«Πλεόνασµα» 20.000 Ελλήνων γιατρών
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Ενα «πλεόνασµα» τουλάχιστον 20.000 ειδικευµένων κλινικών γιατρών, το οποίο αυξάνει χρόνο µε τον
χρόνο, διαθέτει η χώρα µας. Η υπερπαραγωγή γιατρών, που καταγράφεται µε ένταση τις τελευταίες δύο
δεκαετίες, έχει ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να διαθέτει σε σχέση µε τον πληθυσµό της τους περισσότερους
εξειδικευµένους γιατρούς, που σε µεγάλο ποσοστό είτε είναι άνεργοι είτε υποαπασχολούνται. Είναι
ενδεικτικό ότι στην Αθήνα σε ποσοστό τουλάχιστον 28% οι γιατροί είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται.
∆εν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι σήµερα 17.500 Ελληνες γιατροί εργάζονται στο εξωτερικό. Τραγική
ειρωνεία: η χώρα µε την υπερπαραγωγή γιατρών έχει ελλείψεις στο δικό της σύστηµα υγείας, αφού, λόγω
κρίσης, είχαν «κλείσει» επί µία επταετία οι πόρτες του ΕΣΥ. Υπολογίζεται µάλιστα ότι οι κενές οργανικές
θέσεις γιατρών στα δηµόσια νοσοκοµεία αγγίζουν τις 6.000. Συγχρόνως, έλλειµµα καταγράφεται στους
γενικούς - οικογενειακούς γιατρούς, µια ειδικότητα που, αντικατοπτρίζοντας την κατάσταση της
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας της χώρας µας, δεν εκπροσωπείται από πολλούς γιατρούς σε αντίθεση µε
ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Η υπερπαραγωγή εξειδικευµένων γιατρών στην Ελλάδα και η «υποπροσφορά» γενικών γιατρών
καταγράφεται και σε µελέτη του υπουργείου Υγείας και του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, η οποία
αναφέρεται στην ειδική έκδοση για την «Εθνική Στρατηγική Υγείας και δράσεις του τοµέα Υγείας στο ΕΣΠΑ
2014 - 2020». Σύµφωνα µε τη µελέτη, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 3.800 γενικοί γιατροί αντί των 8.140
που θα υπήρχαν εάν η χώρα διέθετε την ίδια «πυκνότητα» γενικών γιατρών που έχουν κατά µέσον όρο τα
άλλα κράτη της Ευρώπης, που σηµαίνει έλλειµµα τουλάχιστον 4.350 γενικών - οικογενειακών γιατρών.
Αντίθετα, ο αριθµός των ειδικευµένων γιατρών βρίσκεται πολύ πάνω από το «σηµείο αναφοράς» της Ε.Ε. Το
2014 υπήρχαν 42.647 ειδικευµένοι κλινικοί γιατροί στη χώρα µας, αντί των 20.283 που θα υπήρχαν εάν η
Ελλάδα διέθετε την ίδια πυκνότητα µε τον µέσο όρο των χωρών της Ευρώπης (για την εκτίµηση του µέσου
όρου συνυπολογίστηκε και η αναλογία σε πληθυσµό). Πλεόνασµα καταγράφεται και στους ειδικευµένους
εργαστηριακούς γιατρούς, αφού σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης διαθέτουµε περίπου 4.500
ειδικευµένους εργαστηριακούς γιατρούς, έναντι 600 εάν ακολουθούσαµε την ίδια πυκνότητα στους
συγκεκριµένους επιστήµονες µε αυτή που έχει κατά µέσο όρο η Ευρώπη.
Οπως αναφέρεται στη µελέτη του υπουργείου Υγείας, «συνολικά, λαµβανοµένων και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της χώρας, υπολογίζεται ότι υπάρχει ένα πλεόνασµα πάνω από 20.000 ειδικευµένους
γιατρούς στη χώρα, πλεόνασµα το οποίο συνεχίζει να αυξάνει κάθε χρόνο».
