρψξεο, αλαπηχζζεηαη έλα 

δηαπνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηφζν θαηά ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, φζν 

θαη θαηά ηε δηα βίνπ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ε 



38 
 

απφθηεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ αλάινγνπ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ παξνρή θξνληίδαο κε πνιηηηζκηθή επάξθεηα (Papadopoulos 

θ.ά., 2011). Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, ζηνλ ηξφπν δσήο, ζηελ 

ιατθή θαη παξαδνζηαθή ζεξαπεπηηθή, ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πφλνπ κέζσ ηεο γιψζζαο 

ηνπ ζψκαηνο θαη ζηηο αμίεο ζρεηηθά κε ηνλ πφλν, ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

αζζελψλ, ζηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηνλ ζάλαην, 

ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαιχηεξε θξνληίδα ησλ αζζελψλ. 

 Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δηαζέηνπλ πνιηηηζκηθή επάξθεηα κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ θαηάιιειε θξνληίδα ζε πιεζπζκνχο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. 

Γηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ θαη απηφ επηηπγράλεηαη 

κφλν γλσξίδνληαο ην πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν (Επγά, 2010). 

 Ζ πνιηηηζκηθή επάξθεηα ζηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή είλαη κηα δηαξθήο 

δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζην λα παξέρνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη λνζειεπηέο 

θξνληίδα ζηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηθίινπο πνιηηηζκνχο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, έρνληαο θαιή γλψζε αιιά θαη πξνζφληα ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

λνζειεπηηθή θαη δείρλνληαο ζεβαζκφ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο 

πνιηηηζκνχο (Leininger, 2002). Ζ δηαπνιηηηζκηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα είλαη έλαο φξνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Leininger γηα λα πεξηγξάςεη ηε θξνληίδα πνπ αλαγλσξίδεη 

ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο πνιηηηζκηθέο αλάγθεο ηνπ 

αζζελή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ζ ζεσξία ηεο έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο 

λνζειεπηέο αιιά θαη ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα δηαθξίλνπλ θαη λα 

εμεγήζνπλ ηνπο πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηηο νκνηφηεηεο θαη ζηηο 

δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επίδξαζε ζηνπο αλζξψπνπο. Με βάζε απηή ηε ζεσξία 

έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζηεί κνληέια ζηελ Β. Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε. 

 

 

6.3 Σα θπξηόηεξα κνληέια αλάπηπμεο πνιηηηζκηθήο επάξθεηαο γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο 

 

Με δεδνκέλν φηη ν κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο απμάλεηαη δηαξθψο, ηα κνληέια 

αλάπηπμεο πνιηηηζκηθήο επάξθεηαο ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζε φιεο ηηο δνκέο 

ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη πην επίθαηξα απφ πνηέ. Σα δηάθνξα κνληέια πνπ έρνπλ 
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αλαπηπρζεί πεξηγξάθνπλ δηαζηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

λνζειεπηηθή, παξέρνπλ εξγαιεία θαη δεμηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Βνεζνχλ επίζεο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα 

θαηαλνήζνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα. 

 Σν κνληέιν γηα ηηο πνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο ηνπ Purnell είλαη έλα κνληέιν πνπ 

παξέρεη έλα πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή αμηνιφγεζε. ην κνληέιν ηνπ 

Purnell δηαθξίλνληαη 12 ηνκείο πνπ είλαη θνηλνί γηα φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο: 1) 

ζπλνιηθή ζεψξεζε, ηφπνο πξνέιεπζεο θαη ηνπνγξαθία, 2) επηθνηλσλία, 3) νη ξφινη θαη 

ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, 4) ζέκαηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 5) βηνπνιηηηζκηθή νηθνινγία, 

6) ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ, 7) δηαηξνθή, 8) εγθπκνζχλε θαη ηερληθέο 

ηεθλνπνίεζεο, 9) ηειεηνπξγίεο ζαλάηνπ, 10) πλεπκαηηθφηεηα, 11) πξαθηηθέο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, θαη 12) επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Σν κνληέιν κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηελ εθηίκεζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπο ηνκείο 

πνπ παξέρνπλ έλα αξρηθφ πιαίζην γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνγέλεηα (Purnell & Paulanka, 1998). ε πεξηζζφηεξν πξαθηηθφ επίπεδν, νη Purnell 

θαη Paulanka (1998) αλαθέξνπλ φηη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνπλ 

γισζζηθά ζηνηρεία (θπξίαξρε γιψζζα, δηαιέθηνπο), κε γισζζηθέο παξαιιαγέο (ηφλνο 

θαη απνρξψζεηο ηεο θσλήο), κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (νπηηθή επαθή, εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ, ρξήζε αγγίγκαηνο, γιψζζα ζψκαηνο, εηδηθέο πξαθηηθέο, απνδεθηνί ηξφπνη 

ραηξεηηζκνχ), δπλακηθφηεηα (αληίιεςε ηνπ θφζκνπ θαηά ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη 

πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ), θαη ηελ ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ εζηκνηππίαο θαηά ηε ρξήζε 

ησλ νλνκάησλ. ια απηά ηα ζηνηρεία είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ απφ θνπιηνχξα ζε 

θνπιηνχξα θαη ε άγλνηά ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία. 

 χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Papadopoulos, Tilki & Taylor (1998) ε αλάπηπμε 

πνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο θξνληίδαο πγείαο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη αλάγθεο ησλ 

αλζξψπσλ. Απνηειεί ηε ζχλζεζε πνιιψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη νπνίεο 

απνθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο πνπ ζπλερψο 

πξνζηίζεληαη λέεο. Γηα λα δνζεί ζε απηήλ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο κηα δνκή θαη γηα 

λα δηεπθνιπλζεί ε εθκάζεζή ηνπο πξνηείλνπλ ηα ζηάδηα ηεο πνιηηηζκηθήο επάξθεηαο, 

πνιηηηζκηθήο γλψζεο, πνιηηηζκηθήο επαηζζεζίαο θαη πνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο. 
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 Δθηφο απφ ην κνληέιν ησλ Papadopoulos, Tilki & Taylor (1998), ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δηάθνξα άιια κνληέια πνιηηηζκηθήο επάξθεηαο πνπ αλαθέξνπλ 

ρξήζηκεο ιχζεηο θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ηεο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο 

κε δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε (Campinha Bacote, 1998). Ζ Campinha - Bacote (1998) 

παξέρεη κηα πεξηεθηηθή ιίζηα απφ κνληέια θαη εξγαιεία, πνπ αλαπηχρζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αξξψζηνπ. Ζ Campinha - 

Bacote (1998) θαηαδεηθλχεη φηη ην λα πξαγκαηνπνηεί θαλείο κηα πνιηηηζκηθή 

αμηνιφγεζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηινγή ελφο εξγαιείνπ θαη ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε έλαλ 

πνιηηηζκηθά επαίζζεην ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςηλ ην «επείγνλ» ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελή θαη ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, έηζη ψζηε, γηα 

παξάδεηγκα, λα απνθεπρζνχλ αηπρή πεξηζηαηηθά θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ε νηθνγέλεηα 

ζηε δηαδηθαζία. Ζ ίδηα ζπγγξαθέαο ζπζηήλεη φηη κία απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο αμηνιφγεζεο ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα ήδε ππάξρνληα λνζειεπηηθά έληππα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ε θνπιηνχξα δελ αληηκεησπίδεηαη σο έλα επηπιένλ ζηνηρείν αιιά σο έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο, αλαπφζπαζην απφ ηηο λνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο (Papadopoulos θ.ά., 

2011). 

 Πνιιέο θνξέο ε απιή θαη ζηείξα γλψζε δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ πνιηηηζκηθή 

επαηζζεζία θαη επάξθεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο θαη 

επαγγεικαηίεο πγείαο, έρνπλ ηελ πξφζεζε λα παξάζρνπλ πνιηηηζκηθά επαίζζεηε 

λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ λα έρεη αληαπφθξηζε ζηηο δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο. 

Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηελ πξάμε, είλαη φηη νη λνζειεπηέο θαη νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο πνπ έρνπλ νη ίδηνη σο άηνκα αλεπηπγκέλε θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

αλαθνξάο ηφηε απηφ ην πιαίζην ζπλδέεηαη άκεζα θαη έρεη αληίθηππν ζηελ εξγαζία ηνπο 

(Papadopoulos, 2004). πρλά δε, δελ έρνπλ επίγλσζε φηη νη αηνκηθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο 

επεξεάδνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δθείλνη πνπ έρνπλ πνιηηηζκηθή 

επαηζζεζία απέλαληη ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ μέλε θνπιηνχξα έρνπλ 

ζπκπεξηθνξά αλάινγε θαη απαιιαγκέλε απφ ζηεξεφηππα. κσο απηφ πνπ είλαη 

απνδεθηφ απφ ηελ ζχγρξνλε λνζειεπηηθή είλαη φηη θάζε λνζειεπηήο είλαη ζρεδφλ 

απαξαίηεην λα ζπκπεξηιάβεη ζηα θαζήθνληά ηνπ ηελ πξνζέγγηζε θάζε αζζελή, σο 
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κνλαδηθνχ, κε ζεβαζκφ ζηηο πνιηηηζκηθέο ηνπ δηαθνξέο ψζηε λε ηνπ παξαζρεζεί θάζε 

δπλαηή βνήζεηα θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα ζε φιν ην θάζκα ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο 

πγείαο.  

 

 

6.4 Ση ζεκαίλνπλ όκσο όια απηά ηα πξαθηηθά γηα ηνπο λνζειεπηέο; 

 

Πξψηα απφ φια νη Ννζειεπηέο σο θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, πνπ έρεη ηηο δηθέο 

ηνπ αμίεο θαη πηζηεχσ, πξέπεη λα πξνζέμνπλ λα κελ πέζνπλ ζηε παγίδα πνπ πέθηνπλ νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο δειαδή ηεο πνιηηηζκηθήο επηβνιήο θαη ηνπ εζλνθεληξηζκνχ. 

Να γίλεη θαηαλνεηφ, φηη θάζε θνπιηνχξα είλαη ζεβαζηή, θάζε άηνκν έρεη ηηο 

δηθέο ηνπ αμίεο θαη πξνθαηαιήςεηο, πνπ ρξήδνπλ λα είλαη ζεβαζηέο. Οη λνζειεπηέο 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ πνιηηηζκηθή επίγλσζε θαη επαηζζεζία, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε «πνιηηηζκηθά» θξνληίδα. 

Ζ πνιηηηζκηθή επίγλσζε πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη 

νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηηο ενξηέο θαη ζηηο 

θαιιηηερληθέο ηνπ εθθξάζεηο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επίγλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ, ησλ αμηψλ ηνπ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ ηνπ. 

Ζ πνιηηηζκηθή επαηζζεζία είλαη ν ζεβαζκφο ζε απνδεθηέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, 

ε απνθπγή πξνζβιεηηθήο γιψζζαο, θαζψο θαη ε απνθπγή ησλ απφςεσλ πνπ 

πξνζβάιινπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ. Ζ δηακφξθσζε ελφο 

«αλνηρηνχ» πλεχκαηνο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ έλαλ δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθά άλζξσπν είλαη κηα άιιε πηπρή ηεο πνιηηηζκηθήο επίγλσζεο (Leininger, 

2002). 

Ο εζλνθεληξηζκφο  ππνδειψλεη κηα αδπλακία πξφζιεςεο ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο 

δηαθνξεηηθήο θπιεηηθήο ή εζληθήο νκάδαο κε δηαθνξεηηθή ζξεζθεία θαη ήζε, γιψζζα, 

πνιηηηθφ ή νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Σνχην, γηαηί ε αληίιεςε ελφο εζλνθεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζθέςεο ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ν θφζκνο θαη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

ηκήκα ηνπ δηθνχ ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ. Ο εζλνθεληξηζκφο ζπλδέεηαη κε 

ην πξφβιεκα ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζε κηα θνηλσλία κπνξεί λα αηζζαλζνχλ ερζξφηεηα απέλαληη ζε θνηλφηεηεο κε 

δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ζπγθξφηεζε ή πνιηηηζηηθή πξνέιεπζε. Τπνδειψλεη, επίζεο, ηελ 
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αδπλακία αληίιεςεο κηαο θνηλήο βάζεο ζηελ αλζξσπφηεηα, πίζσ απφ ηηο επηθαλεηαθέο 

παξαιιαγέο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ (Βηθηπαίδεηα, 2012). Σν 

ζηεξεφηππν είλαη κηα πξνθαζνξηζκέλε πεπνίζεζε ή γλψκε γηα κηα νκάδα ή άηνκν. 

Μπνξεί λα είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ, αιιά παξαβιέπεη ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ αηφκνπ γη’ 

απηφ ν αζζελήο δελ πξέπεη λα εγθισβίδεηαη ζε ζηεξεφηππα (Wikipedia, 2012). 

Οη πην ζπλήζεηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

πνπ ζπλαληάκε ζηε ρσξά καο ηα ηειεπηαία ρξνληά είλαη: Μεηαλάζηεο- αιινδαπνί, 

πξφζθπγεο, παιηλλνζηνχληεο, κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί φπσο νη ηζηγγάλνη, Έιιελεο 

κνπζνπικάλνη θαη νπαδνί δηαθφξσλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. (Υξπζνρφνπ, 2005) 

 Οη λνζειεπηέο πνπ εξρφκαζηε ζε επαθή κε αλζξψπνπο πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο έρνπκε πνιιά λα δηεγεζνχκε ζρεηηθά κε ηα δηιήκκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε θξνληίδα θαη νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ αμηψλ. 

Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, πσο παξά ηελ απμεκέλε 

πξνζνρή πνπ δίλνπλ νη επηζηήκεο πγείαο ζηα δηαπνιηηηζκηθά δεηήκαηα, ε εμάιεηςε ησλ 

ξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ θαη ε θξνληίδα κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ ζηηο πνιηηηζκηθέο 

αλάγθεο θαη αμίεο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη θχξην δεηνχκελν ζηελ θιηληθή πξάμε. 

Έηζη φινη φζνη αζρνινχληαη κε ηνλ άλζξσπν πξέπεη λα βνεζεζνχλ γηα λα 

απνδερηνχλ ηηο αμίεο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα πηζηεχσ ησλ άιισλ. Γελ ζα πξέπεη λα 

δξνχκε ηζνπεδσηηθά, αιιά λα εμαηνκηθεχνπκε ηελ θξνληίδα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

άξξσζην κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη αμίεο. Ο άλζξσπνο δελ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κφλν σο βηνινγηθή νληφηεηα, αιιά θαη σο ςπρηθή, πλεπκαηηθή θαη 

θνηλσληθή. . (Καινθαηξηλνχ- Αλαγλσζηνπνχινπ, 2004) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

7.1 ρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ινγηθή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνέθπςε απφ έλα άξζξν πνπ αθνξνχζε κηα 

γπλαίθα απφ ηελ Γθάλα, ηελ Ama Sumani, ε νπνία έπαζρε απφ κπέισκα θαη έθαλε 

αηκνθάζαξζε ζε λνζνθνκείν ηνπ Cardiff. Έπεηηα απφ ιήμε ηεο βίδα ηεο ππνρξεψζεθε 

λα επηζηξέςεη ζηελ Γθάλα φπνπ κε έρνληαο πξφζβαζε ζε έλα θάξκαθν ην νπνίν ζα 

παξέηεηλε ηε δσή ηεο, πέζαλε. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο απφ 

ηαηξνχο θαη  επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, νη νπνίνη ζε άξζξν ηνπο 

ζην Βξεηαληθφ ηαηξηθφ πεξηνδηθφ Lancet ην ραξαθηήξηζαλ σο « θξηθηή βαξβαξφηεηα » 

(BBC News, 2008). 

 Δπηπιένλ,  

 Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα αλέδεημε δηάθνξεο κειέηεο (Πνπξλάξαο 2004, Bakaert 

2000, Niles 2001) ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ε Αγγιία θαη νη ΖΠΑ, φπνπ 

ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο εκθαλίζηεθε πξηλ απφ αξθεηέο δεθαεηίεο, 

ππάξρεη ζεκαληηθφο πξνβιεκαηηζκφο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο 

πνιηηηζκηθά ηδηφκνξθσλ πιεζπζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπκβαηφηεηα κε 

ηα λέα νηθνπκεληθά πξφηππα, 

 ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, νη ζρεηηθέο κειέηεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο 

πξφζθπγεο πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε 

δεκνγξαθηθή αιιαγή πνπ επηθέξνπλ, ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην ζχζηεκα πγείαο, 

 Οη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ησλ κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ γηα ηηο έλλνηεο ηεο 

πγείαο θαη ηεο λφζνπ θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο αηηίεο ελφο κεγάινπ 

πξνβιήκαηνο, πνπ απαζρνιεί έληνλα δηεζλείο νξγαληζκνχο, θπβεξλήζεηο θαη 

επαγγεικαηίεο πγείαο, θαη ηέινο, 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ λνζειεπηηθνχ  

πξνζσπηθνχ γηα ηνπο πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθψλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ παξνρή θξνληίδαο. 
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7.2 θνπόο θαη πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ λνζειεπηψλ 

ησλ Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ Κνξίλζνπ θαη Άξγνπο γηα ηνπο αζζελείο κε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε, θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ 

κεηαλαζηψλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα δεκφζηα λνζνθνκεία. 

