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Περίληψη

Το 2015 έχει εμφανιστεί ένα τεράστιο κύμα μεταναστών και προσφύγων στα ελληνικά νησιά 
του Αιγαίου, με ιδιαίτερη ένταση μετά τα γεγονότα του πολέμου στη Συρία. Οι καταγραφές δι-
εθνών οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αναφέρουν χιλιάδες εισροές ανά ημέ-
ρα, με υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη τους. Στην παρούσα 
εργασία θα προτείνουμε δυνατότητες και προοπτικές παρέμβασης της πολιτείας στις πύλες ει-
σόδου. Η συμμετοχή στην κάλυψη των νέων αναγκών των περιοχών δεν γίνεται να επαφίε-
ται αποκλειστικά σε εθελοντικές οργανώσεις, είναι ανάγκη λοιπόν το κράτος να αναπτύξει ένα 
δικό του σχεδιασμό για τις περιοχές αυτές. Ο σχεδιασμός αυτός δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες 
των μεταναστών και των προσφύγων αλλά συμβάλει στην διατήρηση του επιπέδου υγείας των 
νησιών αλλά και στην όσο γίνεται ομαλή κατανομή και υποδοχή . Η κατάσταση όμως δεν εί-
ναι καινούρια , λόγω γεωγραφικής θέσης η Ελλάδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται δέ-
κτης κυμάτων προσφύγων και μεταναστών . Ειδικά με τη διατήρηση του φράχτη του Έβρου τα 
νησιά του Αιγαίου θα γίνονται ο κυματοθραύστης τους.  Έχει  αξία λοιπόν να μελετήσουμε και 
να επενδύσουμε σε μια όσο το δυνατόν πιο μόνιμη λύση και όχι κάτι ευκαιριακό που θα καλύ-
πτει πρόσκαιρες ανάγκες, μια λύση που δε θα αφορά ένα συγκεκριμένο νησί καθώς όπως θα 
διαπιστώσουμε η κατάσταση είναι παρόμοια σε όλες τις πύλες εισόδου.  Η λύση την οποία θα 
παρουσιάσουμε είναι η κάλυψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω κινητών μονάδων. 
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Οι κινητές μονάδες έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης στο σημείο εγκατάστασης 
του πληθυσμού στόχου και της δυνατότητας γρήγορης και έγκαιρης μετακίνησης. Το πιο σημα-
ντικό όμως στο οποίο θα καταλήξουμε είναι ότι αφήνουν μια παρακαταθήκη η οποία θα μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και μετά το πέρας της παρούσας ανάγκης , είτε σε άλλες περιοχές στις 
οποίες θα εμφανιστεί το ίδιο φαινόμενο είτε για τις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού σε  απο-
μακρυσμένες περιοχές.

Primary Health care in entry portals of 
the Aigean Sea. 

What we could (or we want to) do to cover the islands.
Christodoulou Panagiotis
Paper Supervisor: Intas Georgios

Summary

In the year 2015 a huge wave of immigrants and refugees has appeared in the Greek 
islands of the Aegean Sea, with particular intensity after the events of the war in Syria. 
Recordings of International organisations and NGO s are reporting thousands of inputs 
per day, with superhuman efforts to medical coverage. In this paper we propose a potential 
interference of the State in the gateways. The proposed design not only covers the needs 
of immigrants and refugees but also  contributes to maintaining the health level of the 
Islands and contributes in the smooth distribution and reception of the refugees. But the 
above situation is not new, due to its  geographical position, Greece periodically becomes 
a wave receiver of refugees and immigrants. Especially with the maintenance of the fence 
of the Ebro, the  Aegean Islands will become the seawall for these waves. It has great  
value therefore to study and invest in a more permanent solution instead of something 
opportunistic for covering temporary needs, a solution that does not refer to a specific 
island for as we can see the situation is similar at all entrance gates. The solution which will 
be presented for primary health care coverage is the use of mobile units. The mobile units 
have the advantage of easy and immediate access to the installation point of the target 
population and the possibility of quick and timely interference if needed. More importantly 
though where we end up is that they leave a structure legacy which will be usable after 
the present situation finishes, either in other areas where we will encounter the same 
phenomenon or for the needs of the local population in remote areas.

Εισαγωγή
Το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα απα-

σχολεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια όπως μπο-
ρούμε να παρατηρήσουμε στo γράφημα 1. Σε αυτό 
το σημείο θα ήταν χρήσιμο να διακρίνουμε τις δύο 
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Γράφημα1.

Γράφημα 2.

έννοιες. Η λέξη μετανάστης είναι μια γενική έννοια 
που κυρίως χρησιμοποιείται για ανθρώπους που 
επιλέγουν να φύγουν, ενώ η λέξη πρόσφυγας ανα-
φέρεται κυρίως σε ανθρώπους που αναγκάζονται 
να φύγουν λόγω εκτάκτων καταστάσεων στη χώρα 
τους . 

Μάλιστα η ροή προσφύγων και μεταναστών 
στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη μετά το Β Πα-
γκόσμιο πόλεμο, μετά τον πόλεμο και την κατάστα-
ση που επικρατεί στη Συρία όπως περιγράφεται 
στο Internal displacement and the Syrian crisis: 
an analysis of trends from 2011–2014 ( Doocy et 
al, 2015 ). 

Η κύρια πύλη ροής από ότι διαπιστώνουμε στο 
Γράφημα 2 είναι η δίοδος ανατολικής ευρώπης / 
Βαλκανίων η οποία από ότι θα εξετάσουμε και πα-
ρακάτω αφορά σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα, ιδι-
αίτερα αν συνυπολογίσουμε τις διαφορετικές χρο-
νικότητες ως προς τη λειτουργία των υπηρεσιών 
ασύλου με γρήγορη απορρόφηση στο Βορά και 
αργή στην Ελλάδα (OECD, 2015).  

