Eκτύπωση

Η κρίση επιβάρυνε το εργασιακό περιβάλλον των μεταναστών
Της Ιωαννας Φωτιαδη
Μια εκτενής σκιαγράφηση του «άλλου» παρουσιάστηκε χθες από τον τομέα Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς
(ΕΜΜΕΔΙΑ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Στη μελέτη «δείκτες
ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα», που συμμετείχε δείγμα 1.800 περίπου μεταναστών,
εξετάστηκε μεταξύ άλλων το εργασιακό καθεστώς και η πρόσβαση στο σύστημα υγείας.
Το εργασιακό περιβάλλον των μεταναστών, όπου η ανασφάλιστη εργασία ανθεί, επιβάρυνε
περισσότερο η οικονομική κρίση. Μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι άνδρες άνω των 55 ετών,
όπου το ποσοστό ανεργίας είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ημεδαπών. Χρήση των
υπηρεσιών δημόσιας υγείας κάνουν σε μεγάλο βαθμό οι αλλοδαποί, καθώς 1 στους 4 ασθενείς
στα νοσοκομεία φέρεται να είναι μετανάστης. Λόγω του υψηλού κόστους αποφεύγουν τα
ιδιωτικά ιατρεία και τα απογευματινά του ΕΣΥ, όπως άλλωστε και τους «πανάκριβους»
οδοντιάτρους. Επισκέπτονται τις δομές Υγείας κυρίως για τοκετό, παιδικές ασθένειες και
εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων. Βρίσκουν «ακριβά» τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής
ενηλίκων, για τα παιδιά τους, όμως φαίνεται να κάνουν το καλύτερο δυνατόν: σε ποσοστό
άνω του 95% των γονέων τηρούν το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.
Τα προβλήματα ψυχικής υγείας που παρουσιάζουν είναι η χρήση αλκοόλ, οι φοβίες και η
κατάθλιψη, «η οποία συνδέεται άμεσα τόσο με τη διαδικασία ένταξης, αλλά και το άγχος της
ανεργίας», όπως ο εισηγητής, κ. Απ. Λαμπρόπουλος υπογράμμισε. Οι ίδιοι εκτιμούν την
κατάσταση της υγείας τους ως «πολύ καλή» σε ποσοστό 93%, όταν αντιστοίχως μόνο 70% των
ημεδαπών πιστεύουν το ίδιο. Μόνο 5% δηλώνουν ότι πάσχουν από χρόνια ασθένεια
(αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό 22,3%). «Η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί περισσότεροι έχουν
ασθένειες, όπως φυματίωση ή ηπατίτιδα, αλλά δεν το δηλώνουν είτε για να αποφύγουν το
κοινωνικό στίγμα είτε γιατί έχουν υποτιμήσει την σοβαρότητά της», σημείωσε ο κ. Ιω.
Υφαντής, καθηγητής στο ΕΚΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις ένας στους δέκα
νοσηλευόμενους μετανάστες έχει ασφάλιση. Ως σημαντική έλλειψη κρίνεται η πλήρης
απουσία από τα νοσοκομεία διερμηνέων, αλλά και η άγνοια γιατρών και νοσηλευτών για τη
σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Ωστόσο, το 99,1% των μεταναστών απαντούν ότι
σε επείγουσες καταστάσεις κανείς δεν έχει αρνηθεί να τους περιθάλψει.
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