 

7.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

 Πνηεο νη απφςεηο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζε αζζελείο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε; 

 Πνηνο ν βαζκφο ελεκεξφηεηαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο θαη θξνληίδαο; 

 Πνηεο νη παξεκβάζεηο γηα παξνρή λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνζαξκνζκέλσλ 

ζηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ; 

 Πνηα ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο κεηαλάζηεο; 

 Πνηνο ν βαζκφο ελεκεξφηεηάο ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΤ θαη πνηα ηα 

εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε; 

 Πνηα ε γλψκε ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ; 

 

7.4 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

7.4.1 Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε έξεπλαο 

 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηε Benoliel (1984) σο ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξψπηλσλ ππάξμεσλ θαη ηε 

θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα 

πεξηγξάθεηαη ζπρλά σο νιηζηηθή (δειαδή, ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα 

πεξηβάιινληά ηνπο ζε φιεο ηηο πνιππινθφηεηεο ηνπο) θαη θπζηθή (δειαδή, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο θαη ειέγρνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ εξεπλεηή). 
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 Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζε πνηνηηθή κειέηε γηα λα απαληεζνχλ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Ζ πνηνηηθή κειέηε ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε γλψζε γηα 

ηνπο αλζξψπνπο είλαη αδχλαηε ρσξίο ηελ πεξηγξαθή ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, φπσο 

απηή βηψλεηαη θαη φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο εθηειεζηέο. Οη εξεπλεηέο 

ζπιιέγνπλ θαη αλαιχνπλ ραιαξά δνκεκέλα, δηεγεκαηηθά πιηθά, πνπ ηνπο δίλνπλ 

ειεχζεξε απφ πεξηνξηζκνχο πξφζβαζε ζην πινχζην δπλακηθφ ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Οη πνηνηηθέο κειέηεο, εμαηηίαο ηεο έκθαζεο ηνπο 

ζηηο πξαγκαηηθφηεηεο ησλ ππνθεηκέλσλ, απαηηνχλ ειάρηζηε δφκεζε θαη κέγηζηε 

εκπινθή ηνπ εξεπλεηή, αθνχ απηφο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηνπο αλζξψπνπο ησλ 

νπνίσλ νη εκπεηξίεο είλαη ππφ κειέηε (αρίλε-Καξδάζε, 2007). 

 Ζ Benoliel (1984) αλαγλψξηζε ηέζζεξηο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο νη πνηνηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ππφζρνληαη πνιιά: 

 Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζηα ζπζηήκαηα παξνρήο θξνληίδαο. 

 Γηεξγαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Πξνζαξκνγή ησλ αλζξψπσλ ζε θξίζηκεο εκπεηξίεο ηεο δσήο, φπσο ρξφληεο 

λφζνη ή αλαπηπμηαθέο αιιαγέο. 

 Ζ θχζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλαιιαγψλ λνζειεπηή-αξξψζηνπ ζε ζρέζε κε 

ζηαζεξφηεηα θαη αιιαγή. 

Οη εκηδνκεκέλεο κέζνδνη απηναλαθνξάο πξνζθέξνπλ ζηνλ εξεπλεηή επθακπηφηεηα 

ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο. ηε κέζνδν απηή, ν εξεπλεηήο 

αξρίδεη κε κεξηθέο γεληθέο εξσηήζεηο ή ζέκαηα θαη επηηξέπεη ζηνπο απνθξηηέο ή 

πιεξνθνξεηέο λα πνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο κε δηεγεκαηηθφ ηξφπν. Οη εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο, κε άιια ιφγηα, είλαη ζπδεηήζεηο ζηε θχζε ηνπο. (αρίλε-Καξδάζε, 

2007). 

 ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαπάλσ ηερληθή γηα ηελ θάζε 

νκάδα ηνπ δείγκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Sprardley (1979), έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

ζπλέληεπμεο είλαη λα εμαγάγεη «ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θνπιηνχξα», γεληθέο 

πεξηγξαθέο ηνπ δεδνκέλνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ πνπ αλαιχεηαη, ζε ζρέζε κε ηα 

πνιηηηζηηθά ηνπ πξφηππα θαη δεηήκαηα. ( Νάηζεο θαη ζπλ., 2006). Ζ κέζνδνο απηή 

επηιέρζεθε δηφηη ηφζν ν εξεπλεηήο φζν θαη ν πιεξνθνξεηήο είλαη ειεχζεξνη λα 

παξεθθιίλνπλ απφ ηελ πξνεηνηκαζκέλε ζεηξά ησλ ζεκάησλ, θαζψο πξνρσξεί ε 

ζπδήηεζε, εηζάγνληαο ζθέςεηο ή παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε πξνζσπηθέο 
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απφςεηο. Πξνζθέξνπλ ζηνλ εξεπλεηή κεγαιχηεξν εχξνο γηα λα θηλεζεί απφ κηα πεξηνρή 

ζε άιιε, λα αθνινπζήζεη λχμεηο πνπ ππνλννχληαη απφ ηνλ πιεξνθνξεηή θαη λα 

αθηεξψζεη δηαθνξεηηθφ ρξφλν γηα λα πάξεη ζπλεληεχμεηο απφ ην θάζε πιεξνθνξεηή. 

(αρίλε - Καξδάζε, 2007). Χζηφζν, νη ζπλεληεχμεηο απηέο απαηηνχλ θάιπςε φισλ ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκάησλ θαη εξσηήζεσλ σο ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο κε θάζε 

πιεξνθνξεηή, κε θάπνηα ζεηξά θαη θάπνην ζρήκα (νδεγφο ζπλέληεπμεο). 

Δπηιέρζεθε ε ζπλέληεπμε σο κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ επεηδή, αληίζεηα απφ 

έλα εξσηεκαηνιφγην, ε ζπλέληεπμε είλαη εθηθηή γηα ηνπο πην πνιινχο αλζξψπνπο 

αθφκα θαη γηα κεηαλάζηεο. Δπίζεο, νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ παξεμεγνχληαη 

ιηγφηεξν απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο επεηδή ν εξεπλεηήο είλαη παξψλ θαη κπνξνχλ λα 

δνζνχλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο, ηδηαίηεξα ζε απηή ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

πιεξνθνξεηέο δελ θαηαλννχλ θαη δελ κηινχλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ζ δηαηχπσζε θάζε εξψηεζεο ειέγρζεθε πξνζεθηηθά γηα ζαθήλεηα, επαηζζεζία ζηελ 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ πιεξνθνξεηψλ θαη ειεπζεξία απφ πξνθαηαιήςεηο.  

 

 

7.4.2 Πιεζπζκόο – Γείγκα 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ ζπλνιηθά  είθνζη (20) άηνκα – 5 λνζειεχηξηεο θαη 

5 επίηνθεο κεηαλάζηξηεο ζηελ καηεπηηθή θιηληθή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Άξγνπο θαη 

5 λνζειεπηέο θαη 5 κεηαλάζηεο ζηελ παζνινγηθή θιηληθή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Κνξίλζνπ. 

 Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείην απφ πέληε (5) λνζειεχηξηεο ηεο 

καηεπηηθήο θιηληθήο κε ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηα 10 – 25 έηε  θαη δχν (2) λνζειεχηξηεο 

θαη ηξεηο (3) λνζειεπηέο ηεο παζνινγηθήο θιηληθήο κε ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηα 3 – 28 

έηε. ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηξεηο λνζειεχηξηεο 

ήηαλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, ηέζζεξηο λνζειεχηξηεο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ηξείο λνζειεπηέο δηεηνχο θνηηήζεσο.  

 Οη κεηαλάζηξηεο ηεο καηεπηηθήο θιηληθήο ήηαλ πέληε (5) θαη είραλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: ειηθηαθά θπκαίλνληαλ απφ 22 κέρξη 40 εηψλ, ήηαλ φιεο έγγακεο θαη 

θαηνηθνχζαλ ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο. Οη ηξείο απφ απηέο θαηάγνληαλ απφ ηελ Αιβαλία 

θαη νη ππφινηπεο δχν ήηαλ αληίζηνηρα απφ ηελ Αξκελία θαη ην F.Y.R.O.M. 
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 Απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο κεηαλάζηξηεο νη δχν (2) ήηαλ πξσηφηνθεο, νη δχν (2) 

δεπηεξφηνθεο θαη ε κία κφλν ήηαλ ηξηηφηνθνο. Υξηζηηαλέο νξζφδνμεο δήισζαλ νη 

ηέζζεξηο (4) θαη ε κία δήισζε κνπζνπικάλα. 

  Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηαλάζηξηεο είραλ νινθιεξψζεη ηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη κία απφ απηέο είρε απνθνηηήζεη απφ παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο ηεο. Οη 

κηζέο απφ ηηο εξσηεζείζεο δήισζαλ άλεξγεο θαη νη ππφινηπεο δελ εξγάδνληαλ απηφ ην 

δηάζηεκα ιφγσ εγθπκνζχλεο. Καη νη πέληε ήηαλ αζθαιηζκέλεο ζην ΗΚΑ. Οη ζχδπγνη 

ησλ επηηφθσλ εξγάδνληαλ φινη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 Οη αζζελείο ζηελ παζνινγηθή θιηληθή ήηαλ ηξεηο (3) Αιβαλνί, έλαο (1) 

Ακεξηθαλφο θαη κία (1) κεηαλάζηξηα απφ ηελ Δζζνλία. Καη νη ηξεηο κεηαλάζηεο απφ ηελ 

Αιβαλία έθαλαλ αγξνηηθέο δνπιεηέο θαη ήηαλ αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ. Οη ιφγνη 

εηζαγσγήο ηνπο ζηελ θιηληθή ήηαλ πλεπκνλία, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα θαη αιιεξγηθή 

αληίδξαζε. Ο κεηαλάζηεο απφ ηελ Ακεξηθή αζρνιείην κε ην ρνλδξηθφ εκπφξην θαη ήηαλ 

αζθαιηζκέλνο ζην ΣΔΒΔ. Ο ιφγνο εηζαγσγήο ηνπ ζηελ θιηληθή ήηαλ ε δχζπλνηα. 

Σέινο, ε κεηαλάζηξηα απφ ηελ Δζζνλία εξγαδφηαλ σο βνεζφο θαξκαθνπνηνχ (είρε 

ηειεηψζεη αληίζηνηρε ζρνιή ζηελ Δζζνλία), είρε ηδησηηθή αζθάιηζε AXA θαη ν ιφγνο 

εηζαγσγήο ζηελ θιηληθή ήηαλ ζσξαθηθφο πφλνο θαη δχζπλνηα. 

 

 

7.4.3 Εεηήκαηα δενληνινγίαο 

 

Οη ζπλεληεχμεηο νθείινπλ λα ππαθνχνπλ ζηελ επηζηεκνληθή δενληνινγία φπσο απηή 

εθθξάδεηαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ. Οη θαλφλεο απηνί θαζνξίδνπλ ην πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν δηεμάγνληαη νη ζπλεληεχμεηο, δηαηππψλνληαη νη εξσηήζεηο θαη ηειείηαη 

γεληθφηεξα ε επηθνηλσλία εξεπλεηή-πιεξνθνξεηή. 

 ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη 

ηνπ πιεξνθνξεηή λα είλαη αλαινγηθή θη ηζφηηκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

λα δηαπιέθνληαη ζπλαηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο. Οη πιεξνθνξεηέο 

αληηκεησπίζηεθαλ κε ζεβαζκφ θαη δηθαηνζχλε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπδήηεζε 

έηεηλε λα αγγίμεη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεηήκαηα ηνπ πιεξνθνξεηή νη εξσηήζεηο 

γίλνληαλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ ζίγεηαη ν ςπρηζκφο ηνπ. 
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7.5 Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ αξρηθά ελεκεξψζεθαλ νη Γηνηθεηηθέο 

Τπεξεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ Κνξίλζνπ θαη Άξγνπο γηα ηνλ ζθνπφ θαη ζηφρν ηεο 

κειέηεο κε ηελ θαηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ (παξάξηεκα 1). 

 

Δλεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε 

 

Γηελεξγήζεθε κηα πξνθαηαξθηηθή θάζε φπνπ έιαβε ρψξα ε θπζηθή επηθνηλσλία κε ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο κεηαλάζηεο κε ζθνπνχο : α) ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

έξεπλαο, β) ηε δηεξεχλεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 

θαη ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ αηφκσλ λα ζπκκεηέρνπλ. ινη νη λνζειεπηέο πνπ 

εξσηήζεθαλ ηειηθά ζπκκεηείραλ, αθνχ έδσζαλ ηελ πξνθνξηθή ηνπο ζπγθαηάζεζε. 

ζνλ αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο, πνιινί ήηαλ απηνί πνπ εξσηήζεθαλ αιιά ιίγνη απηνί 

πνπ ηειηθά δέρηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ 

πξψηε πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ησλ αζζελψλ κεηαλαζηψλ ζηελ παζνινγηθή θιηληθή 

ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνξίλζνπ, έμη απφ απηνχο δελ ζέιεζαλ λα ζπκκεηέρνπλ είηε ιφγσ ηεο 

επηβαξπκέλεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο είηε ιφγσ θφβνπ θαη επηθπιαθηηθφηεηαο 

πξνο ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο. ην Ννζνθνκείν ηνπ Άξγνπο, πέληε επίηνθεο 

κεηαλάζηξηεο δελ δέρηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Οη ηξεηο απφ απηέο ήηαλ 

θαηεγνξεκαηηθέο απφ ηελ αξρή, ελψ νη άιιεο δχν αξλήζεθαλ φηαλ αληηιήθζεθαλ φηη ε 

ζπλέληεπμε ζα καγλεηνθσλνχηαλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη χζηεξα απφ έιεγρν 

ησλ δειηίσλ εηζαγσγήο ηνπο, κε ηελ βνήζεηα ησλ πξντζηακέλσλ λνζειεπηξηψλ θαη ησλ 

δχν θιηληθψλ, ε πιεηνςεθία ησλ πιεξνθνξεηψλ πνπ εξσηήζεθαλ θαη αξλήζεθαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα δελ είρε πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ 

εηζαγσγή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηξεηο απφ ηηο επίηνθεο κεηαλάζηξηεο 

ήηαλ αλαζθάιηζηεο, δελ είραλ πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ θαη ε εηζαγσγή ηνπο έγηλε 

σο επείγνλ πεξηζηαηηθφ απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Σειηθά, απφ ηε δηαδηθαζία απηή πξνέθπςαλ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ. Μεηά 

ηελ ηειηθή επηινγή, ζε έλα βάζνο ρξφλνπ ηξηψλ κελψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

ζπλεληεχμεηο. Εεηήζεθε θαη ιήθζεθε ε άδεηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δεκνζηεπηνχλ 

αλψλπκα απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ηνπο. 
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Γηαδηθαζία ησλ ζπλεληεύμεσλ 

 

Ζ θπξίσο θάζε πεξηιάκβαλε κηα ζπλάληεζε κε θάζε ζπκκεηέρνληα, πνπ έδσζε 

ζπλέληεπμε εκηδνκεκέλεο κνξθήο απνηεινχκελε απφ ηέζζεξηο (4) ελφηεηεο γηα ηνπο 

λνζειεπηέο θαη απφ ηξείο (3) ελφηεηεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ( παξάξηεκα 2). Ζ δνκή ηεο 

ζπλέληεπμεο γηα ηνπο λνζειεπηέο ζηεξίρηεθε ζε έγθπξν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε εξεπλεηηθή εξγαζία κε ζέκα «Απφςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

γηα αζζελείο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε» (Μαλνκελίδεο, 2009). Κάζε 

ζπλέληεπμε δηαξθνχζε θαηά κέζν φξν ζην πξνζσπηθφ 20 ιεπηά θαη ζηνπο κεηαλάζηεο 

10 ιεπηά.  

 Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηα 

αληηθείκελα ησλ εξσηήζεσλ ππήξμαλ θαη δηεπθξηληζηηθέο (follow-up) εξσηήζεηο νη 

νπνίεο είραλ ραξαθηήξα αλάπηπμεο ησλ πεξηγξαθψλ πνπ δεηνχληαλ κέζσ ησλ θχξησλ 

εξσηεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα επηβεβαίσλαλ ηελ αιήζεηα ησλ αξρηθψλ απαληήζεσλ. 

 

Αλάιπζε 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ήηαλ 

απνξξένπζα (inductive) απφ ηα δεδνκέλα (Rossman et al., 1998). 

Μεηά απφ θάζε ζπλέληεπμε γίλεηαη απνκαγλεηνθψλεζε. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα έγηλαλ ηέζζεξηο απνκαγλεηνθσλήζεηο, κία απφ θάζε νκάδα ηνπ δείγκαηνο (ζε 

λνζειεπηή θαη κεηαλάζηε ζηελ παζνινγηθή θιηληθή θαη ζε λνζειεχηξηα θαη 

κεηαλάζηξηα ζηελ καηεπηηθή θιηληθή) (Παξάξηεκα 3). ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ αλάγλσζε 

ηνπ θεηκέλνπ ηεο απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζεκεηψζεηο πνπ θξαηνχζε ν παξαηεξεηήο, γηλφηαλ ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. ηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ηεο 

εξκελείαο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Αθφκε γηα ηελ αλάιπζε εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο 

ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο. Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, κειεηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ ζεκαληηθέο απφςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ κεηαλαζηψλ αζζελψλ ηεο 

παζνινγηθήο θιηληθήο θαη ησλ επίηνθσλ κεηαλαζηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 
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θξνληίδαο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ψζηε λα ηηο θσδηθνπνηήζνπλ. ηε ζπλέρεηα 

ζπγθξίζεθαλ νη δηάθνξνη θψδηθεο θαη βαζηδφκελνη ζηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο 

δηακνξθψζεθαλ νη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. (Graneheim et al., 2004) 

Γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθαλ απνζπάζκαηα απφ ην 

πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ ηα νπνία πξνζέθεξαλ κηα βαζηά ελδνζθφπεζε ζηηο αλαθνξέο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ζεσξεηηθά ζρφιηα θαη αλαθνξέο απφ ηελ 

εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία. Υξεζηκνπνηήζεθε δειαδή ε «ζπζηεκαηηθή ζεκαηηθή 

αλάιπζε» πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε ελαιιαθηηθή παξνπζίαζε ζεκάησλ πνπ 

πεγάδνπλ ηφζν απφ ηηο αλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη απφ ηελ ζεσξία 

(Υαηδεθσηίνπ,1998). Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνέθπςαλ έμη 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ 

 

 

7.6 Οη ελόηεηεο ηεο ζπλέληεπμεο 

 

Η) Οη ελφηεηεο ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ήηαλ 

ηέζζεξηο θαη αθνξνχζαλ ηα εμήο: 

 Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε ηελ ηαπηφηεηα ησλ πιεξνθνξεηψλ. Οη εξσηήζεηο 

αθνξνχζαλ πξνζσπηθά ζηνηρεία, ην κνξθσηηθφ βάζνο, ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εξγαζηαθή 

πνξεία ηνπο ζην λνζνθνκείν. Ο άμνλαο απηφο ζπληέιεζε ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

θιίκαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

 Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηείρε εξσηήζεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε νκάδεο αζζελψλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο 

πξνέιεπζεο. ηνλ άμνλα απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ κφλν νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

ησλ πιεξνθνξεηψλ αιιά θαη ε παξαηήξεζε απφ κέξνπο ηνπο αληίζηνηρσλ εκπεηξηψλ ή 

ζπκβάλησλ ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

 Ζ ηξίηε ελφηεηα αθνξνχζε ην θαηά πφζν νη ίδηνη ή άιινη ζπλάδειθνί ηνπο 

κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ πιάλν θξνληίδαο γηα αζζελείο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηνπο κε πνιηηηζκηθά επαίζζεην ηξφπν. 
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 Ζ ηέηαξηε ελφηεηα αθνξνχζε ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηα 

ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο λνζειεπηηθήο θαζψο θαη πξνηάζεηο δηαρείξηζεο ηνπ δεηήκαηνο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπο αιιά θαη απφ ηε λνζειεπηηθή δηεχζπλζε. 

