
 

Η έγκαιρη παροχή θεραπευτικής αγωγής μπορεί να μειώσει τις δαπάνες υγειονομικής 

περίθαλψης των μεταναστών στην ΕΕ, σύμφωνα με μελέτη του FRA 

Την ώρα που το ζήτημα των μεταναστών στα σύνορα της ΕΕ βρίσκεται στην κορυφή της 

ευρωπαϊκής ατζέντας, οι παράτυποι μετανάστες που εισέρχονται στην ΕΕ βρίσκονται συχνά 

αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό από ιατρικές εξετάσεις και προληπτική φροντίδα. Ωστόσο, όπως 

καταδεικνύειμια νέα έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), το κόστος της 

υγειονομικής περίθαλψης των μεταναστών θα ήταν μικρότερο για τα κράτη μέλη εάν παρείχαν 

στους μετανάστες πιο έγκαιρη θεραπεία, αντί να περιμένουν έως ότου απαιτείται πλέον επείγουσα 

θεραπευτική αγωγή. 

Διαβάστε την περίληψη και την πλήρη έκθεση «The cost of exclusion from healthcare – the case 

of migrants in an irregular situation» (Το κόστος του αποκλεισμού από την υγειονομική 

περίθαλψη – η περίπτωση των παράτυπων μεταναστών) >> 

Στο πλαίσιο της πρώτης αυτής έρευνας που εξετάζει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας 
παρέχοντας πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε παράτυπους μετανάστες, ο Οργανισμός 
διενήργησε οικονομική ανάλυση βάσει ενός δενδροειδούς μοντέλου αποφάσεων 
(δενδροδιάγραμμα αποφάσεων – decision tree model) με σκοπό την εκτίμηση των δαπανών που 
απαιτούνται για την έγκαιρη πρόσβαση των παράτυπων μεταναστών σε ιατρικές εξετάσεις και 
ιατρική περίθαλψη, σε σύγκριση με το κόστος της επείγουσας θεραπευτικής αγωγής. Η έρευνα 
εξέτασε την κατάσταση στη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Σουηδία εστιάζοντας σε δύο από τα 
συνηθέστερα ζητήματα φροντίδας υγείας στην ΕΕ: την υπέρταση και την προγεννητική 
περίθαλψη. 

 Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα,  η παροχή συστηματικής υγειονομικής περίθαλψης σε 

ασθενείς με υπέρταση θα μπορούσε: 

- να αποφέρει εξοικονόμηση των σχετικών δαπανών κατά περίπου 9% σε διάστημα ενός 

έτους, ποσοστό που μπορεί να αυξηθεί σε 13% μετά από πέντε έτη και σε 16% για όλη 

τη διάρκεια ζωής· 

- να συμβάλλει στην πρόληψη 300 και πλέον εγκεφαλικών επεισοδίων και 200 και πλέον 

καρδιακών προσβολών ανά 1.000 μετανάστες σε κάθε χώρα. 

 Η βελτιωμένη προγεννητική περίθαλψη θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 

κόστους έως και 48% στη Γερμανία και την Ελλάδα και έως 69% στη Σουηδία σε διάστημα 

δύο ετών. 

Όπως καταγράφηκε ήδη σε προηγούμενη έκθεση του FRA σχετικά με την πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη των παράτυπων μεταναστών , η ανομοιογένεια που παρατηρείται μεταξύ 

των επιμέρους νομικών πλαισίων και διάφορα πρακτικά εμπόδια δημιουργούν ουσιαστικές 

διαφορές στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους παράτυπους μετανάστες ανά την ΕΕ. 

Δεδομένου ότι πολλές χώρες προχωρούν σε περικοπές των δαπανών τους στον τομέα της 

κοινωνικής πρόνοιας στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, τα πορίσματα του FRA έχουν ιδιαίτερη 

σημασία. Σε συνδυασμό με την ανάγκη παροχής επαρκούς υγειονομικής περίθαλψης με στόχο τη 

συμμόρφωση προς την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων που υπέχουν τα 

κράτη μέλη της ΕΕ, η έρευνα αυτή παρέχει ένα ισχυρό επιχείρημα για τη βελτίωση της παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης στους παράτυπους μετανάστες σε ολόκληρη την ΕΕ. 
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Οι τρεις χώρες που καλύπτονται από την παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν με κριτήρια τη γεωγραφική 

κατανομή τους, τις μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα μοντέλα χρηματοδότησης της 

υγειονομικής περίθαλψης και τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών στην παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης, καθώς και το γεγονός ότι και στις τρεις χώρες υπάρχουν σημαντικές κοινότητες 

μεταναστών σε αντικανονική κατάσταση. Τα ζητήματα υγείας που επιλέχθηκαν (υπέρταση, 

προγεννητική φροντίδα) συγκαταλέγονται μεταξύ των συνήθων υγειονομικών αναγκών των 

παράτυπων μεταναστών. Εντούτοις, προκειμένου να υπάρξουν πιο σαφή συμπεράσματα, υπάρχει 

ανάγκη για ευρύτερη έρευνα που θα καλύπτει μεγαλύτερο αριθμό χωρών και περισσότερα 

ζητήματα υγείας. 

Η παρούσα δήλωση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά και σουηδικά. 
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