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Το«Brain Drain» (διαρροή εγκεφάλων στα ελληνικά), η μετανάστευση δηλαδή των επιστημόνων
και γενικότερα των «νέων δυνατών μυαλών» σε άλλες χώρες, ένα φαινόμενο που λαμβάνει
ανησυχητικές διαστάσεις στην Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται όλο και πιο
έντονα στο χώρο της Υγείας και ειδικότερα των δημόσιων νοσοκομείων.
Είναι ενδεικτική η νέα έρευνα που πραγματοποίησε το Bloomberg, σύμφωνα με την οποία από
τους 31 χιλ. γιατρούς μετανάστες στη Γερμανία, οι 2.500 είναι Έλληνες, με τη χώρα μας να
κατατάσσεται στη δεύτερη θέση αναφορικά με τους γιατρούς που έχουν αφήσει τη χώρα τους για
να βρουν εκεί ένα καλύτερο μέλλον. Τα γερμανικά νοσοκομεία αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης: Η
Γερμανία προσφέρει θέσεις εργασίας στον ιατρικό τομέα λόγω της βασικής έλλειψης που έχει σε
γιατρούς.
Το πρόβλημα υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η χώρα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το
44 % των Γερμανών γιατρών είναι παραπάνω από 50 χρονών, έχουν καταστήσει τη Γερμανία
«πρώτη επιλογή». Σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής Ένωσης Συμβεβλημένων Ιατρών,
υπάρχει έλλειμμα σε περίπου 2.600 οικογενειακούς γιατρούς στο σύνολο της γερμανικής
επικράτειας, σε αγροτικές, ως επί το πλείστον, περιοχές. Στις ίδιες περιοχές χρειάζονται επιπλέον
2.000 ειδικευμένοι γιατροί καθώς και 1.259 φυσικοθεραπευτές.
Εκτός από τη Γερμανία, μεγάλο ποσοστό γιατρών μεταναστεύει προς τα βρετανικά νοσοκομεία,
ενώ τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγοι οι γιατροί που κατευθύνονται προς τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μεγαλύτερο ποσοστό των γιατρών που ενδιαφέρονται για
εργασία στο εξωτερικό είναι άνεργοι ειδικευμένοι ή γιατροί που τελειώνουν την ειδικότητα και
αναζητούν στο επόμενο βήμα λύσεις στο αδιέξοδο της ανεργίας.
Οι αιτίες της μετανάστευσης είναι γνωστές: Προσλήψεις πλέον δεν γίνονται στα ελληνικά δημόσια
νοσοκομεία. Τα κίνητρα για επιλογή παραμεθόριων περιοχών είναι σχεδόν ανύπαρκτα, ενώ ακόμη
και μετά την πρόσληψη, ο μισθός των νεοεισερχόμενων υπολείπεται κατά πολύ σε σύγκριση με τις
χώρες του Βορρά.
Η «φυγή» προς τα νοσοκομεία του εξωτερικού δεν ξεκίνησε βέβαια φέτος. Όπως δείχνουν τα
στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το 2012 εξέδωσαν πιστοποιητικό αποχώρησης προς το

εξωτερικό 642 ανειδίκευτοι και 1.166 ειδικευμένοι γιατροί, ενώ το 2007 τα αντίστοιχα νούμερα ήταν
μόλις 243 οι ανειδίκευτοι και 292 οι ειδικευμένοι, στο σύνολο 535, γεγονός που σημαίνει ότι το
ποσοστό του υψηλότατου εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού που φεύγει στο εξωτερικό σχεδόν
πενταπλασιάστηκε μέσα στην τελευταία πενταετία.
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