 

ΗΗ) Οη ελφηεηεο ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο επίηνθεο 

κεηαλάζηξηεο ήηαλ ηξεηο θαη αθνξνχζαλ ηα εμήο: 

 Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ πιεξνθνξεηψλ φπσο ηελ 

εζληθφηεηα, ην ζξήζθεπκα θαη ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Καη εδψ ν 

πξψηνο άμνλαο ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

επηθπιαθηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξεηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία πην επράξηζηνπ θιίκαηνο. 

 Ζ δεχηεξε ελφηεηα αθνξνχζε ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπο ζηελ θιηληθή 

θαζψο θαη θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα  αληηκεηψπηζαλ ιφγσ γιψζζαο ή ιφγσ 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 Ζ ηξίηε ελφηεηα πεξηείρε εξσηήζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ θαηαγξαθή απφςεσλ 

ησλ κεηαλαζηψλ γηα ην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία 

θάζε θιηληθήο θαη παξφηξπλζε γηα πξνηάζεηο θαιπηέξεπζεο ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

 

7.7 Απνηειέζκαηα 

 

Η) Υξήζε ππεξεζηώλ πγείαο 

 

Δμεηάδνληαο ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ 

ησλ ζπλεληεχμεσλ βιέπνπκε φηη θαηά θχξην ιφγν ην πξνζσπηθφ δειψλεη, κέζσ ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ, φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επίηνθσλ κεηαλαζηξηψλ πνπ εηζέξρεηαη 

ζηα δεκφζηα καηεπηήξηα δελ έρεη θάλεη ηνλ απαξαίηεην πξνγελλεηηθφ έιεγρν. Δπίζεο, 

αξθεηνί λνζειεπηέο ηεο παζνινγηθήο θιηληθήο ηφληζαλ πσο νη κεηαλάζηεο θαζπζηεξνχλ 

λα πξνζέιζνπλ ζην λνζνθνκείν θαη, φηαλ πιένλ θαζπζηεξεκέλα ην πξάηηνπλ, ε 

αζζέλεηα ηνπο είλαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ: 
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« Έξρνληαη αθνύ έρνπλ εκθαλίζεη ηα ζπκπηώκαηα γηα πάλσ από κηα εβδνκάδα.. γηα 

παξάδεηγκα έλαο αιινδαπόο είρε αηκόπηπζε πάλσ από δέθα κέξεο θαη βήρα θαη δελ 

εξρόηαλ ζην λνζνθνκείν επεηδή είρε δνπιεηά θαη επεηδή πίζηεπε όηη ζα ηνπ πεξάζεη..» 

(Δ.Κ.) 

 

« Έξρνληαη ρσξίο ξαληεβνύ, ρσξίο εμεηάζεηο, έξρνληαη θνληά όηαλ πξόθεηηαη λα 

γελλήζνπλ… κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ζε εκάο θαη λα κελ 

εμππεξεηνύληαη θαη απηνί όπσο ζα έπξεπε.» (Κ.Μ.) 

 

«… δελ έρνπλ ζσζηή παξαθνινύζεζε θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ… εεε… άξα έξρνληαη 

κέζα ζην καηεπηήξην θαη δελ έρνπλ νύηε εμεηάζεηο θάλεη ζσζηά, νύηε ηνπο ππεξήρνπο πνπ 

ζα έπξεπε λα έρνπλ, δελ μέξνπλ πνιιέο γπλαίθεο πόηε είλαη λα γελλήζνπλ…» (Κ.Α.) 

 

Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ αλαθέξζεθε θαη ζην γεγνλφο φηη ν κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο 

μέξεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ: 

 

« Ξέξνπλ πνιύ θαιύηεξα από όηη μέξνπκε εκείο! Υξεζηκνπνηνύλ ην δεκόζην… 

ρξεζηκνπνηνύλ ην δεκόζην πνιύ θαιύηεξα από όηη ην ρξεζηκνπνηώ εγώ!» (Δ.Κ.) 

 

« Σα έρνπλ ςαγκέλα γηαηί όηαλ κπαίλνπλ κέζα εδώ ππάξρνπλ εηδηθέο νκάδεο πνπ ηνπο 

θαηεπζύλνπλ. Καηεπζύλνληαη… Δίλαη θαηεπζπλόκελνη θαη μέξνπλ πάξα πνιύ… Με 

λνκίδεηο όηη δελ μέξνπλ… Σν όηη αο πνύκε… ηα… εμσηεξηθά ηαηξεία είλαη πξσί θαη νη πην 

πνιιέο δελ πεγαίλνπλ ρσξίο ηνλ άληξα ηνπο, θαη δνπιεύεη ν άληξαο ηνπο, γη’ απηό θαη 

όηαλ έρνπκε αξγίεο θαη εθεκεξίεο, αξγίεο, άββαηα, Κπξηαθέο, Πάζρα, Υξηζηνύγελλα, 

έξρνληαη πάξα πνιιά γηαηί δελ δνπιεύεη ν άληξαο ηνπο θαη έξρνληαη λα θάλνπλ ηηο 

εμεηάζεηο ηνπο.» (Δ.Σ.) 

 

Αληίζεηα, νη επίηνθεο κεηαλάζηξηεο ζηελ έξεπλά καο ηζρπξίζηεθαλ φηη έρνπλ θάλεη φιν 

ηνλ απαξαίηεην πξνγελλεηηθφ έιεγρν θαη νη κεηαλάζηεο ζηελ παζνινγηθή θιηληθή 

αλέθεξαλ φηη πήγαλ ζην λνζνθνκείν κεξηθέο ψξεο αθφηνπ εκθάληζαλ ην πξψην 

ζχκπησκα. 
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Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ: 

 

« … απηή κνπ είπε ηη έπξεπε λα θάλσ όηη ππέξνρν θαη εμεηάζεηο όια…» (Α.Π.) 

 

« Μνπ ηα είπε όια ν γηαηξόο… θαη εμεηάζεηο όιεο ηηο έθαλα.. » (Ν.Ν.) 

 

« Γελ ήκνπλ θαιά… δελ κπνξνύζα λα αλαζάλσ θαη ήξζα κεηά από δύν ηξεηο ώξεο. » 

(Ζ.Μ.) 

 

« Δεε.. κε πνλνύζε ην ζηνκάρη κνπ θαη.. ζήκεξα κε πνλνύζε πεξηζζόηεξν θαη ήξζα. » 

(Μ.Α.) 

 

Δπίζεο, νη κεηαλάζηξηεο πεξηέγξαςαλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πιεξνθνξνχληαλ 

γηα ηε δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ φζσλ αθνξά ηνλ πξνγελλεηηθφ ηνπο 

έιεγρν. 

 

« Μόλε κνπ έςαμα, δειαδή, έκαζα θαη κε ην πξώην παηδί θαη ην ίδην έθαλα θαη κε ην 

δεύηεξν.» (Α.Π.) 

 

«… κνπ είπε ν γηαηξόο ηη ζα θάλσ θαη όια απηά.» (Ν.Ν.) 

 

« Δ, ήμεξα θάηη από ην πξώην παηδί πνπ είρα θάλεη θαη…» (Ζ.Μ.) 

 

«Δγώ πσο έκαζα γηα ηα λνζνθνκεία …από ηελ άιιε θνπέια θαη απηή από θάπνηα 

άιιε! Έηζη πάλε ηα πξάγκαηα, θαηάιαβεο;» (Μ.Γ.) 

 

II) Γηαπνιηηηζκηθή λνζειεπηηθή πξνζέγγηζε 

 

Δλεκέξσζε ζηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε 

 

Αξθεηνί απφ ηνπο λνζειεπηέο ήηαλ ελεκεξσκέλνη ζε ζέκαηα εζληθήο/πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ηφζν απφ ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε φζν θαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 



54 
 

πνξεία. αιιά σζηφζν δήισζε φηη ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ζηελ δηαπνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε ήηαλ πάξα πνιχ κεγάιε. 

 

« Καη βέβαηα γλσξίδνπκε ηε ζξεζθεία θαη ηα πηζηεύσ αξθεηώλ κεηαλαζηεπηηθώλ 

πιεζπζκώλ θαη πξνζπαζνύκε, όζν ην δπλαηόλ απηό είλαη εθηθηό λα πξνζαξκόδνπκε ηηο 

λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο » (Κ.Α.) 

 

«Γλσξίδνπκε θαιά πηζηεύσ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ πιεζπζκώλ θαη είκαζηε 

αξθεηά εμνηθεησκέλνη..» (Δ.Σ.) 

 

« Κάλακε έλα κάζεκα ζηε ζρνιή αιιά δελ θηάλεη απηό.. πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην είδνο 

ελεκέξσζε» (Μ.Κ.) 

 

« …..πεξηζζόηεξν από ηελ πνιύρξνλε εκπεηξία κνπ εδώ ζην λνζνθνκείν, δελ ζηα 

καζαίλεη θάπνηνο απηά… πξνζπαζώ λα θάλσ ό, ηη θαιύηεξν κπνξώ ζεβόκελε ηνλ 

πνιηηηζκό ηνπο θαη ηε ζξεζθεία ηνπο » (Κ.Μ.) 

 

Αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε 

 

« Δλλνείηαη πσο ζα έπξεπε λα γίλνληαη ζεκηλάξηα κε απηό ην ζέκα ελδνλνζνθνκεηαθά, 

αιιά….. απηό είλαη ζέκα δηνίθεζεο… όινη ην έρνπκε αλάγθε» (.Π.) 

 

« Θα βνεζνύζε πνιύ κηα νκάδα κεηαθξαζηώλ ζην λνζνθνκείν.. γηα παξάδεηγκα.. έρεη 

ηύρεη ε πνξεία ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο λα κελ είλαη πνιύ θαιή δελ κπνξνύζακε λα 

ελεκεξώζνπκε ηνπο ζπγγελείο ιόγσ γιώζζαο..» (Κ.Κ.) 

 

Γπζθνιίεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο 

 

Αλαθέξζεθαλ δπζθνιίεο ζηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θπξίσο ζηηο επίηνθεο 

κεηαλάζηξηεο ιφγσ δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο θαη πνιηηηζκνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηξείο λνζειεχηξηεο αλέθεξαλ: 
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«Αξλνύληαη λα αλνίμνπλ ηα πόδηα λα ηηο εμεηάζνπκε, ζεκαληηθό γηαηί αλ… πώο 

ζα δνύκε ηε γπλαίθα αλ γελλάεη;» (Υ.Μ.) 

 

« Θπκάκαη κηα γπλαίθα, κνπζνπικάλα, δελ δερόηαλ κε ηίπνηα λα ηελ εμεηάζεη άληξαο 

γηαηξόο θαη ζηελ θιηληθή δελ ππήξρε γπλαίθα γπλαηθνιόγνο… θαλνληθά ζα έπξεπε λα είρε 

πξνβιεθζεί θάηη ηέηνην.» (Δ.Σ.) 

 

« Γηαηί δελ κε άθελε λα ηεο θάλσ θάπνηα πξάγκαηα. δελ κε άθελε λα ηεο βάισ νξό, δελ 

κε άθελε λα ηεο πάξσ αίκα, θώλαδε, νύξιηαδε… θαη ήηαλ έλα επείγνλ… είρε αίκα, είρε 

απνθόιιεζε πιαθνύληα θαη έπξεπε λα πάεη θαηεπζείαλ επάλσ… δελ κε άθελε λα ηεο 

βγάισ ηα ξνύρα ηεο… θαη όηαλ βιέπεηο όηη θάηη είλαη επείγνλ θαη αλ εγώ αξγώ κπνξεί λα 

ζπκβεί θάηη κνηξαίν…» (Κ.Α.)  

 

ΗΗΗ) Παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο 

 

Ηζόηεηα 

 

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ έρεη αληηιεθζεί λα γίλνληαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο 

αζζελψλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο, σζηφζν ππάξρεη θάπνηαο κνξθήο 

δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ. 

 

« Γελ κε λνηάδεη από πνύ είζαη (…) εγώ πιεξώλνκαη γηα λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ ζαλ 

λνζειεύηξηα θαη απηό θάλσ!» (Δ.Κ.) 

 

« Όρη όηη μερσξίδσ ηνλ κεηαλάζηε γηα λα ηνπ παξέρσ λνζειεία κε δηαθνξεηηθό ηξόπν…» 

(Γ.Κ.) 

 

« Γελ δηαθέξνπλ νη παξνρέο… ζαλ πξάμεηο, απηέο πνπ πξνζθέξνπκε ζηνπο Έιιελεο κε 

ηνπο κεηαλάζηεο.» (Α.Σ.) 

 

«Γπζηπρώο, έρσ παξαηεξήζεη λα γίλνληαη δηαθξίζεηο όρη ηόζν από ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό όζν από άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο.. πεξηζζόηεξν όκσο ζε βάξνο ηνπ 
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ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνύ… γηαηί έξρνληαη πνιινί καδί θαη θσλάδνπλ όηη δελ θάλνπκε θαιά 

ηε δνπιεηά καο θαη θάπνηεο θνξέο ηα πξάγκαηα μεθεύγνπλ από θάζε έιεγρν.» (Δ.Κ.) 

 

Ηθαλνπνίεζε 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ επίηνθσλ κεηαλαζηξηψλ δήισζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε θξνληίδα πνπ δέρνληαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαζψο θαη κε ηε 

ζεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ δέρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ. 

 

« Με αθήλνπλ πνιύ επραξηζηεκέλε όηαλ θύγσ από εθεί, είκαη πιήξσο θαιπκκέλε!» 

(Α.Π.) 

 

«… έρεηε πνιύ ππνκνλή απέλαληί καο! Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε απ’ όιεο ηηο πιεπξέο!» 

(Ν.Ν.) 

 

« Γε κε θνηηάδνπλ ζαλ μέλε, κε… κε… είκαη πνιύ επραξηζηεκέλε!» (Μ.Γ.) 

 

« Δγώ είκαη επραξηζηεκέλνο, δελ μέξσ ηη λα πσ… ην λνζνθνκείν είλαη έηζη θαη αιιηώο 

κηα ραξά…» (Μ.Α.) 

 

Χζηφζν, δχν επίηνθεο κεηαλάζηξηεο αλαθέξζεθαλ ζε πεξηζηαηηθά αληηεπαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (mal practices) πνπ παξαβαίλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ: 

 

 « Ήηαλε πνιιά ηα ιεθηά… εεε… θαη δελ κπνξνύζακε λα απαληήζνπκε ζε απηά πνπ ήζειε 

ν γηαηξόο, δειαδή, ήηαλ λα καο δεηήζεη, αο πνύκε, πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα ηηο εμεηάζεηο 

πνπ έπξεπε λα θάλνπκε…» (Ζ.Μ.) 

 

« Αο πνύκε, εγώ έρσ γηαηξό ηώξα πνπ δνπιεύεη εδώ… θαη ην παίξλσ ηειέθσλν θαη κνπ 

ιέεη  Δγώ δελ κπνξώ λα ζε βνεζήζσ κε ηίπνηα, πήγαηλε από εθεκεξία, δελ κπνξώ λα ζνπ 

θάλσ ηίπνηα…» (Κ.Μ.) 
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Γιώζζα 

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, επίζεο πξνθχπηεη φηη ε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ιεηηνπξγνί πγείαο θαζψο θαη νη κεηαλάζηεο θαηά ηελ παξνρή 

θξνληίδαο είλαη ε γιψζζα. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε: 

 

« Γελ κπνξνύκε λα ζπλεξγαζηνύκε, δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη ηνπο ιέκε, δελ θαηαιαβαίλνπκε 

εκείο ηη καο ιέλε νπόηε θαηαιαβαίλεηε όηη είλαη δύζθνιν!» (Κ.Μ.) 

 

«… εθόζνλ δελ έρεηο ηε γιώζζα, δελ κπνξείο λα έρεηο θαη ηελ πξνζέγγηζε!» (Α.Σ.) 

 

« Γελ ήμεξα ηε γιώζζα! Καη δελ κπνξνύζαλε θαη εθείλνη, αο πνύκε, λα ζπλελλνεζνύλε 

καδί κνπ θιπ.» (Ζ.Μ.) 

 

« Γηαηί πξηλ ην πξώην παηδάθη δελ… δελ θαηαιάβαηλα ηίπνηα γηαηί κόιηο ήξζα 

εδώ ζηελ Διιάδα θαη…» (Μ.Γ.) 

 

Παξ’ φια απηά απφ ηελ κειέηε θαίλεηαη, φηη ην πξνζσπηθφ θαη νη κεηαλάζηξηεο 

πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ απηφ ην εκπφδην πνπ δπζθνιεχεη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε φπνην 

ηξφπν είλαη δπλαηφ. 

