Οι Έλληνες ειδικευόµενοι γιατροί στη Γερµανία

«Οι Έλληνες γιατροί στη Γερµανία
ως παράδειγµα ‘διαρροής εγκεφάλων’ στον τοµέα της υγείας»,
Σεπτέµβριος 2012, Πανεπιστήµιο του Μύνστερ.

Αυτός είναι ο τίτλος της εργασίας του Έλληνα φοιτητή Ανδρέα Γκολφινόπουλου.
Για το θέµα της ‘διαρροής εγκεφάλων’ (Brain Drain) από την Ελλάδα στο εξωτερικό
υπάρχει µόνον µία έρευνα: του Λόη Λαµπριανίδη µε τίτλο «Επενδύοντας στη φυγή: η
διαρροή επιστηµόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσµιοποίησης», 30 Μαΐου
2011, Εκδόσεις Κριτική.
Για τους γιατρούς ειδικά δεν υπάρχει όµως καµία εργασία, ή δεν υπήρχε τουλάχιστον
µέχρι τις 27 Σεπτεµβρίου του 2012, που κατέθεσε την εργασία του ο Ανδρέας
Γκολφινόπουλος, µεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήµιο του Μύνστερ, στον
τοµέα της Πολιτικής Επιστήµης.
Ο κ. Γκολφινόπουλος επέλεξε τους Έλληνες γιατρούς στη Γερµανία, επειδή
συνιστούν µια οµοιογενή οµάδα, αλλά λόγω των διαφορετικών σταδίων εκπαίδευσης
και ειδικοτήτων περιόρισε την έρευνά του στους ειδικευόµενους γιατρούς, σε εκείνους
δηλαδή που κάνουν την ειδικότητά τους.
Η υποοµάδα αυτή είναι σηµαντική, σύµφωνα µε τον συντάκτη της διπλωµατικής
εργασίας (Masterarbeit), γιατί
-

-

πρώτον, η πλειοψηφία τους είναι νέοι σε ηλικία και εποµένως αποτελούν το
πιο παραγωγικό εργατικό δυναµικό της κοινωνίας
δεύτερον, η ειδίκευσή τους σε γερµανικά νοσοκοµεία θα επηρεάσει
καθοριστικά την εγκατάστασή τους στη χώρα της σηµερινής τους
παραµονής
τρίτον, µέσω της ειδίκευσής τους καλύπτουν τις ανάγκες σε ιατρικό
δυναµικό των γερµανικών νοσοκοµείων και
τέταρτον, ο αριθµός της οµάδας των Ελλήνων γιατρών που κάνουν ειδικότητα
αυξήθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγγερµανικού Ιατρικού Συλλόγου οι Έλληνες γιατροί
άγγιξαν το 2011 τους 2.224 (Bundesärztekammer / Tätigkeitsbericht 2011). Αύξηση
της τάξεως του 10,3%. ∆υστυχώς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τους
ειδικευόµενους γιατρούς.
Στη διπλωµατική εργασία (Masterarbeit) δίνεται απάντηση στο βασικό ερώτηµα, γιατί
µεταναστεύουν οι Έλληνες γιατροί προς τη Γερµανία και µάλιστα οι ειδικευόµενοι.

Οι σηµαντικότερες αιτίες µετανάστευσής τους είναι:
- Η περίφηµη ‘λίστα αναµονής’ ιατρικών ειδικοτήτων στην Ελλάδα, από πέντε έως
και 10 ή και 12 χρόνια, λόγω της πληθώρας των γιατρών
- η ποιότητα της ειδίκευσης στην Ελλάδα
- η αµοιβή ενός ειδικευόµενου γιατρού στην Ελλάδα αγγίζει τα 800 µε 960 ευρώ και
µε τις χηµηλά αµοιβόµενες υπερωρίες φθάνει τα 1.500. Όλα αυτά χωρίς
‘φακελάκι’
- η τεχνολογική υποδοµή και η ιδιαίτερα γραφειοκρατική διαχείριση των
ελληνικών νοσοκοµείων
- η διαφθορά και το πελατειακό σύστηµα.

Αντίθετα στη Γερµανία:
- Υπάρχει τόση έλλειψη ιατρικού δυναµικού στα νοσοκοµεία, που παίρνουν
Έλληνες ειδικευόµενους και χωρίς γερµανικά
- δεν υπάρχει εποµένως η λίστα αναµονής
- η αµοιβή ενός ειδικευόµενου γιατρού είναι το λιγότερο 2.400 συν τις νυχτερινές
υπηρεσίες και τις µισθολογικές αυξήσεις µέσω της συλλογικής σύµβασης
- η τεχνολογική υποδοµή είναι καλύτερη, το ίδιο και το σύστηµα διαχείρισης
των νοσοκοµείων
- η ποιότητα της ειδίκευσης είναι υψηλή
- διευκολύνει την προσέλευση Ελλήνων γιατρών στη Γερµανία η δικτύωση µε
συναδέλφους τους που είναι ήδη στη Γερµανία και οι οποίοι τους βοηθούν
συγκεκριµένα στην εύρεση εργασίας, στη διαδικασία πρόσληψης ακόµη και στη
διαδικασία εύρεσης στέγης
- το νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και της Γερµανίας που επιτρέπει αυτή τη
µεταναστευτική ροή.

Τα βασικά πορίσµατα στα οποία καταλήγει η εργασία είναι:
- επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος ρόλος της ΕΕ, η οποία µέσω του κατάλληλου
νοµοθετικού πλαισίου εξοµαλύνει τη ροή εργατικού και επιστηµονικού δυναµικού και
καθορίζει την ταχύτητα, την αµεσότητα και το δυναµισµό της επαγγελµατικής
κινητικότητας

- η αύξηση του ιατρικού δυναµικού που µεταναστεύει στη Γερµανία επιβεβαιώνει πως
πρόκειται για σοβαρή ‘διαρροή εγκεφάλων’ στο εξωτερικό. Αν και υπάρχει
πληθώρα γιατρών στην Ελλάδα, η διαρροή αυτή σηµαίνει πως το ελληνικό κράτος
επένδυσε σε ανθρώπινο δυναµικό που δε θα χρησιµοποιήσει, διότι οι γιατροί κάνουν
καριέρα στο εξωτερικό. Έτσι η Ελλάδα χρηµατοδοτεί έµµεσα το σύστηµα υγείας
άλλων χωρών
- η επιστροφή αυτού του δυναµικού ως εξειδικευµένων γιατρών στην Ελλάδα είναι
µάλλον άδηλη αν όχι αδύνατη.
- η ανάλυση των συνεντεύξεων των Ελλήνων γιατρών και των στοιχείων που
υπάρχουν σε ανάλογες επιστηµονικές εργασίες για άλλες εθνικότητες επιβεβαιώνει
επίσης ένα άλλο βασικό πόρισµα: τις ελλείψεις του υγειονοµικού συστήµατος
στην Ελλάδα.
Τέλος να σηµειώσουµε ότι η εργασία παρουσιάστηκε από το συντάκτη της Ανδρέα
Γκολφινόπουλο στις 14 Ιανουαρίου και στο Πανεπιστήµιο Αθηνών στα πλαίσια
συζήτησης για τη σύγχρονη αποδηµία των Ελλήνων µε οµιλητές τον υφυπουργό
Εξωτερικών, αρµόδιο για την οµογένεια, Κωνσταντίνο Τσιάρα, την πρέσβειρα της
Αυστραλίας στην Ελλάδα Jenny Bloomfield, την επίκουρο καθηγήτρια του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ιωάννα Λαλιώτου, τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών Αντώνιο Κόντη κ.ά.