Σχεδόν 70.000
Συνολικά ο αριθµός των γιατρών στην Ελλάδα (ειδικευµένοι και χωρίς ειδικότητα) κυµαίνεται γύρω στις
69.000. Αυτό µας φέρνει σταθερά τα τελευταία χρόνια στην 1η θέση µεταξύ των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ σε
αναλογία γιατρών µε πληθυσµό. Ετσι, στη χώρα µας αναλογούν 6,3 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους και
ακολουθούν οι Αυστρία και η Ρωσία (5 και 4,9 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους αντίστοιχα). Ο µέσος όρος των
χωρών του ΟΟΣΑ είναι 3,3 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους, ενώ οι χώρες µε τη µικρότερη αναλογία είναι η Κίνα,
η Τουρκία και η Κολοµβία, όπου αντιστοιχούν λιγότεροι από δύο γιατροί ανά 1.000 κατοίκους.
Το 2000 ο αριθµός των γιατρών έχει αυξηθεί σε σχεδόν όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, τόσο σε απόλυτους
αριθµούς όσο και σε αναλογία µε τον πληθυσµό. Η αύξηση αυτή ήταν ιδιαίτερα ραγδαία σε µερικές χώρες
που ξεκίνησαν µε χαµηλό αριθµό γιατρών όπως η Τουρκία, η Κορέα και το Μεξικό, αλλά και σε χώρες όπως
η Ελλάδα και η Αυστρία. Στην Ελλάδα ο αριθµός των γιατρών αυξήθηκε πολύ το διάστηµα 2000 έως 2008
(από 47.250 σε 68.000) και έχει σταθεροποιηθεί έκτοτε.
Αντίθετα, η χώρα µας έχει πολύ λίγους νοσηλευτές σε σχέση µε τον πληθυσµό της, αναλογικά µε τις άλλες
χώρες του λεγόµενου δυτικού κόσµου. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 3,6 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν
ο µέσος όρος των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ είναι 9,1 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, και σε χώρες όπως η

Ελβετία, η Νορβηγία και η ∆ανία αντιστοιχούν περισσότεροι από 16 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους (στην
«πρωταθλήτρια» Ελβετία η αναλογία είναι 17,4 προς 1.000).
Κατά µέσον όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ η αναλογία νοσηλευτών/τριών και γιατρών είναι 3 προς 1, όταν στην
Ελλάδα είναι 0,6 προς 1. Σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Ιαπωνία, η Ιρλανδία και η ∆ανία η αντιστοιχία είναι
τουλάχιστον 4,5 νοσοκόµες ανά γιατρό.
Το πιο «πυκνό» δίκτυο φαρµακείων στην Ευρώπη
Την υψηλότερη αναλογία φαρµακείων σε σχέση µε τον πληθυσµό της συνεχίζει να κατέχει η Ελλάδα µεταξύ
των χωρών της Ευρώπης. Σύµφωνα µε τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο, ο αριθµός των
φαρµακοποιών που µπορούν να έχουν ιδιωτικό φαρµακείο ανέρχεται σε 10.800 (το διάστηµα από 1/1/15
έως 31/12/2015 ήταν 11.214 και αποχώρησαν 390), ενώ λειτουργούν περίπου 9.500 ιδιωτικά φαρµακεία.
Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Φαρµακοποιών (PGEU), τα περισσότερα
φαρµακεία στην Ευρώπη έχουν η Τουρκία (24.827), η Γαλλία (22.455), η Ισπανία (21.854) και η Γερµανία
(20.441). Η Ελλάδα µε 9.500 φαρµακεία είναι στην 7η θέση και ακολουθεί το Βέλγιο µε 4.929 φαρµακεία. Τα
λιγότερα φαρµακεία λειτουργούν στο Λουξεµβούργο (101), στη Σλοβενία (324) και τη ∆ανία (368). Η Ελλάδα
είναι µακράν η χώρα µε το πιο πυκνό δίκτυο φαρµακείων ανά την Ευρώπη, αφού αντιστοιχούν 84 φαρµακεία
ανά 100.000 κατοίκους. Στη 2η θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Κύπρος, µε 55,5 φαρµακεία ανά
100.000 κατοίκους, και η Βουλγαρία µε 51 φαρµακεία ανά 100.000 κατοίκους. Αντίθετα, στις χώρες που πιο
δύσκολα βρίσκει κάποιος φαρµακείο συγκαταλέγονται η ∆ανία µε 6,5 φαρµακεία ανά 100.000 κατοίκους, η
Ολλανδία µε 11,80 φαρµακεία ανά 100.000 κατοίκους και η Σουηδία µε 14 φαρµακεία ανά 100.000
κατοίκους.
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