Σν πξνζσπηθφ αλέθεξε: 

 

«… κία έθθξαζε ησλ καηηώλ, θαη κία ππνκνλή ζηελ εμέηαζε… δηόηη θαη ε παηδεία ηνπο 

είλαη δύζθνιε σο πξνο ηελ γπλαηθνινγηθή πεξηνρή – ηε ζεσξνύλ απζηεξά εξκεηηθή – θαη 

λνκίδνπλ όηη εζύ παξαβηάδεηο ηελ αλζξώπηλε νληόηεηα εμεηάδνληαο.» (Κ.Μ.) 

 

« Υξεζηκνπνηνύκε ηελ βνήζεηα θάπνησλ γπλαηθώλ πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ ή έζησ ηνπ άληξα, 

ζην γξαθείν ηεο πξντζηακέλεο, λα κάζνπκε βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε γπλαίθα…» (Κ.Α.) 

 

«… ε γπλαίθα δελ κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή θαζόινπ ιόγσ γιώζζαο θαη δελ 

κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε νύηε ηη ζέιεη…» (Δ.Σ.) 
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« Όηη κπνξώ λα ην πάξσ από παληνκίκα, έηζη, ή όηη κπνξώ λα πάξσ από θάπνηνλ πνπ 

πεξλάεη θαη μέξεη ηελ αιβαληθή ή μέξεη νηηδήπνηε άιιν, αξαβηθή… λα ρξεζηκνπνηήζσ 

απηόλ θαη λα κνπ…» (Υ.Μ.) 

 

Αληίζηνηρα κία κεηαλάζηξηα αλέθεξε: 

 

« Σώξα εγώ ζέισ λα κάζσ λα δηαβάδσ ειιεληθά θαη λα κηιάσ θαη λα γξάθσ θαιά 

Διιεληθά..» (Α.Π.) 

 

Έιιεηςε ππνδνκώλ 

 

Δπίζεο αλαθέξζεθε, ηφζν απφ κέξνπο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ κεηαλαζηψλ, φηη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκψλ επεξεάδεη ηελ 

παξνρή θξνληίδαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά εηπψζεθε: 

 

« Γελ ππάξρεη ππνδνκή γηα λα βνεζεζνύλ όινη απηνί νη άλζξσπνη κε ην δεδνκέλν Δζληθό 

ύζηεκα Τγείαο!» (.Σ.) 

 

« Να ππάξρεη πξνζσπηθό… Γηα λα έρεηο ρξόλν λα αζρνιείζαη… Γηαηί όηαλ δελ έρεηο 

πξνζσπηθό, δελ κπνξείο λα αζρνιεζείο όζν θαη αλ ην ζέιεηο… δελ κπνξείο λα αζρνιεζείο 

θαη λα βνεζήζεηο…» (Κ.Α.) 

 

« Βαζηθά είλαη ε κεγάιε έιιεηςε πξνζσπηθνύ θαη ππνδνκώλ.» (.Π.) 

 

« Υξεηάδεηαη κεγάιε δύλακε πξνζσπηθνύ, γηαηί όηαλ είλαη κία θνπέια από εκάο κε 

ζαξάληα γπλαίθεο εθεκεξίαο, ζίγνπξα, όζν θαιή εθ πξνζέζεσο θαη αλ είλαη, ε θνύξαζε 

ζα ηεο θέξεη εθλεπξηζκό.» (Δ.Κ.) 

 

Δπίζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηαλαζηψλ αλαθέξζεθε:  
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« Όηαλ ήξζα είρε απεξγία θαη. .. ήηαλ πέληε όινη… Να βάινπλ πεξηζζόηεξνπο λα 

δνπιέςνπλε.» (Μ.Α.) 

 

« Θα ήζεια λα έρεη πεξηζζόηεξν πξνζσπηθό ην βξάδπ..» (Α.Ν.) 

 

«…πηζηεύσ όηη ζα πξέπεη λα έρεη θαη πεξηζζόηεξν πξνζσπηθό …εεε… όπσο… όρη κόλν 

ζε απηό ην λνζνθνκείν θαη ζε άιια λνζνθνκεία πνπ είλαη δεκόζηα…» (Μ.Γ.) 

 

Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

 

Αξλεηηθφ θαη αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκψλ είλαη 

ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burn out). 

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλέθεξε: 

 

«Τπάξρνπλ θνξέο πνπ κπνξεί  λα ζπδεηήζεηο δύν ιεπηά κε ηνλ θαζέλα αιιά ππάξρνπλ θαη 

θνξέο πνπ λα κελ ηνπο κηιήζεηο θαζόινπ, ην ίδην θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο..» (Κ.Μ.) 

 

«… ε θνύξαζε, ε ξνπηίλα, ε αδπλακία επηθνηλσλίαο ζηε γιώζζα ζα ηεο θέξεη 

εθλεπξηζκό. Σν αληίθηππν ηνπ εθλεπξηζκνύ ή ζα είλαη νη αζζελείο, πνπ κεξηθέο θνξέο 

ζπκβαίλεη, ή ζα είλαη… ε ίδηα ε θνπέια, ε ςπρνινγία ηεο θαη θαη’ επέθηαζε ε νηθνγέλεηά 

ηεο.» (Δ.Κ.)  

 

«… κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πίεζεο πνπ ίζσο δέρεηαη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό κέζα ζην 

ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ - ηελ πίεζε από πιεπξά εξγαζίαο ζαο ιέσ…» (Α.Σ.) 

 

«…δελ μέξσ ηη είλαη αιιά έξρνληαη θαη εκείο θζάλνπκε ζηα όξηά καο πνιιέο θνξέο…» 

(Γ.Κ.) 

 

IV) Πξνζαξκνγή ζηα θνηλσληθά πξόηππα ηεο ρώξαο ππνδνρήο 

 

Ζ πξνζπάζεηα έληαμεο ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη έλαο ζηξεζζνγφλνο παξάγνληαο 

δεδνκέλνπ φηη απαηηεί αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηεί 
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ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ ην πεξηβάιιεη θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν 

ζε άζρεκε ζπκπεξηθνξά. 

Απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλαθέξζεθε: 

 

«… λνκίδνπλ όηη εκείο είκαζηε ξαηζηζηέο, δειαδή όηη ηνπο βιέπνπκε αξλεηηθά όηη 

είλαη από ηελ Αιβαλία… θαη θάλνπλ επίζεζε απέλαληί καο.» (Γ.Κ.) 

 

« Έρνπλ απαηηεηηθό ραξαθηήξα όινη θαη εηδηθά νη ζύδπγνη θαη όιε ε νηθνγέλεηα. 

Απαηηνύλ…» (Δ.Κ.) 

 

« Πέξα δειαδή από ηηο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ θάλνπκε ζ’ απηνύο... ζέινπλ πνιύ 

πεξηζζόηεξα από εκάο, απαηηνύλ πνιύ πεξηζζόηεξε πξνζνρή απ’ απηή πνπ κπνξνύκε λα 

ηνπο δώζνπκε!» (Α.Σ.) 

 

«… ζηελ αξρή όκσο ην παίξλνπλ σο παξαβίαζε ζηα ήζε θαη έζηκά ηνπο θαη σο δπζθνιία 

ζε ζρέζε κε ην ζύληξνθό ηνπο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα απνδερηεί λα ηηο δεη λα πεγαίλνπλ 

ζηελ αίζνπζα ρσξίο ην καληήιη.» (Κ.Μ.) 

 

«… κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζθέθηεηαη κία γπλαίθα πνπ είλαη ειιελίδα ην πώο ζα ήζειε ηνλ 

ηνθεηό ηεο θαη κε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν κηα γπλαίθα ε νπνία είλαη από θάπνηα άιιε 

ρώξα, πνπ έρεη θάπνηα άιιε θνπιηνύξα όζσλ αθνξά ηνλ ηνθεηό ή κεηά ηνλ ηνθεηό ηελ 

πεξίνδν ηεο ινρείαο.» (Υ.Μ.) 

 

« Γελ δέρνληαη άληξεο λα ηηο εμεηάζνπλ, ζέινπλ κόλν γπλαίθεο…» (Δ.Κ.) 

 

« Γελ ζέβνληαη θακηά θνξά, δελ ηε ζέβνληαη ηε δνπιεηά καο… θαη θαζαξία θάλνπλε θαη 

παξάπνλα θάλνπλε … εεε … θαη ζηνπο δηεπζπληέο πάλε, βέβαηα ππάξρνπλ θαη θαινί…» 

(Κ.Μ.) 

 

 

V) Κνηλσληθν-νηθνλνκηθό ππόβαζξν 
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Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ππνζηεξίδεηαη φηη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν (ε ζξεζθεία, ην κνξθσηηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν) επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

 

«Σν κόλν πνπ ζέινπλ είλαη λα γίλνπλ θαιά  κέζα ζε κηα κέξα.. δελ κπνξνύλ λα 

θαηαιάβνπλ όηη εμαηηίαο ηεο θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ηνπο ζην λνζνθνκείν ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο έρεη ρεηξνηεξεύζεη…» (.Π.) 

 

«Γελ πξνζέρεη κηα γξίπε, δελ θάζεηαη ζπίηη θαη ζπλερίδεη λα πεγαίλεη γηα δνπιεηά θαη 

ηειηθώο καο έξρεηαη εδώ κε πλεπκνλία… θαη κεηά καο κηιάεη θαη άζρεκα ε νηθνγέλεηά 

ηνπ, όηη δελ μέξνπκε θαη γηαηί δελ γίλεηαη θαιά..» (Α.Σ.) 

 

« Βαζηθά ηνπο ελδηαθέξεη ν ηξόπνο επηβίσζεο, λα δνπιέςνπλ, λα έρνπλ κεξνθάκαην, λα 

έρνπλ ρξήκαηα θαη ην ηειεπηαίν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη ε εγθπκνζύλε…» (Δ.Κ.) 

 

« Τπάξρνπλ θνπέιεο πνπ έξρνληαη, πνπ είλαη κνπζνπικάλεο νη νπνίεο είλαη κνξθσκέλεο 

θαη έρνπλ πνιύ θαιή ζπκπεξηθνξά απέλαληη…» (Κ.Α.) 

 

« Δγώ πηζηεύσ όηη ζπλήζσο κέλνπλ έγθπεο γηα λα έξζνπλ λα πάξνπλ ηελ ππεθνόηεηα 

απηά ηα παηδηά, λα κείλνπλ θαη απηέο εδώ γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο, πξνθαλώο δηαβίσζεο 

εεε… θαη λα γίλνπλ Διιελίδεο.» (Δ.Σ.) 

 

Δπίζεο, νη δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα κεηαμχ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη κεηαλαζηψλ 

νδεγνχλ κεξηθέο θνξέο ζε ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ γεληθεχνληαη 

ζε φινπο ηνπο κεηαλάζηεο. πλεπψο, αλ έλαο κεηαλάζηεο έρεη κία θαη κφλν αξλεηηθή 

εκπεηξία απφ έλαλ επαγγεικαηία πγείαο ζα είλαη επηθπιαθηηθφο πξνο φινπο ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. 

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλέθεξε αηζζήκαηα θφβνπ θαη επηθπιαθηηθφηεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επίηνθσλ κεηαλαζηξηψλ. 
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« Σελ βιέπσ πξώηα σο άλζξσπν θαη κεηά σο κεηαλάζηξηα, όκσο έρσ δεη ηελ επηθύιαμε 

θαη ηνλ ηξόκν, ζε ζεκείν πνπ ε γπλαίθα λα μαπιώλεη θαη λα ηξέκεη πάλσ ζην θξεβάηη από 

ην θόβν ηεο.»  

«… νη κνπζνπικάλεο πάξα πνιύ, καο θνβνύληαη, καο θνβνύληαη πάξα πνιύ…» (Κ.Μ.) 

 

«… γηαηί απηέο θνβνύληαη λα απεπζπλζνύλ ζε θάπνηνπο ηέηνηνπο θνξείο (…) γη’ απηό θαη 

δελ πάλε ζηνπο γηαηξνύο, γη’ απηό θαη δελ έξρνληαη από ηελ αξρή ηεο εγθπκνζύλεο ζηα 

λνζνθνκεία… δειαδή… θαηάιαβεο, θνβνύληαη κήπσο ηηο πηάζεη ε αζηπλνκία ή εκείο θαη 

ηηο πάκε κέζα θαη ηηο ζηείινπκε πάιη πίζσ.» (Κ.Α.) 

 

« αθώο έξρνληαη θνβηζκέλεο γηαηί δελ μέξνπλ ηε γιώζζα…» (Υ.Μ.) 

 

« Δίλαη κεγάιν πνζνζηό αλζξώπσλ πνπ είλαη παξάλνκνη. Απηνί νη παξάλνκνη έρνπλ θαη 

ην θόβν λα κελ αλαθαιύςνπκε όηη είλαη παξάλνκνη ή λα θσλάμνπκε ηελ αζηπλνκία.» 

(Δ.Σ.) 

 

Απφ ηηο κεηαλάζηξηεο εηπψζεθε: 

« Δεε… λα κνπ εμεγήζεη θάπνηνο, λα κνπ κηιήζεη θαιά θαη… (ακεραλία)» (Μ.Γ.) 

 

« Να, κεξηθέο θνξέο ληώζεηο θάηη, όκσο είλαη πνιύ ιίγν, εληάμεη… θαη… δελ μέξσ… 

κεξηθέο θνξέο εληάμεη, ληώζεηο θάηη πνπ είζαη μέλε θαη…» (Ν.Ν.) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 πδήηεζε 
 

 

Ζ ζεξαπεία κηαο αζζέλεηαο, ηδηαίηεξα φηαλ ην αίηην είλαη παζνινγηθφ, εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξφιεςε αιιά θαη απφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε. Δπίζεο, ε 

έθβαζε ηεο θπήζεσο εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν. 

Ζ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ αζθαιέζηεξε πνξεία ηεο θαη ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε πηζαλψλ επηπινθψλ ηεο 

(Ηαηξάθεο,2004). 

Δμεηάδνληαο ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ 

πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαίλεηαη φηη θαηά θχξην ιφγν ην πξνζσπηθφ δειψλεη, κέζσ 

ηεο εκπεηξίαο ηνπ, φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επίηνθσλ κεηαλαζηξηψλ πνπ εηζέξρεηαη 

ζηα δεκφζηα καηεπηήξηα δελ έρεη θάλεη ηνλ απαξαίηεην πξνγελλεηηθφ έιεγρν παξφιν 

πνπ μέξεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Δπίζεο, αξθεηνί λνζειεπηέο ηεο 

παζνινγηθήο θιηληθήο ηφληζαλ πσο νη κεηαλάζηεο θαζπζηεξνχλ λα πξνζέιζνπλ ζην 

λνζνθνκείν θαη, φηαλ πιένλ θαζπζηεξεκέλα ην πξάηηνπλ, ε αζζέλεηα ηνπο είλαη ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην.  

Αληίζεηα, νη επίηνθεο κεηαλάζηξηεο ζηελ έξεπλά καο ηζρπξίζηεθαλ φηη έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ, φζσλ 

αθνξά ηνλ πξνγελλεηηθφ ηνπο έιεγρν ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο 

ηνλ γηαηξφ, ην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν θαη πξνεγνχκελε εκπεηξία- εγθπκνζχλε. Απφ 

πιεπξά ηνπο νη κεηαλάζηεο ζηελ παζνινγηθή θιηληθή αλέθεξαλ φηη πήγαλ ζην 

λνζνθνκείν κεξηθέο ψξεο αθφηνπ εκθάληζαλ ην πξψην ζχκπησκα. 

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί, φπσο αλαθέξεηαη βηβιηνγξαθηθά (Υαηδφπνπινο,2005), 

φηη ν κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζηνπο λφκηκνπο θ ζηνπο κε 

θαηαγεγξακκέλνπο (παξάλνκνη). Οη λφκηκνη, σο θάηνρνη βηβιηαξίνπ πγείαο, γλσξίδνπλ 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο κε θαηαγεγξακκέλνπο, 

φπσο έρεη θαηαγξαθεί θαη ζε κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρψξεο φπσο ε 

Διβεηία φπνπ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν αλάκεζα ζηνπο κε θαηαγεγξακκέλνπο 

κεηαλάζηεο.(Wolff et al., 2005) Γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη ε δηάζηαζε 

απφςεσλ κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ φζσλ αθνξά ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο. 
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Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κεηαμχ ιεηηνπξγψλ 

πγείαο θαη αζζελψλ είλαη ε γιψζζα θαη θαη’ επέθηαζε ε επηθνηλσλία. Αλάινγα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ παξφκνηεο έξεπλεο φπνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνπλ φηη «ηα 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κπνξνχλ κέρξη θαη λα κεηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξνρψλ 

πγείαο θαη λα απνζαξξχλνπλ ην κεηαλάζηε λα επηζθέπηεηαη ηα λνζνθνκεία» (Leighton 

et al., 2003). Σν εκπφδην απηφ πνιχ ζπρλά έρεη θνζηίζεη δσέο ή έρεη νδεγήζεη ζε 

ζνβαξά ηαηξηθά ιάζε (UEHR, 2006).  

Γλσξίδνπκε φηη ε επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε ελφο κελχκαηνο 

αιιά θαη κία ζεηξά απφ κε δηαηππσκέλα γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο (ιεθηηθή θαη κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία). ηαλ ιέκε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ελλννχκε φια εθείλα ηα 

γεγνλφηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη 

απηά είλαη: ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ν ηφλνο θαη ε έληαζε ηεο 

θσλήο, νη κνξθαζκνί θαη ε επαθή ησλ καηηψλ (αββνπνχινπ, 2004). Έπεηηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηελ έθθξαζε ηεο αξξψζηηαο ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ, δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Ο θάζε πνιηηηζκφο 

έρεη ηε δηθή ηνπ «γιψζζα δπζθνξίαο» κέζσ ηεο νπνίαο εθθξάδεη ηα ζπκπηψκαηα θαη ηα 

ζεκάδηα πνπ ζεσξεί κε θπζηνινγηθά θαη κπνξεί λα θξχβνπλ κία κνξθή αξξψζηηαο 

(Helman, 1994)  (Σνχληαο, 2000). 

H κεγάιε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λνζειεπηέο ζηε ρξήζε κε ιεθηηθψλ 

εθθξάζεσλ θαη ρεηξνλνκηψλ, θάλεθε φηη απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα απηνχο 

ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε νκάδεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο. Πξνθαλψο, ε 

ειιηπήο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί επηπιένλ θφβν θαη άγρνο αλαθνξηθά κε 

ην αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη πνιηηηζκηθά εππξεπήο θαη αλ νη ελέξγεηέο ηνπο 

ζεσξνχληαη πνιηηηζκηθά απνδεθηέο (Travaline et al, 2005). 

Χζηφζν, ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο 

θάλεθαλ αξθεηά ηθαλά θαη άλεηα, λα θξνληίζνπλ απνηειεζκαηηθά αζζελείο πνπ δε 

κηινχζαλ πνιχ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε άιιεο 

κειέηεο, νη νπνίεο βέβαηα ήηαλ ηαηξνθεληξηθέο θαη δελ πεξηειάκβαλαλ ζην δείγκα ηνπο 

λνζειεπηέο (Nies, 2001) (Schulze et al, 2003). Απηφ ελδερνκέλσο ζπκβαίλεη, επεηδή ε 

Ννζειεπηηθή δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο απφ ηνπο αζζελείο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

λνζειεπηηθψλ φξσλ ελψ ε θηινζνθία θαη ε πξαθηηθή ηεο είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζηηή,(Κνηξψηζηνπ θαη ζπλ, 2008) ζε ζρέζε κε απηή ηεο Ηαηξηθήο. Δπίζεο, πξέπεη λα 
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ιάβνπκε ππφςε καο, φηη ηα δεδνκέλα ζηνπο λνκνχο Αξγνιίδαο θαη Κνξηλζίαο, φπσο 

πηζαλφλ θαη ζε άιιεο επαξρηαθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, δηαθέξνπλ απφ εθείλα ησλ 

κεγάισλ πφιεσλ. Απηφ ηζρχεη, επεηδή δελ ππάξρεη ηφζν κεγάιε πνιηηηζκηθή θαη 

εζλνινγηθή πνηθηινκνξθία ζηνλ πιεζπζκφ ελψ νη θνηλσλίεο είλαη κηθξφηεξεο ζε 

κέγεζνο.  

Δπηπιένλ, νη κεηαλάζηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη κε 

ηε θξνληίδα πνπ δέρνληαλ θαη δήισζαλ φηη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο βνεζά 

αξθεηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο ηνπο παξφιν πνπ κπνξεί λα κελ 

κηινχλ ηελ ίδηα γιψζζα. Πνιιέο επίηνθεο κεηαλάζηξηεο φκσο δελ είραλ ηελ ίδηα άπνςε 

θαη γηα ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη γίλνληαη ηζάμηεο 

πξνζπάζεηεο απφ ην πξνζσπηθφ θαη απφ ηηο κεηαλάζηεο λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα απηά 

ρξεζηκνπνηψληαο θάζε δπλαηφ ηξφπν θαη κέζν. 

Δπηπιένλ, ην θιίκα πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, 

απνηειεί κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ππνζηεξίδεηαη φηη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν (ε ζξεζθεία, ην κνξθσηηθφ θαη ην 

νηθνλνκηθφ επίπεδν) επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Ο 

ηξφπνο πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά 

ή αθφκα θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο. Σν ηη 

ζεσξείηαη πγεία ή αξξψζηηα, πσο αληηκεησπίδεηαη θαη απφ πνχ πεγάδεη είλαη εξσηήκαηα 

άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά κίαο νκάδαο (Eckersley, 2007).  

ε έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζην λνζνθνκείν Bispebjerg ηεο Κνπεγράγεο ην 

πξνζσπηθφ επηζήκαλε ηελ αλάγθε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα λα θαιπθζνχλ νη 

ηδηαίηεξεο απηέο αλάγθεο ησλ κεηαλαζηψλ (Nielsen et al., 2001). Παξά ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ φκσο, ην πξνζσπηθφ ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δειψλεη 

φηη νη πξαθηηθέο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ Διιελίδσλ θαη 

κεηαλαζηξηψλ. 

Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαλαζηψλ 

δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ θξνληίδα πνπ δέρεηαη θαζψο θαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληη ηνπ, ζε αληίζεζε κε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Διβεηία αλάκεζα 

ζε κεηαλάζηεο, νη νπνίνη δήισζαλ φηη δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληί ηνπο (Bollini et al., 2006). Διάρηζηεο γπλαίθεο αλαθέξζεθαλ 
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ζε αληηεπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ φκσο είρε ζρέζε κε 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη κεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε 

ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, έρνπλ ζπλήζσο πςειφηεξα πνζνζηά 

αζζελεηψλ, ρακειφ επίπεδν πξνιεπηηθήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, αδπλακία 

δηαηήξεζεο θαινχ επηπέδνπ πγείαο θαζψο θαη πεξηνξηζκέλε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ηνπο απνζαξξχλεη λα αλαδεηήζνπλ 

έγθαηξα θαη άκεζα ηαηξνλνζειεπηηθή θξνληίδα γηα νπνηαδήπνηε ζνβαξή αζζέλεηα ή 

ηξαπκαηηζκφ (Καςάιεο, 2003). Τπνθέξνπλ ηφζν απφ ρξφληεο αζζέλεηεο φζν θαη απφ 

νμέα ζπκπηψκαηα, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φηη ν ππφινηπνο γεγελήο πιεζπζκφο 

εμαηηίαο ησλ αλζπγηεηλψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ηεο θηψρεηαο, ηεο αλεπαξθνχο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο ζπρλά δπζκελνχο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο. 

Οη απφςεηο θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο θαη παξαδνζηαθέο 

κνξθέο ζεξαπείαο ελδέρεηαη λα ηνπο απνζαξξχλεη γηα ηελ αλαδήηεζε ζπκβαηηθήο 

ηαηξηθήο βνήζεηαο. Σν πην πηζαλφ είλαη ε αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο λα γίλεη κφλν ζε 

αζζέλεηεο κε νμέα ζπκπηψκαηα θαη απεηιεηηθέο γηα ηε δσή θαηαζηάζεηο. 

ια ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, δεδνκέλνπ φηη νη 

επίηνθεο κεηαλάζηξηεο πνπ δελ είραλ θάλεη ηνλ απαξαίηεην πξνγελλεηηθφ έιεγρν θαη 

έθαλαλ εηζαγσγή ζηελ καηεπηηθή θιηληθή σο επείγνλ πεξηζηαηηθφ ήηαλ αλαζθάιηζηεο 

θαη αγλννχζαλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα κπνξεί λα είρε δεκηνπξγεζεί ηφζν ζηηο ίδηεο φζν 

θαη ζην παηδί. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο κεηαλάζηξηεο ζηελ 

παζνινγηθή θιηληθή, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, φρη κφλν 

έξρνληαλ ζην λνζνθνκείν φηαλ ε αζζέλεηά ηνπο ήηαλ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην αιιά 

επίζεο αγλννχζαλ θαη ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ είραλ. Ζ θαηάζηαζε απηή 

δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην έξγν ηνπ λνζειεπηή ν νπνίνο πξέπεη λα μεπεξάζεη 

ην εκπφδην ηεο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο θαη λα ηνπ εμεγήζεη ην πξφβιεκα ηεο πγείαο ηνπ.  

Ζ θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή πξνζαξκνγή πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηχπνπο 

ζπκπεξηθνξάο κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη πξνζαξκφδνληαη ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ. Ζ νηθνγέλεηα, ην επάγγεικα, νη δηάθνξεο θνηλσληθέο 

νκάδεο είλαη ηνκείο πνπ απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή θαη σο εθ’ ηνχηνπ πξνζαξκνγή ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ζηηο αληηιήςεηο, ηα ηδεψδε, ηηο παξαδφζεηο θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ 

νξίδνπλ έλαλ πνιηηηζκφ (αββνπνχινπ, 2004). Ζ πξνζπάζεηα έληαμεο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο είλαη έλαο ζηξεζζνγφλνο παξάγνληαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν λα 

αληηδξάζεη κε άζρεκν ηξφπν. 

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαζεκεξηλά έξρεηαη αληηκέησπν κε ηηο αλεζπρίεο, 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ επίηνθσλ 

κεηαλαζηξηψλ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην λνζνθνκείν. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή 

ελδερνκέλσο πεγάδεη απφ ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηα θνηλσληθά πξφηππα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο ε νπνία είλαη κηα ζηξεζζνγφλνο θαη ρξνλνβφξα θαηάζηαζε (Eckersley, 

2007). 

Θεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο θαη επηθνηλσλίαο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ, απνηεινχλ βηβιηνγξαθηθά (Thomas, 2003) ηηο 

θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ πηζαλψο νδεγνχλ ζ’ έλα επηπιένλ πξφβιεκα, ηελ θνηλσληθή 

θνβία γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ κε αλάινγν ζέκα 

(Ganavan et al., 1994) . 

Κνηλσληθή θνβία είλαη ε αγρψδεο δηαηαξαρή θαηά ηελ νπνία θάπνηνο θνβάηαη 

φηη άιινη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ ζα ζθεθηνχλ αξλεηηθά γη’ απηφλ, ελψ 

παξάιιεια ζεσξεί φηη ν ίδηνο δελ είλαη ηφζν θαιφο φζν νη άιινη. Σν γεγνλφο απηφ 

θαζηζηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο πνιχ δχζθνιε ή θαη αδχλαηε. 

Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο είλαη νη ζηξεζζνγφλεο εκπεηξίεο δσήο πνπ έρνπλ 

νδεγήζεη απηά ηα άηνκα λα αηζζάλνληαη έηζη (Thomas, 2003). 

 Απφ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη θνηλσληθή 

θνβία θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ επίηνθσλ κεηαλαζηξηψλ. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ηεο καηεπηηθήο θιηληθήο δήισζε φηη αξθεηέο θνξέο νη κεηαλάζηξηεο ήηαλ 

επηθπιαθηηθέο, ληξνπαιέο αιιά θαη θνβηζκέλεο πξνο ην πξνζσπηθφ. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξζεθε φηη έηξεκαλ πξηλ ηηο εμεηάζεη ν ηαηξφο.  

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ Κνξίλζνπ θαη Άξγνπο, ζηα νπνία 

δηεμήρζε ε κειέηε, θάλεθε αξθεηά εμνηθεησκέλν κε ηνπο πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθήο 

πνιηηηζκηθήο θαη εζληθήο πξνέιεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία ηνπο δήισζε φηη 

γλσξίδεη αξθεηά θαιά ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Ζ εμνηθείσζε απηή πηζαλφλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεί 

λέν θαηλφκελν θαη επίζεο, ηα κεηξψα ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
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λνζνθνκείσλ απνδεηθλχνπλ ηνλ κεγάιν αξηζκφ Αιβαλψλ αζζελψλ πνπ δέρνληαη 

θαζεκεξηλά, ν νπνίνο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην κηζφ ηνπ φγθνπ ησλ αζζελψλ. 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο 

αλέθεξαλ φηη δελ έρνπλ αληηιεθζεί λα ππάξρνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ αζζελψλ 

εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηάο ηνπο, ελψ έρνπλ αληηιεθζεί ξαηζηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη δηαρσξηζκφ ησλ αζζελψλ εμαηηίαο ηεο ελδνπνιηηηζκηθήο ηνπο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Γηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηαο κνξθήο δηάθξηζε, ζε βάξνο θπξίσο 

ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ, κε ηνλ νπνίν ην πξνζσπηθφ δελ είλαη ηφζν εμνηθεησκέλν. 

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ θαη άιιεο ζρεηηθέο κειέηεο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. (Καςάιεο, 2003) (Σζάθνπ, 2007) 

 Πξνθαλψο, φκσο, απηή ε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη παξαηεξεζεί θαη 

αλαθεξζεί δελ πξνέξρεηαη απφ ην ίδην ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά ραξαθηεξίδεη 

άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, δεδνκέλνπ φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 

(8 απφ ηνπο 10 λνζειεπηέο)  δήισζε ηδηαίηεξα ηθαλφ λα πξνζεγγίδεη θαη λα παξέρεη 

θξνληίδα κε ζεβαζκφ θαη επαηζζεζία ζηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κεηνλνηηθψλ 

πιεζπζκψλ, κεηαμχ άιισλ θαη ησλ ηζηγγάλσλ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ δειψζεηο αζζελψλ, νη νπνίνη δελ είραλ αληηιεθζεί δηαθξίζεηο εηο βάξνο ηνπ απφ ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αιιά επηζήκαλαλ αληηεπαγγεικαηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Ζ αληηεπαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά (mal practice) είλαη ε 

παξάβαζε ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Δίλαη επαγγεικαηηθή ακέιεηα απφ ηελ 

πξάμε ή ηελ παξάιεηςε απφ έλαλ παξνρέα ππεξεζηψλ πγείαο ν νπνίνο παξεθθιίλεη απφ 

ηα απνδεθηά πξφηππα ηεο πξαθηηθήο ζηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα θαη πξνθαιεί ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ή θαη ηνλ ζάλαην ηνπ αζζελνχο (Bloom et al,2006). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεγαιχηεξε εμνηθείσζε βξέζεθε φηη είραλ νη 

λνζειεπηέο ΠΔ θαη ΣΔ, πξνθαλψο ιφγσ ηεο θαιχηεξεο θαηάξηηζεο ζηε δηαπνιηηηζκηθή 

θξνληίδα πνπ έιαβαλ ζηε βαζηθή ηνπο λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε θαη ιηγφηεξν νη βνεζνί 

λνζειεπηψλ ΓΔ, πηζαλφλ ιφγσ έιιεηςεο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο ζην δηθφ ηνπο 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (Jette et al, 2004). Οη βνεζνί λνζειεπηψλ δήισζαλ φηη ηηο 

γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο θξνληίδαο ηελ έρνπλ απνθνκίζεη απφ ηελ 

πνιχρξνλε εξγαζία ηνπο ζην λνζνθνκείν.   Πάλησο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο, 

αλεμαξηήησο επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, ηφληζαλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

επηπιένλ εθπαίδεπζεο ζηε δηαπνιηηηζκηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα. Δπίζεο, δήισζαλ φηη 
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ζεκηλάξηα δηαπνιηηηζκηθήο λνζειεπηηθήο θαη παξνρήο δηαπνιηηηζκηθήο θξνληίδαο είλαη 

απαξαίηεην λα δηεμάγνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην ρψξν ησλ 

λνζνθνκείσλ  Απηή ε αλάγθε πηζαλφλ πεγάδεη απφ ηελ αηειή γλψζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν ηφζν ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε, (Πνπξλάξαο θαη ζπλ, 2004) φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θάλεθε θαζαξά φηη ελψ γίλνληαη αλαθνξέο 

γηα δηαθξίζεηο ζην ρψξν ηεο πγείαο, εληνχηνηο δε θαίλεηαη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ 

κέξνπο ηεο πνιηηείαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζήο ηνπο, (Σνχληαο, 2000) 

(ηνπξλάξαο-νπιηψηεο, 2009) δεδνκέλνπ φηη ε φπνηα ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ 

λνζειεπηψλ έγθεηηαη ζηε δηθή ηνπο πξνζπάζεηα γηα κάζεζε. Σν επίπεδν γλψζεο πάλσ 

ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο θξνληίδαο θάλεθε ηθαλνπνηεηηθφ. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

εκθαλή αδχλαηα ζεκεία θαη κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο αλήθνπλ ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ 

εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burn out) θαη φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο απφςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Σν ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα 

εμάληιεζεο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ εθδειψλεηαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγεηάο θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σν 

ζχλδξνκν απνηειεί ζνβαξφ θαηλφκελν κε πνηθίιεο πξνεθηάζεηο, θαζφηη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηνπο λνζειεπηέο ζε ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, ζπκπεξηθνξά θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία θαη ζε λνζειεπηηθή θξνληίδα ρακειήο 

πνηφηεηαο. (Κνπηειέθνο, 2007). 

 Απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ην burn out θαζψο θαη 

πιήζνο πξνβιεκάησλ, είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκψλ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία, γεγνλφο αλακθηζβήηεην πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ιεγφκελα θαη ησλ δχν 

πιεπξψλ ηνπ δείγκαηνο. 

Σν κεησκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε κεησκέλε απφδνζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Δίλαη γεγνλφο 

ινηπφλ φηη ε παξνρή θξνληίδαο δελ είλαη ειιηπήο κφλν γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο 

επίηνθεο κεηαλάζηξηεο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαρείξηζε, αιιά θαη 
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γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαιείηαη 

λα αληαπεμέιζεη ζηα λέα δεδνκέλα πνπ νξίδεη ν 21νο αηψλαο. 

 

 

 

8.1 Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο δπζθνιίεο νη νπνίεο είλαη νη 

εμήο: 

 

Πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη ζπλεληεχμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πάξζεθαλ ελ ψξα ππεξεζίαο, ππήξμαλ 

ζπρλέο δηαθνπέο ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. 

 ζσλ αθνξά ηνπο αζζελείο κεηαλάζηεο θαη ηηο επίηνθεο κεηαλάζηξηεο ν ρξφλνο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη βαζηθφο παξάγνληαο απηνχ ήηαλ νη ελνριήζεηο πνπ έλησζαλ 

εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. 

 

Αζθαιηζηηθόο θνξέαο 

 

Γελ ήηαλ εθηθηφ λα εξσηεζνχλ νη κεηαλάζηεο γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα ή γηα 

ηελ θαηνρή βηβιηαξίνπ πγείαο ιφγσ ηεο ιεπηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο, φζσλ 

αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, απνθνκίζηεθαλ αξγφηεξα απφ ηελ γξακκαηεία ησλ 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεληεχμεσο φπνπ θαη 

δηαπηζηψζεθε ε λνκηκφηεηα θαη ε χπαξμε αζθαιηζηηθνχ θνξέα είηε δηθνχ ηνπο, είηε ηνπ 

ζπδχγνπ. 

 

Γηαδηθαζία καγλεηνθώλεζεο 

 

ε θάζε ζπκκεηέρνληα πξηλ ηελ καγλεηνθψλεζε ηεο ζπλεληεχμεσο, έγηλε ζπδήηεζε 

φπνπ δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο, 
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δεηήζεθε ε ζπγθαηάζεζε θαη ε άδεηα ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη απφςεηο ηνπο 

αλψλπκα ζηελ έξεπλα. 

 Οη κεηαλάζηεο ζηε ζέα ηνπ καγλεηνθψλνπ απαληνχζαλ κνλνιεθηηθά θαη 

θαίλνληαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηζηαθηηθνί θαη επηθπιαθηηθνί γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη απαληήζεηο ηνπο, παξφιν πνπ είρε πξνεγεζεί ε ζπδήηεζε θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εμέθξαδαλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο.. 

 Αληίζεηα, δελ ππήξμε θαλέλα πξφβιεκα ζηελ καγλεηνθψλεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Πξόβιεκα επηθνηλσλίαο 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη κεηαλάζηεο κηινχζαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, νη πεξηζζφηεξνη 

δελ θαηαλννχζαλ πιήξσο ηα εξσηήκαηα θαη δελ κπνξνχζαλ λα εθθξάζνπλ 

νινθιεξσκέλα ηηο απφςεηο ηνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθαλ πην απιέο ιέμεηο 

θαη εθθξάζεηο ζε ζπλάξηεζε κε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπο. 

 

 

8.2 πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ θιηληθή 

πξάμε 

 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία νη κειέηεο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε δεκνγξαθηθή αιιαγή 

πνπ επηθέξνπλ, ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ρψξν 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

γεληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή κεηαμχ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πιεζπζκψλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο. Ζ 

εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο ζε βάξνο ησλ πιεζπζκψλ κε 

δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε απαηηεί κηα πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε. 

 Βαζηθφ ξφιν έρεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο 

γξακκέο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο. Πνιχηηκν εξγαιείν ηνπ ζηελ παξνρή 
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νινθιεξσκέλεο δηαπνιηηηζκηθήο θξνληίδαο απνηειεί ε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηζκηθήο 

θαηαιιειφηεηαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ λνζειεπηψλ, λα ηελ πξνζαξκφδνπλ ζσζηά ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο (Giger et al, 

2007).  

  Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λνζειεπηέο θαηά ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε 

δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο αζζελψλ αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή επηθνηλσλία θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κπνξεί λα απνηειέζεη θξαγκφ ζηελ παξνρή νιηζηηθήο 

θξνληίδαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Ζ επηζπκία ηνπ αζζελνχο ή 

ησλ ζπγγελψλ ηνπ λα γίλνπλ ζεβαζηέο νη εζληθέο, νη ζξεζθεπηηθέο θαη νη πξνζσπηθέο 

ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο, κπνξεί λα πξνβιεκαηίζεη ην λνζειεπηή πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηα δπηηθά πξφηππα δηαρείξηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. κσο, ε 

θάζε επηζπκία είλαη αθ’ εαπηνχ κηα ακηγψο νηθεηνζειήο επηινγή. 

 Δπίζεο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηα 

πξφηππα ηεο ρψξαο καο. Ζ χπαξμε δηεξκελέα ή κηαο εηδηθήο ππεξεζίαο ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία αιιά θαη εθηφο λνζνθνκείνπ ζα ζπλέβαιε ζεκαληηθά. Δπηπιένλ ε 

βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, κε κεζφδνπο πνπ ήδε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ (εξσηεκαηνιφγηα ζηε γιψζζα ηνπο, πξνγξάκκαηα 

απηφκαηεο κεηάθξαζεο θ.η.ι.) ζα βνεζήζνπλ θαηάιιεια ηνπο κεηαλάζηεο λα 

εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδαο κε απνηέιεζκα λα είλαη νξγαλσκέλνη θαη 

λα απνθεχγεηαη ε ζπκθφξεζε. 

Οη Έιιελεο λνζειεπηέο έρνπλ ρξένο λα γλσξίδνπλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξνζθέξνπλ ηε λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ ζα ππνδεηθλχεη 

ζεβαζκφ ζηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Γίλνληαο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα κηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο, 

απηφ ζα νδεγήζεη ζηε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζα δηακνξθψζεη ηελ 

εμαηνκίθεπζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο λνζειεπηηθήο παξέκβαζεο. Δπίζεο νθείινπλ λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο γηα λα πξνζθέξνπλ θξνληίδα κε 

ζεβαζκφ ζηελ θνπιηνχξα ηνπ άιινπ, κε νηθνπκεληθή αληίιεςε θαη θηινζνθία, αιιά 

ηαπηφρξνλα δηαηεξψληαο ηε δηθή ηνπο πνιηηηζκηθή θαη επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα. 

Χζηφζν γηα λα γίλεη απηφ θαη λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο θξνληίδαο θαη 

πεξίζαιςεο ησλ πνιηηηζκηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ αηφκσλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
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ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά δεδνκέλα 

εζληθνηήησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ 

χπαξμε ζεκηλαξίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ λνζνθνκείνπ πξνο ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη κε ηελ έληαμε ηνπ καζήκαηνο Γηαπνιηηηζκηθήο Ννζειεπηηθήο ζηηο ζρνιέο πγείαο 

θαη πξφλνηαο.  

Οη κεκνλσκέλεο παξεκβάζεηο δελ είλαη ηθαλέο απφ κφλεο ηνπο λα κεηψζνπλ ή λα 

εμαθαλίζνπλ ηηο δηαθξίζεηο πνπ γίλνληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. Πνιηηηθέο πγείαο πνπ 

ζθνπφ έρνπλ λα απαιχλνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα επίπεδα. Ζ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

δηαπνιηηηζκηθήο θξνληίδαο ηφζν πξνπηπρηαθά φζν θαη κεηαπηπρηαθά θαη κε ηε δηά βίνπ 

εθπαίδεπζε κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη επηκνξθψζεσλ είλαη απαξαίηεηε. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Δπξσπατθή Πξσηνβνπιία «θηιηθά πξνο ηνπο κεηαλάζηεο 

λνζνθνκεία », ε νπνία έρεη αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη θαη ζηε ρψξα καο, απνηειεί 

ελζαξξπληηθφ βήκα. Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο πηζαλφλ λα βνεζήζνπλ λα δνχκε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο φρη σο απεηιή, αιιά σο κηα πξφζθιεζε-

πξφθιεζε γηα κηα θξηηηθή καηηά απέλαληη ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο καο θαη ηηο 

πξνζθεξφκελεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

Μπνξεί λα δηαθξηζεί ε πνιππινθφηεηα θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη 

ζεσξείηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα επεθηαζεί ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ φζνλ αθνξά ηε δηάηαμε ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ράξηε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο. Ζ πγεία δελ επηδέρεηαη φξηα θαη 

θξαγκνχο θαη ην αλζξσπηζηηθφ ρξένο ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο είλαη λα πεξηζάιπνπλ θάζε 

αλζξψπηλε χπαξμε απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γεο θαη αλ πξνέξρεηαη, αλεμαξηήησο 

ηεο ηήξεζεο ή κε ησλ ζπκβαηηθψλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ θαλφλσλ (Macionis, 

Benokraitis, 2007). 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ πιεζπζκψλ κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη ν δξφκνο ζε κηα πγεηνλνκηθή εκπεηξία ε νπνία λα 

είλαη ζπκβαηή κε ηα λέα νηθνπκεληθά πξφηππα, αιιά πνπ ηαπηφρξνλα λα ζέβεηαη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ θάζε πνιίηε θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ νιηγάξηζκσλ ή πνιπάξηζκσλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (Καινθαηξηλνχ θαη ζπλ, 2003). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

 

ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ 

ΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

 

 

Αναγνωςταρά Μαρία 

Νοςηλεφτρια ΣΕ 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 
Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου, 
Σμήμα Κοινωνικήσ και Εκπαιδευτικήσ 
Πολιτικήσ 

Ρενιζρη 549, Λζχαιο Κορινθίασ 

Λζχαιο, ΣΚ 20011 

Σηλ. 6930846549 

 

  

ΘΕΜΑ : «Άδεια ςυλλογήσ δεδομζνων για την εκπόνηςη διπλωματικήσ 

εργαςίασ» 

 

Αξιότιμα μζλη του Επιςτημονικοφ Συμβουλίου, 

      Στα πλαίςια του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ «Θεςμοί και Πολιτικζσ Υγείασ» του 

Τμήματοσ τησ Κοινωνικήσ και Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ του Πανεπιςτημίου 

Πελοποννήςου, εκπονϊ διπλωματική εργαςία με θζμα  «Απόψεισ Νοςηλευτικοφ 

Προςωπικοφ και Μεταναςτϊν για την Παροχή Υγειονομικήσ φροντίδασ ςε δημόςια 

νοςοκομεία τησ Ελλάδασ ». 
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      Επιβλζπουςα καθηγήτρια είναι η κα Καραμανίδου Χριςτίνα, Καθηγήτρια 

Ψυχολογίασ Υγείασ (ΠΔ 407) Για τη ςυλλογή δεδομζνων τησ διπλωματικήσ εργαςίασ 

μου θα γίνουν ςυνεντεφξεισ ςτο νοςηλευτικό προςωπικό και ςε αςθενείσ μετανάςτεσ 

τησ παθολογικήσ κλινικήσ του Νοςοκομείου ςασ. Παρακαλϊ όπωσ εγκρίνετε τη 

ςυλλογή δεδομζνων για την ωσ άνω διπλωματική εργαςία ςτο χϊρο του Νοςοκομείου 

ςασ. Επιςημαίνω ότι για την εν λόγω μελζτη δεν θα υπάρξει ουδεμία οικονομική 

επιβάρυνςη για το Νοςοκομείο και τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

 Τα αποτελζςματα θα χρηςιμοποιηθοφν ςτην ακαδημαϊκή κοινότητα για 

επιςτημονικοφσ λόγουσ. Θα τηρηθεί εμπιςτευτικότητα των δεδομζνων και δεν θα 

γίνει αναφορά ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςε οποιαδήποτε φάςη τησ μελζτησ ή 

παρουςίαςήσ τησ. 

     Για τυχόν περαιτζρω πληροφορίεσ, παρακαλϊ επικοινωνήςτε με την αιτοφςα, κα 

Αναγνωςταρά Μαρία (6930846549). 

                                                                                                          

 

Μετά τιμήσ 

 
 

Αναγνωςταρά Μαρία 
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ΑΙΣΗΗ 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΡΓΟΤ 

 

 

Αναγνωςταρά Μαρία 

Νοςηλεφτρια ΣΕ 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 
Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου, 
Σμήμα Κοινωνικήσ και Εκπαιδευτικήσ 
Πολιτικήσ 

Ρενιζρη 549, Λζχαιο Κορινθίασ 

Λζχαιο, ΣΚ 20011 

Σηλ. 6930846549 

 

  

ΘΕΜΑ : «Άδεια ςυλλογήσ δεδομζνων για την εκπόνηςη διπλωματικήσ 

εργαςίασ» 

 

Αξιότιμα μζλη του Επιςτημονικοφ Συμβουλίου, 

      Στα πλαίςια του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ «Θεςμοί και Πολιτικζσ Υγείασ» του 

Τμήματοσ τησ Κοινωνικήσ και Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ του Πανεπιςτημίου 

Πελοποννήςου, εκπονϊ διπλωματική εργαςία με θζμα  «Απόψεισ Νοςηλευτικοφ 

Προςωπικοφ και Μεταναςτϊν για την Παροχή Υγειονομικήσ φροντίδασ ςε δημόςια 

νοςοκομεία τησ Ελλάδασ ». 

      Επιβλζπουςα καθηγήτρια είναι η κα Καραμανίδου Χριςτίνα, Καθηγήτρια 

Ψυχολογίασ Υγείασ (ΠΔ 407) Για τη ςυλλογή δεδομζνων τησ διπλωματικήσ εργαςίασ 

μου θα γίνουν ςυνεντεφξεισ ςτο νοςηλευτικό προςωπικό  και ςε επίτοκεσ 

μετανάςτριεσ ςτην μαιευτική κλινική του Νοςοκομείου ςασ. Παρακαλϊ όπωσ 

εγκρίνετε τη ςυλλογή δεδομζνων για την ωσ άνω διπλωματική εργαςία ςτο χϊρο του 
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Νοςοκομείου ςασ. Επιςημαίνω ότι για την εν λόγω μελζτη δεν θα υπάρξει ουδεμία 

οικονομική επιβάρυνςη για το Νοςοκομείο και τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

 Τα αποτελζςματα θα χρηςιμοποιηθοφν ςτην ακαδημαϊκή κοινότητα για 

επιςτημονικοφσ λόγουσ. Θα τηρηθεί εμπιςτευτικότητα των δεδομζνων και δεν θα 

γίνει αναφορά ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςε οποιαδήποτε φάςη τησ μελζτησ ή 

παρουςίαςήσ τησ. 

     Για τυχόν περαιτζρω πληροφορίεσ, παρακαλϊ επικοινωνήςτε με την αιτοφςα, κα 

Αναγνωςταρά Μαρία (6930846549). 

                                                                                                          

 

Μετά τιμήσ 

 
 

Αναγνωςταρά Μαρία 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

 

ΝΟΖΛΔΤΣΔ 

 

Δλφηεηα 1
ε
 : Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο 

 

 Ζιηθία 

 Έηε εξγαζίαο σο λνζειεπηήο; 

 Έηε εξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα; 

 Δθπαηδεπηηθή  βαζκίδα; Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; 

 Γλψζε μέλεο γιψζζαο 

 

Δλφηεηα 2
ε
 : Βαζκφο εμνηθείσζεο κε νκάδεο αζζελψλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο 

πξνέιεπζεο  

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ην πνζνζηφ ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ 

Διιάδα. Πηζηεχεηε πσο έρεη απμεζεί αληίζηνηρα θαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο απφ ηνπο κεηαλάζηεο; 

 Τπάξρεη θάπνηνο  κεηνλνηηθφο πιεζπζκφο κε ηνλ νπνίν αηζζάλεζηε πην 

εμνηθεησκέλνη; 

 Αληηκεησπίδεηε δπζθνιίεο φηαλ νη αζζελείο πνπ θαιείζηε λα θξνληίζεηε 

αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθφ πιεζπζκφ;  

 Γηα πνην ιφγν πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη; Μπνξείηε λα ην πξνζδηνξίζηε; 

Δίλαη ιφγσ δηαθνξεηηθήο γιψζζαο, θνπιηνχξαο ή ζξεζθείαο; 

 Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ δπζθνιεχεζηε λα πάξεηε πιήξεο ηζηνξηθφ 

γηα ηνλ αζζελή; 

 Ση ξφιν έρνπλ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ή νη ζπλνδνί ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε; 

 Έρεηε αληηιεθζεί λα γίλνληαη δηαθξίζεηο απφ ην πξνζσπηθφ εηο βάξνο θάπνηνπ 

κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ; 
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Δλφηεηα 3
ε
: ρεδηαζκφο θξνληίδαο γηα αζζελείο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε 

 

 Έρεη ζπκβεί αζζελήο λα κελ ζπκκνξθψλεηαη ή λα κελ απνδέρεηαη ηε δηάγλσζε 

ή ηε ζεξαπεία; 

 Ση θάλαηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Ο ζεξάπσλ ηαηξφο; 

 Έρεη εθαξκνζηεί πνηέ θάπνηνπ είδνπο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία; 

 Οη αζζελείο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. 

 Πψο ελεκεξψλεζηε ζρεηηθά;  Ση πξνζαξκνγέο έρνπλ γίλεη γηα λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ;  

 Π.ρ. Ζ κεηεγρεηξεηηθή δηαηηεηηθή θξνληίδα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

αλάγθεο ηνπ; 

 Πηζηεχεηε φηη έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πιεζηάζεηε αζζελείο κε πνιηηηζκηθά 

επαίζζεην ηξφπν;  

 Δάλ φρη γηαηί;  

 ε απηέο ηηο  πεξηπηψζεηο έρεηε παξαδερηεί ηε ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά 

ζαο θαη έρεηε δεηήζεη ζπγγλψκε; 

 

Δλφηεηα 4
ε
 : Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

 

 Πηζηεχεηε φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη ελεκεξσκέλνη ζε ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο; 

 Δζείο πξνζσπηθά;  

 (Αλ λαη), απφ πνχ έρεηε ελεκεξσζεί; 

 Πηζηεχεηε φηη ζα ήηαλ βνεζεηηθφ λα ππήξρε κάζεκα δηαπνιηηηζκηθήο 

λνζειεπηηθήο ζηηο ζρνιέο επαγγεικάησλ πγείαο θαη πξφλνηαο;  

 Ση άιιν πηζηεχεηε φηη ζα βνεζνχζε; 

 Θα βνεζνχζαλ θάπνηα ζεκηλάξηα εληφο ησλ λνζνθνκείσλ; 

 Θα βνεζνχζαλ θάπνηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζε δηάθνξεο γιψζζεο; 

 Θα βνεζνχζε ε χπαξμε ζε θάζε λνζνθνκείν κίαο νκάδαο κεηαθξαζηψλ 

(ή δηαπνιηηηζκηθψλ κεζνιαβεηψλ); 
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ΜΔΣΑΝΑΣΔ/ΗΔ (ζηελ παζνινγηθή θιηληθή) 

 

Δλφηεηα 1
ε
: Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο 

 

 Ζιηθία 

 Δζληθφηεηα 

 Έηε ζηελ Διιάδα 

 Σφπνο δηακνλήο 

 Θξήζθεπκα 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 Δξγαζία 

 

Δλφηεηα 2
ε
: Γηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηελ θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

 Ζκεξνκελία εηζαγσγήο ζηελ θιηληθή (ζα ηα βξσ απφ ην ηζηνξηθφ) 

 Λφγνο εηζαγσγήο (ζπκπηψκαηα) (ζα ηα βξσ απφ ην ηζηνξηθφ) 

 Μφιηο εκθαλίζαηε ηα ζπκπηψκαηα ήξζαηε ακέζσο ζην λνζνθνκείν ή πέξαζαλ 

θάπνηεο κέξεο; 

 Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ λνζειεχεζηε ζε δεκφζην λνζνθνκείν; 

 ην Σκήκα ησλ Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ θιηληθή, 

ππήξμε θάπνην πξφβιεκα επηθνηλσλίαο: 

 κε ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

ηζηνξηθνχ; 

 κε ηε γξακκαηεία γηα ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ εηζαγσγή; 

 

Δλφηεηα 3
ε
: Καηαγξαθή απφςεσλ γηα ην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

θιηληθήο 
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 Απφ ηελ πξψηε κέξα λνζειείαο ζαο ζηελ θιηληθή αληηκεησπίζαηε θάπνην 

πξφβιεκα κε ην ηαηξηθφ ή ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ιφγσ δηαθνξεηηθήο 

γιψζζαο ίζσο; 

 Οπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα; 

 Θα ζέιαηε λα άιιαδε θάηη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο εζάο; 

ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΔ (ζηελ καηεπηηθή θιηληθή) 

 

Δλφηεηα 1
ε
: Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο 

 

 Ζιηθία 

 Δζληθφηεηα 

 Έηε ζηελ Διιάδα 

 Σφπνο δηακνλήο 

 Θξήζθεπκα 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 Δξγαζία 

 

Δλφηεηα 2
ε
: Γηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηελ θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

 Πφηε ήξζαηε ζηελ θιηληθή; 

 Δίλαη ην πξψην ζαο παηδί; (αλ φρη ζε πνην λνζνθνκείν γελλήζεθαλ) 

 Απφ ηελ αξρή ηεο θχεζεο ζαο παξαθνινπζνχζε θάπνηνο ηαηξφο; Σνπ 

λνζνθνκείνπ ή ηδησηηθφο; 

 Πσο ήηαλ ε ζρέζε ζαο; αο ηα εμεγνχζε απιά θαη ζαο θαηεχζπλε εχθνια; 

 Έρεηε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο θαη ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν; 

 

Δλφηεηα 3
ε
: Καηαγξαθή απφςεσλ γηα ην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

θιηληθήο 

 



90 
 

 Απφ ηελ πξψηε κέξα ζαο ζηελ θιηληθή αληηκεησπίζαηε θάπνην πξφβιεκα κε ην 

ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη καηεπηηθφ πξνζσπηθφ; Ίζσο πξφβιεκα επηθνηλσλίαο 

ιφγσ δηαθνξεηηθήο γιψζζαο; 

 Οπνηνδήπνηε άιιν πξφβιεκα;  

 Θα ζέιαηε λα άιιαδε θάηη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο εζάο; 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΧΝΖΔΗ 

 

Η) Ννζειεύηξηα καηεπηηθήο θιηληθήο 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΡΗΑ: Καιεζπέξα ζαο! 

ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ: Γεηα ζαο! 

ΔΡ: Δίκαη θνηηήηξηα ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Θεζκνί & Πνιηηηθέο Τγείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη θάλσ κηα έξεπλα γηα ηηο απφςεηο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ηηο επίηνθεο κεηαλάζηξηεο. Θα ζέιαηε λα απαληήζεηε ζε θάπνηεο 

εξσηήζεηο;   

ΝΟ: Δπραξίζησο, επραξίζησο λα ζνπ απαληήζσ! 

ΔΡ: Χξαία! Αξρηθά πφζα ρξφληα δνπιεχεηε; 

ΝΟ: Γνπιεχσ ζχλνιν 2Ο ρξφληα… εεε… ζηελ παξαιαβή αζζελψλ θαη επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ είκαη θνληά ζηα 4,5 ρξφληα αιιά έρσ μαλαδνπιέςεη πεξηζηαζηαθά ζηελ 

αξρή ηεο θαξηέξαο κνπ… εεε… δνχιεςα ζε φια ηα ηκήκαηα ηα βαζηθά ζην λνζνθνκείν 

θαη σο εθπαηδεχηξηα θαη… Θέιεηε λα ζαο πσ αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα…; 

ΔΡ: Καη ηη εηδηθφηεηα έρεηε; 

ΝΟ: Δίκαη  πξντζηακέλε ζηελ καηεπηηθή… 

ΔΡ: Απφ ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία ζαο… εεε… ζπγθξηηηθά κε ηψξα, πην παιηά ήηαλ ε 

ίδηα θαηάζηαζε κε ηνπο κεηαλάζηεο; 

ΝΟ: ρη βέβαηα! Γελ είρακε κεηαλάζηεο, ήηαλ πνιχ ιίγνη, δειαδή, λα ήηαλ ην κήλα 

ηξεηο ή ηέζζεξηο ζηνπο εθαηφ. Σψξα είλαη ην 80% κεηαλάζηεο! Αληηκεησπίδνπκε 

κεγάιεο δπζθνιίεο δηφηη δελ μέξνπλ ηε γιψζζα, δελ κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχκε, 

ππάξρνπλ γηαηξνί πνπ ηνπο θέξλνπλ εδψ θαη… λα ηηο μεγελλήζνπλ ρσξίο λα ηηο έρνπλ 

ειέγμεη γηαηί έξρνληαη θαηεπζείαλ απφ ηε ρψξα ηνπο θαη θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία 

αλεμέιεγθηεο… εεε… θαη απηφ δελ είλαη φπσο θαηαιαβαίλεηε ζσζηφ γηαηί ε γπλαίθα 

πξέπεη λα έρεη πξνγελλεηηθφ έιεγρν, πξέπεη λα εμεηάδεηαη θάζε κήλα… εεε… λα γίλνπλ 

θάπνηεο εμεηάζεηο, λα γίλεη ην a-test, λα γίλεη απρεληθή δηαθάλεηα, φια απηά δελ 

γίλνληαη… 

ΔΡ: Πνπ είλαη απαξαίηεηα… 

ΝΟ: Πνπ είλαη απαξαίηεηα, βέβαηα! 
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ΔΡ: ια απηά επεξεάδνπλ ηε δνπιεηά ζαο ππνζέησ… 

ΝΟ: Δεε… φρη εκέλα ηφζν πνιχ… εεε… θαλνληθά ζα πξέπεη φκσο λα ππάξρεη… 

εεε… κηα επαθή κε απηέο ηηο γπλαίθεο. Θα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη πξηλ θηάζνπλ λα 

γελλήζνπλ… πνπ έξρνληαη εθείλε ηε κέξα γηα λα γελλήζνπλ εδψ… 

ΔΡ: Οπφηε θαηά ηε γλψκε ζαο πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηε; 

ΝΟ: Δίλαη ε γιψζζα, είλαη φηη είλαη αλεμέιεγθηεο, δελ μέξνπλ ηη έρνπλ, δελ κπνξνχκε 

λα ζπλελλνεζνχκε αθφκα θαη ηα νλφκαηα ηνπο, δειαδή κηα γπλαίθα, λα ζαο πσ έλα 

παξάδεηγκα, φηαλ ζα έξζεη εδψ θαη είλαη εμσζνχζα εγψ δελ κπνξψ λα πάξσ νχηε ην 

φλνκα ηεο, γηαηί δελ μέξσ αιβαληθά, γηαηί δελ μέξσ παθηζηαληθά αο πνχκε, δελ μέξσ 

απηή ηε γιψζζα θαη αλ δελ κηιάεη αγγιηθά δελ κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχκε! Καη ηψξα 

ηειεπηαία, εθηφο απφ ηελ Αιβαλία, έρνπκε θαη πνιιέο γπλαίθεο απφ ην Παθηζηάλ… 

εεε… απφ ην Αθγαληζηάλ, απφ ηελ Αίγππην, απφ αλαηνιηθέο ρψξεο… απφ ηελ Ηλδία… 

Πψο λα ζπλελλνεζψ κε απηέο ηηο γπλαίθεο φηαλ δελ μέξνπλ… εεε… 

ΔΡ: Γειαδή ζε ζρέζε κε παιηά, εθηφο ηνπ φηη έρνπλ απμεζεί νη κεηαλάζηεο, έρνπλ 

απμεζεί θαη νη ρψξεο πξνέιεπζεο; 

ΝΟ: Δ, βέβαηα! Δ, βέβαηα! 

ΔΡ: Δθεί δπζθνιεχνπλ… 

ΝΟ: Δηδηθά νη… αο ηνπο πσ… ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ είλαη εδψ, είλαη πάξα πνιινί! 

Δίλαη θαη πνπ δελ έρνπλ ραξηηά, ζνπ δίλνπλ άιια αληί άιισλ ραξηηά… 

ΔΡ: Ση πξνβιήκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ απηφ; 

ΝΟ: Απηφ είλαη ζέκα δηνίθεζεο, δελ είλαη δηθφ καο. 

ΔΡ: Γελ αθνξά εζάο… 

ΝΟ: Δκέλα κε αθνξά ην φλνκα πνπ ζα κνπ δψζεη, απφ εθεί θαη πέξα δελ κε αθνξά ην 

ζέκα νλφκαηνο, αιιά… έρνπλ γεληθψο ζηελ επηθνηλσλία πξνβιήκαηα! 

ΔΡ: ηαλ κηα γπλαίθα είλαη απφ θάπνηα μέλε ρψξα… 

ΝΟ: Δεε… θαηάιαβα… Δίλαη ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο πηζηεχσ πνπ δηαθέξνπλ απφ ηα 

δηθά καο δηφηη φηαλ είλαη κνπζνπικάλεο, θαη άιιεο ηέηνηεο ζξεζθείεο, δελ βγάδνπλ ηηο 

καληίιεο, δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ, δελ αλνίγνπλ ηα πφδηα λα ηνπο δνχκε… λα θάλνπκε 

ηελ θνιπηθή εμέηαζε ζσζηά θαη λα πάξνπλ ηε ζέζε πνπ πξέπεη δηφηη έρνπλ ζπλεζίζεη 

έηζη, λα κελ εμεηάδνληαη… πνπ δελ είλαη πιπκέλεο, πνπ ε πγηεηλή ηνπο θαηάζηαζε είλαη 

ηειείσο… πξσηφγνλε ζε νξηζκέλεο… γηαηί δελ ην επηηξέπεη ε ζξεζθεία ηνπο λα 

πιέλνληαη πξνθαλψο θαη απηά δελ είλαη φ, ηη θαιχηεξν! 
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ΝΟ: Καη… λα ζαο ξσηήζσ… πιένλ απηέο νη γπλαίθεο πνπ έξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο, 

φπσο είπαηε, κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ… έρεηε πηάζεη πνηέ ηνλ εαπηφ ζαο, φηαλ 

ζα θάλεηε θάπνηα λνζειεπηηθή πξάμε, λα είζαζηε πην επηθπιαθηηθή; ζνλ αθνξά ην 

φηη, φπσο είπαηε πξηλ, δελ ειέγρνληαη, δελ γλσξίδεηε απφ πνχ είλαη θαη ηη θάλνπλ… 

ΝΟ: Δγψ ζα πάξσ ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ έρσ κάζεη… πξνθχιαμεο, απφ εθεί θαη 

πέξα δελ κπνξψ λα θάλσ θάηη παξαπάλσ. 

ΔΡ: Οη ίδηεο ζαο αληηκεησπίδνπλ κε επηθπιαθηηθφηεηα; 

ΝΟ: Οη ίδηεο, βέβαηα, αθνχ δελ ζπλεξγάδνληαη! Καη επηθπιαθηηθφηεηα ζα έρεηο… δελ 

κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε, δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη ηνπο ιέκε, δελ θαηαιαβαίλνπκε 

εκείο ηη καο ιέλε νπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη δχζθνιν! Πξέπεη λα αθηεξψζεηο, αο 

πνχκε, ζηελ Διιελίδα έλα ηέηαξην γηα ηελ φιε ππφζεζε θαη λα αθηεξψζεηο ηξία 

ηέηαξηα γηα ηελ αιινδαπή γηα λα… 

ΔΡ: Ννκίδεηε φηη ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο λα ιπζεί απηφ ην ζέκα; 

ΝΟ: Κνηηάμηε, εγψ πηζηεχσ φηη θαη νη ίδηεο πξέπεη λα κάζνπλ ηε γιψζζα γηαηί είλαη ζε 

κηα μέλε ρψξα θαη δελ είκαζηε κφλν εκείο ππνρξεσκέλεο λα κάζνπκε ηε γιψζζα ηνπο, 

αιιά πέξα απφ απηφ ζα πξέπεη θαη εκείο λα έρνπκε κηα δηαξθή επηκφξθσζε, λα 

καζαίλνπκε θαη ηηο γιψζζεο, έζησ ηα βαζηθά, αθνχ έρνπκε κπεη ζηελ Δπξσπατθή 

έλσζε θαη έρνπκε εδψ πξνζέιεπζε κεγάιε θαη αλεμέιεγθηε αιινδαπψλ! 

ΔΡ: Δζείο φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηέο ηηο κάζαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ζαο; 

ΝΟ: ηαλ άξρηζα εγψ πνηέ δελ θαληαδφκαζηαλ φηη ζα θηάλακε ζε απηφ ην ζεκείν λα 

έρνπκε απηή ηελ πξνέιεπζε… 

ΔΡ: Πάλησο, ζεσξείηε φηη θάπνηα ελδνλνζνθνκεηαθά ζεκηλάξηα πνπ λα απεπζχλνληαη 

ζην πξνζσπηθφ θαη λα αλαθέξνπλ απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ζα βνεζνχζε; 

ΝΟ: Βεβαίσο ζα βνεζνχζε! Απηφ είλαη ζέκα δηνίθεζεο, είλαη ζέκα λνζειεπηηθήο 

ππεξεζίαο… 

ΔΡ: Θα ην παξαθνινπζνχζαηε; 

ΝΟ: Δεε… αλ έρνπλε γίλεη κνπ είπαηε; 

ΔΡ: ρη αλ έρνπλε γίλεη, αλ γίλνληαλ. 

ΝΟ: Αλ γίλνληαλ βεβαίσο! Ννκίδσ φηη φιεο ζα πεγαίλακε! Αιιά απηφ λνκίδσ είλαη 

απφ ην Τπνπξγείν δελ… δελ είλαη κφλν απφ εκάο! 

ΔΡ: Χξαία! 

ΝΟ: Θα πξέπεη λα δνζεί κηα νδεγία.. 
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ΔΡ: Δπραξηζηψ πνιχ! Θέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε θάηη άιιν; 

ΝΟ: Δζείο αλ ζέιεηε θάηη… 

ΔΡ: ρη επραξηζηψ πνιχ! Ήζαζηαλ δηαθσηηζηηθή! 

 

 

ΗΗ) Δπίηνθε κεηαλάζηξηα 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΡΗΑ: Καιεζπέξα! 

ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΑ: Καιεζπέξα! 

ΔΡ: Απφ πνχ είζηε; 

Μ: Απφ ηελ Αιβαλία. 

ΔΡ: Δίζηε ρξφληα εδψ ζηελ Διιάδα; 

Μ: Ναη, αξθεηά! Γχξσ ζηα 13 ρξφληα! 

ΔΡ: Α, είζηε πάξα πνιιά ρξφληα! Δεε… ρξηζηηαλή νξζφδνμε; 

Μ: Ναη. 

ΔΡ: Παληξεκέλε; 

Μ: Ναη. 

ΔΡ: Πξψην ζαο παηδί; 

Μ: Πξψην παηδί, λαη, λαη. 

ΔΡ: Χξαία! Δεε… Γνπιεχεηε θάπνπ; … πξηλ ηελ εγθπκνζχλε; 

Μ: Ναη… Πξηλ πάξσ ηελ άδεηα θπήζεσο, δνχιεπα ηδησηηθή ππάιιεινο ζε έλα video 

club! 

ΔΡ: Καη ν άληξαο ζαο, έηζη, δνπιεχεη. 

Μ: Ναη, λαη, θπζηθά. 

ΔΡ: Καη απηφο.. 

Μ: Ηδησηηθφο ππάιιεινο. 

ΔΡ: Καη απηφο, σξαία! Δεε… Ήζεια λα ζαο ξσηήζσ… ζε γεληθέο γξακκέο 

ρξεζηκνπνηείηε ηα δεκφζηα λνζνθνκεία; 

Μ: Ναη, ηα ρξεζηκνπνηψ. 

ΔΡ: Σν ίδην θαη γηα ηελ εγθπκνζχλε ζαο; 



95 
 

Μ: Βεβαίσο! Μφλν ζηνπο πξψηνπο 3 κήλεο ηεο θχεζεο δελ ηα ρξεζηκνπνίεζα ιφγσ φηη 

πήγα ζε ηδησηηθφ γηαηξφ θαη ηηο πξψηεο κνπ εμεηάζεηο ηηο έθαλα ζε ηδησηηθή θιηληθή 

φπνπ κνπ ην ζχζηεζε θαη ν γηαηξφο κνπ. 

ΔΡ: Μάιηζηα, αιιά… 

Μ: Μεηά απφ εθεί θαη πέξα, απφ ηνλ ηξίην κήλα θαη έπεηηα έθαλα φιεο κνπ ηηο 

εμεηάζεηο ζε απηφ ην λνζνθνκείν. 

ΔΡ: Δεε… Γηα πνην ιφγν ζηακαηήζαηε λα είζηε κε ηνλ γηαηξφ, ππήξρε θάπνηνο 

ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο; 

Μ: πγθεθξηκέλα, ήηαλε πνιιά ηα ιεθηά… εεε… θαη δελ κπνξνχζακε λα απαληήζνπκε 

ζε απηά πνπ ήζειε ν γηαηξφο, δειαδή, ήηαλ λα καο δεηήζεη, αο πνχκε, πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ έπξεπε λα θάλνπκε αξγφηεξα θ.η.ι., θαη πέξα απφ απηφ, 

φηαλ ηνλ έπαηξλα ηειέθσλν γηα λα ηνλ ξσηήζσ, αο πνχκε, γηαηί δελ θισηζάεη ην παηδί ή 

νηηδήπνηε, δελ κνπ έδεημε θαη ηελ θαιχηεξε εκπηζηνζχλε, απφ πιεπξάο κνπ αο πνχκε, 

γηα λα ηνλ εκπηζηεπηψ θαη απφ εθεί θαη πέξα κεηά απεπζχλζεθα ζην λνζνθνκείν, ζην 

δεκφζην, γηα λα κπνξψ λα… κνπ εμεγήζνπλε ηη ζπκβαίλεη! 

ΔΡ: Δίραηε… εληάμεη, ζαο βνήζεζαλ, δειαδή θαη ην πξνζσπηθφ; Παξαθνινπζείζηε απφ 

θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν γηαηξφ εδψ; 

Μ: Ναη, λαη, παξαθνινπζνχκαη, παξαθνινπζνχκαη απφ γηαηξφ. 

ΔΡ: Ο νπνίνο ζαο έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ, δελ έρεηε θάπνην πξφβιεκα; πσο κε ηνλ 

πξνεγνχκελν.. 

Μ: Φπζηθά! ηαλ θάλνπκε πιένλ ηνπο ππέξερνπο γηα λα δνχκε ην κσξφ κνπ ιέεη 

ζπλέρεηα πνπ βξίζθεηαη ην ρέξη, πφζα εθαηνζηά… εεε… εθαηνζηά… πφζα καθξχ είλαη, 

ε θαξδηά ηνπ πσο ρηππάεη, κνπ δείρλεη ην θεθάιη, ηελ θνηιηά, κεηξάεη ζπλέρεηα θαη κνπ 

ηα δείρλεη φια απηά, ηελ θάζε θίλεζε πνπ θάλεη! 

ΔΡ: Μάιηζηα! Με ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ εδψ είλαη θαιή ε ζπλεξγαζία ζαο; αο 

βνεζνχλ, ζαο ελεκεξψλνπλ; 

 Μ: Δίλαη πνιχ θαιή… πνιχ θαιή ε ζπλεξγαζία απιά, πηζηεχσ, θαηά ηε δηθή κνπ 

άπνςε, πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα έρεη θαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ… εεε ζα έπξεπε λα 

έρεη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ. 

ΔΡ: Αιιά γεληθψο ε εμππεξέηεζε θαη νη νδεγίεο πνπ ζαο δίλεη ην πξνζσπηθφ δελ ζαο 

δπζθνιεχεη θάπσο… 
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Μ: ρη, κνπ ηα ιέλε θάπσο πνιχ απιά ιφγσ θαη ίζσο, κπνξεί λα κνπ ηα εμεγνχλ κε 

ηαηξηθνχο φξνπο, απιά εγψ κπνξεί λα κε ηα θαηαιαβαίλσ θαη κνπ ηα εμεγνχλ κε πην 

απιά ιφγηα νηηδήπνηε θαη λα ηνπο ξσηήζσ είηε είλαη απφ… εεε… κηα απιή λνζνθφκα, 

καία ή θαη ην γηαηξφ κνπ θαη απφ εθεί θαη κεηά δελ… εεε… κε αθήλνπλ πνιχ 

επραξηζηεκέλε φηαλ θχγσ απφ εθεί, είκαη πιήξσο θαιπκκέλε! 

ΔΡ: Πνιχ φκνξθα! Μνπ είπαηε πξηλ ιίγν φηη ζα ζέιαηε ζε φια ηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

λα ππάξρεη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ. Πηζηεχεηε φηη ζα είλαη… είλαη θάηη απφ απηφ πνπ 

ζέιεηε λα αιιάμεη γηα ηα λνζνθνκεία; 

Μ: Απηφ αλ δελ γίλεη ηψξα πηζηεχσ θαη ζα ήζεια λα γίλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ 

ιφγσ φηη ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα ν θάζε αζζελήο, ε θάζε εγθπκνλνχζα, ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα, έζησ 

θαη ελφο λνζειεπηή. 

ΔΡ: Δεε… γεληθψο, βιέπσ… εληάμεη, είζηε πνιιά ρξφληα εδψ ζηελ Διιάδα θαη κηιάηε 

πνιχ θαιά ηε γιψζζα. Ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ηψξα… φηαλ… ζηελ αξρή φηαλ είραηε 

έξζεη, είραηε ρξεζηκνπνηήζεη ζαθψο θάπνην λνζνθνκείν, έηζη; 

Μ: Ναη 

ΔΡ: Δεε… Πνηα ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ζαο ηφηε; Δίραηε θάπνηα πξνβιήκαηα κε ην 

πξνζσπηθφ, κε γηαηξνχο…; 

Μ: ηελ αξρή επεηδή δελ γλψξηδα… ν θάζε έλαο αο πνχκε, θαη εζείο λα πεγαίλαηε ζε 

θάπνηα άιιε ρψξα δελ ζα μέξαηε ηελ γιψζζα, φηαλ ήξζα ζηελ αξρή δελ ήμεξα νχηε ην 

λαη, νχηε ην φρη! Μεηά απφ θάπνην δηάζηεκα έηπρε λα πάσ ζε έλα λνζνθνκείν θαη λα 

θάλσ θάπνηεο εμεηάζεηο. δελ είρα θιείζεη θάπνην ξαληεβνχ ιφγσ φηη δελ κνπ είρε πεη 

θαλέλαο φηη έπξεπε λα θιείζσ ξαληεβνχ, δελ ην ήμεξα! Δεε… απφ εθεί θαη πέξα κνπ 

ιέλε… ήζεια λα ξσηήζσ πνπ κπνξψ λα θάλσ απηέο ηηο εμεηάζεηο, κε αθήλαλε ζπλερψο 

πίζσ θαη δελ κνπ ιέγαλε ζπγθεθξηκέλα πνπ θαη πσο πξέπεη λα ηηο θάλσ θαη κέρξη πνπ 

θάπνηα ζηηγκή θαηάθεξα λα ηηο θάλσ φιεο θαη λα κε εμππεξεηήζεη θάπνηνο άλζξσπνο! 

ΔΡ: Απηφ πηζηεχεηε φηη είρε ζρέζε κε ην γεγνλφο φηη δελ… δειαδή… ζεσξείηε φηη… 

Μ: Γελ ήμεξα ηε γιψζζα. 

ΔΡ: Γελ μέξαηε ηε γιψζζα. 

Μ: Ναη, λαη, λαη! Καη δελ κπνξνχζαλε θαη εθείλνη, αο πνχκε, λα ζπλελλνεζνχλε καδί 

κνπ Φπζηθά ππάξρνπλε θαη άλζξσπνη αθφκα θαη ηψξα πνπ έξρνληαη ζπλέρεηα απφ 

άιιεο ρψξεο… εεε… θαη νπφηε… ηπραίλεη λα πεγαίλνπλε ζε λνζνθνκεία, λα θάλνπλε 
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εμεηάζεηο  θαη λα πξνζπαζνχλε λα ζπλελλνεζνχλε κε ηνπο λνζειεπηέο, ηνπο γηαηξνχο  

ην κφλν πνπ ζα ήζεια, αο πνχκε, λα γίλεη θαη θαιχηεξα λα ππάξρεη κηα θαηαλφεζε, κηα 

θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηνπο λνζειεπηέο θαη ηνπο γηαηξνχο θαη λα… βνεζήζνπλε 

πεξηζζφηεξν ηνπο αλζξψπνπο πνπ κπνξεί λα ζέινπλ λα θάλνπλε… εεε… θάπνηεο… 

πεξηζζφηεξν… λα έρνπλ εμεγήζεηο… 

ΔΡ: Οδεγίεο, ε; 

Μ: Οδεγίεο, λαη… λα έρνπλ ηηο νδεγίεο πνπ πξέπεη κε ηελ θάζε αζζέλεηα πνπ έρεη ν 

θαζέλαο! 

ΔΡ: Μάιηζηα, σξαία! Κάηη άιιν πνπ ζέιεηε λα πείηε, λα πξνηείλεηε, λα… 

Μ: ..ην κφλν παξάπνλν κνπ είλαη λα ππάξρεη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ! 

ΔΡ: Χξαία! αο επραξηζηψ πάξα πνιχ! 

Μ: Να είζηε θαιά! Καη εγψ επραξηζηψ! 

 

 

ΗΗΗ) Ννζειεύηξηα παζνινγηθήο θιηληθήο 

 

ΔΡ: Καιεκέξα ζαο! 

ΝΟ: Καιεκέξα! 

ΔΡ: Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

ΝΟ: 28 

ΔΡ: Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε σο λνζειεχηξηα; 

ΝΟ: 4 

ΔΡ: Καη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα; 

ΝΟ: ηελ παζνινγηθή θιηληθή βξίζθνκαη 2 ρξφληα. 

ΔΡ: Πνηα ζρνιή έρεηε ηειεηψζεη; Σ.Δ.Η., Παλεπηζηήκην; 

ΝΟ: Σ.Δ.Η. 

ΔΡ: Έρεηε θάλεη θάπνην κεηαπηπρηαθφ; 

ΝΟ: ρη 

ΔΡ: Γλσξίδεηε θάπνηα μέλε γιψζζα; 

ΝΟ: Αγγιηθά 
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ΔΡ: Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ην πνζνζηφ ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ Διιάδα. 

Πηζηεχεηε πσο έρεη απμεζεί αληίζηνηρα θαη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο; 

ΝΟ: λησο έρεη απμεζεί θαη εδψ ζην λνζνθνκείν θαη εηδηθά ζηα επείγνληα λνκίδσ φηη 

ν ξπζκφο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά 

ΔΡ: Τπάξρεη θάπνηνο κεηνλνηηθφο πιεζπζκφο κε ηνλ νπνίν αηζζάλεζηε πην 

εμνηθεησκέλε; 

ΝΟ: Πηζηεχσ πνιχ θαινί άλζξσπνη είλαη νη Ηλδνί θαη νη Αηγχπηηνη. 

ΔΡ: Γηαηί ην ιέηε απηφ; 

ΝΟ: Δπεηδή ζπκκνξθψλνληαη ακέζσο ζηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνπκε. 

ΔΡ: Γειαδή αληηκεησπίδεηε δπζθνιίεο κε θάπνηνπο άιινπο πιεζπζκνχο; 

ΝΟ: Δεε…. πγθεθξηκέλα έρνπκε πξφβιεκα κε ηνπο αζίγγαλνπο γηαηί αλ ζπκβεί θάηη 

ζε θάπνηνλ απφ απηνχο… έξρνληαη πνιινί καδί.. 

ΔΡ: Καη έηζη ππάξρεη πεξίπησζε λα δπζθνιεπηείηε λα πάξεηε ηζηνξηθφ απφ ηνλ αζζελή; 

ΝΟ: Δεε… εηδηθά φηαλ ν αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε λα κηιήζεη θαη πξέπεη λα 

ζπλελλνεζνχκε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπγγελείο. 

ΔΡ: Άξα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πηζηεχεηε φηη 

δπζρεξαίλεη ηελ θαηάζηαζε; 

ΝΟ: ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λαη.. αιιά δελ κπνξψ λα πσ ην ίδην θαη γηα άιιεο 

εζληθφηεηαο αζζελείο. 

ΔΡ: Έρεηε αληηιεθζεί λα γίλνληαη δηαθξίζεηο απφ ην πξνζσπηθφ ζε βάξνο θάπνηνπ 

κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ; 

ΝΟ: ρη δελ έρσ παξαηεξήζεη.. θαη πηζηεχσ φηη νθείιεηαη ζην φηη έρνπκε ζπλεζίζεη 

ηνπο κεηαλάζηεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο καο 

ΔΡ: Έρεη ζπκβεί αζζελήο λα κελ ζπκκνξθψλεηαη θαη λα κελ απνδέρεηαη ηε δηάγλσζε ή 

ηε ζεξαπεία; 

ΝΟ: Δεεε… εληάμεη θακηά θνξά λαη 

ΔΡ: Θπκάζηε θάπνην πεξηζηαηηθφ; 

ΝΟ: Ναη ζπκάκαη.. ζπγθεθξηκέλα είρε γίλεη εηζαγσγή ζε κηα γπλαίθα απφ ην Ηξάλ ή 

Ηξάθ δελ ζπκάκαη θαιά, ε νπνία δελ ήζειε γηαηξφ άληξα λα ηελ εμεηάζεη.. 

ΔΡ: Καη ηη θάλαηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε; 
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ΝΟ: Γελ ππήξρε γπλαίθα γηαηξφο ζην ηκήκα θαη έηζη αλαγθαζηηθά ηελ εμέηαζε ν 

γηαηξφο 

ΔΡ: Οη αζζελείο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο, έρεηε ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε απηφ; 

ΝΟ: Ναη.. ην γλσξίδσ Γηα παξάδεηγκα νη Ηλδνί δελ ηξψλε κνζραξίζην θξέαο 

ΔΡ: Καη ηη θάλεηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε; 

ΝΟ: Δθφζνλ ην αληηιεθζνχκε γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ ηξαπεδνθφκσλ 

ΔΡ: Πηζηεχεηε φηη έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πιεζηάζεηε αζζελείο κε πνιηηηζκηθά 

επαίζζεην ηξφπν; 

ΝΟ: πγθεθξηκέλα αληηκεησπίδνπκε φινπο ηνπο αζζελείο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζεβφκαζηε φζν κπνξνχκε ηελ θνπιηνχξα ηνπο θαη ηα 

πηζηεχσ ηνπο 

ΔΡ: Πηζηεχεηε φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ζέκαηα 

δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο; 

ΝΟ: ρη πηζηεχσ φηη δελ είλαη αξθεηά ελεκεξσκέλνη.. 

ΔΡ: Πνπ πηζηεχεηε φηη νθείιεηαη απηφ; 

ΝΟ: Δπεηδή δελ ην έρνπκε δηδαρζεί θάπνπ.. κφλν αλ θάπνηνη απφ εκάο έρνπλ 

ελεκεξσζεί ζε θάπνην ζεκηλάξην.. 

ΔΡ: Άξα πηζηεχεηε ζα βνεζνχζαλ θάπνηα ζεκηλάξηα δηαπνιηηηζκηθήο λνζειεπηηθήο ή 

δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο εληφο ησλ λνζνθνκείσλ; 

ΝΟ: ίγνπξα ζα βνεζνχζαλ πνιχ, εηδηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε επνρή.. 

ΔΡ: Ση άιιν πηζηεχεηε ζα βνεζνχζε; Θα βνεζνχζαλ θάπνηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζε 

δηάθνξεο μέλεο γιψζζεο γηα παξάδεηγκα πνπ λα ιέλε… ηη εμεηάζεηο πξέπεη λα θάλεη ν 

αζζελήο, πνπ λα απεπζπλζεί…. 

ΝΟ: Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν… αιιά δπζηπρψο δχζθνια παίξλνληαη ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο απφ ηα λνζνθνκεία.. 

ΔΡ: αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ ρξφλν ζαο! 

ΝΟ: αο επραξηζηψ θαη εγψ! Καιή επηηπρία! 

 

 

IV) Μεηαλάζηεο ζηελ παζνινγηθή θιηληθή 
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ΔΡ: Καιεκέξα! 

Μ: Καιεκέξα! 

ΔΡ: Πφζν ρξνλψλ είζαη; 

Μ: 30 

ΔΡ: Απφ πνχ είζαη; 

Μ: Απφ ηελ Αιβαλία 

ΔΡ: Δίζαη ρξφληα εδψ ζηελ Διιάδα; 

Μ:17 

ΔΡ: Πνπ κέλεηο; 

Μ: Κφξηλζν 

ΔΡ: ε ηη πηζηεχεηο; 

Μ: Μνπζνπικάλνο είκαη 

ΔΡ: Δίζαη παληξεκέλνο; 

Μ: Ναη 

ΔΡ: Σψξα εξγάδεζαη θάπνπ; 

Μ: ηα ρηήκαηα.. 

ΔΡ: Δδψ ζηελ θιηληθή πφηε ήξζεο; 

Μ: Δρζέο 

ΔΡ: Γηαηί ήξζεο; 

Μ: Με ηζίκπεζε κηα κέιηζζα θαη έρσ αιιεξγία 

ΔΡ: Έρεηο μαλαέξζεη ζε απηφ ην λνζνθνκείν; 

Μ: Έρσ έξζεη πξηλ έλα ρξφλν 

ΔΡ: Γηα πνην ιφγν; 

Μ: Δίρα πξφβιεκα ζηηο ακπγδαιέο 

ΔΡ: Γεληθά ζην λνζνθνκείν είρεο θάπνην πξφβιεκα κε ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο 

λνζειεπηέο; 

Μ: Δληάμεη… είρα…. Γηαηί είραλ απεξγία θαη ήηαλ πέληε.. φινη.. θαη πεξίκελα δχν 

ψξεο.. 

ΔΡ: Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη ζην λνζνθνκείν ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξα ηα πξάγκαηα; 

Μ: Να αιιάμεη… λα βάινπλε παξαπάλσ λα δνπιέςνπλε.. 

ΔΡ: Δληάμεη.. αο επραξηζηψ! 

Μ: Να είζαη θαιά 
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ABSTRACT 

 

Appropriate holistic nursing encompasses the recognition and acknowledgement of each 

patient’s culture, ethnicity and race. When cultural differences are ignored, barriers to 

effective health services may emerge. Aim: To investigate the views of nurses and 

immigrants for health care in two public hospitals in Greece. Method: The study 

population was a random sample of 10 nurses and assistant nurses and 10 immigrants. 

The data collection was achieved through interview taking place during January-May 

2013. The data analysis was performed after the completion of the interviews and the 

approach used was inductive. Results: The nurses who responded appeared to be quite 

familiar with populations from different cultural backgrounds and countries of origin. 

Not only did they claim to be very skilled in approaching patients in a culturally 

sensitive way but were also willing to overcome impediments caused by different 

languages and cultures. The respondents emphasized the need for, and importance of, 

special training in Transcultural nursing. The majority of immigrants appeared to be 

very satisfied with the health care they receive in public hospitals. Conclusions: The 

results of this study highlighted the problems occurring in everyday practice between 

the nursing staff and culturally diverse patient groups as well as the sensitivity required 

on the part of the nurses within such a setting. 

 

Keywords: Nurses perceptions, minority groups, Transcultural nursing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