Ιδιαίτερα μετά τους νέους πολέμους και τις ανα-
κατατάξεις των καθεστώτων στις περιοχές της Μέ-
σης Ανατολής , με βάση στοιχεία της Eurostat, 20 
εκατομμύρια μετανάστες έχουν εισέλθει στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση το 2014 ( Κοινωνικό Ιατρείο Αλλη-
λεγγύης Θεσσαλονίκης, 2015). Συγκεκριμένα στην 
Ελλάδα με βάση στοιχεία των Γιατρών Του Κόσμου 
μόνο τον Οκτώβρη 2015 5.500 μετανάστες κατά-
φεραν να φτάσουν στον ελληνικό χώρο μέσω θα-
λάσσης. 

Σε στατιστική σύγκριση το παραπάνω αποτελεί 
850% αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 
2014. Την ίδια στιγμή έχουν αναφερθεί 3080 νε-
κροί ή αγνοούμενοι ( Το ταξίδι, 2015 ). Μέχρι στιγ-
μής υπάρχουν τρία νησιά υποδοχής, η Λέσβος, η 
Χίος και η Τήλος. Στη Λέσβο υπάρχουν τρία σημεία 
συγκέντρωσης, η Μορία,το Καρά Τεπέ και το λιμά-

νι της Μυτιλήνης, όπου έχουν καταγραφεί 2000 με 
3000 αφίξεις την ημέρα (Γράφημα 3) με τελικό σύ-
νολο 111608 στις δύο πρώτες εβδομάδες. Στη Χίο 
( Γράφημα 4.) προς το παρόν υπάρχει ο καταυλι-
σμός Μερσινιδίου όπου χαρακτηριστικά το παιδια-
τρικό τμήμα εξυπηρετεί 50 έως 55 παιδιά την ημέ-
ρα. Το 70% αφορά Σύριους. ( MdM Greece 2015 ).

Η μέριμνα για τους αρρώστους και γενικά για 
όσους είχαν ανάγκη ήταν ιστορικά υπόθεση της οι-
κογένειας ενώ οι κάθε λογής φροντίδας παρέχο-
νταν στον τόπο διαμονής τους (Κουτσογιαννόπου-
λος, 1992 ). Αν μεταφέρουμε λοιπόν τον ορισμό 



Τεύχος 108: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 229

Γράφημα 3.

Γράφημα 4

αυτό στη σύγχρονη εποχή , σημαίνει ότι απαιτείται 
ένας σχεδιασμός μοντέλου πρωτοβάθμιας υγείας 
που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στις πύλες εισό-
δου του Αιγαίου. 

2. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας  
στις πύλες εισόδου

Ο σχεδιασμός προγραμματισμός κάθε Μονάδας 
παροχής φροντίδας υγείας εντάσσεται στο πλαί-
σιο του κεντρικού υγειονομικού σχεδιασμού και οι 
αντικειμενικοί του σκοποί και στόχοι πρέπει να εί-
ναι απόλυτα εναρμονισμένοι με τους σκοπούς και 
τους στόχους του κεντρικού υγειονομικού σχεδια-
σμού –προγραμματισμού, να μη τους αντιστρατεύ-
ονται και να εντάσσονται στο πλαίσιο για την πολι-
τική υγείας. 

Γενικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υγείας εί-
ναι η διαθεσιμότητα στον πληθυσμό, η δυνατότη-
τα προσπέλασης των πολιτών σε αυτές , η συνέχεια 
της προσφοράς τους , η αποδοχή τους από τους 
πολίτες (Δίκαιος et al, 1999). 

2.1 Τι και ποιους εξυπηρετεί και σε τι στοχεύει

Με βάση το προηγούμενο η πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα υγείας για τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες εντάσσεται στους στόχους του κεντρικού σχε-
διασμού . Με βάση τον OECD (2015) η δημόσια 
υγεία σχετίζεται με τους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες με βάση την: εξασφάλιση ίσων δικαιωμά-
των, τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο σύ-
νολο του πληθυσμού, τη μείωση της νοσηρότητας 
και της θνησιμότητας και τον περιορισμό των ανι-
σοτήτων στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Όλοι 
λοιπόν οι παραπάνω παράγοντες συνδέονται μετα-
ξύ τους σε μια αλληλουχία γεγονότων. Η εξασφά-
λιση πρόσβασης στο σύστημα υγείας δίνει τη δυ-
νατότητα καταγραφής των ασθενειών και έγκαιρης 
διάγνωσης τους. Η καταγραφή συμβάλει στη λήψη 
υγειονομικών μέτρων για τις συνθήκες διαμονής 
και κατανομής των μεταναστών αλλά και προστα-
σίας του υπόλοιπου πληθυσμού ( πχ εμβολιασμοί ) 
ενώ η διάγνωση οδηγεί στη θεραπεία και την απο-
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Γράφημα 5

Γράφημα 6

φυγή εξάπλωσης ασθενειών. Τα παραπάνω συντεί-
νουν στη μείωση των δεικτών νοσηρότητας και στη 
μείωση του κόστους νοσηλείας που θα απαιτού-
νταν σε περίπτωση μη έγκαιρης διάγνωσης . 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η παροχή πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας στους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες δεν καλύπτει μόνο τους ίδιους και 
τα δικαιώματα τους ως ανθρώπινες υπάρξεις αλλά 
συμβάλλει στην διατήρηση του επιπέδου υγείας 
του συνόλου του πληθυσμού, δηλαδή και των Ελ-
λήνων. Με αναφορά τα νησιά – πύλες εισόδου η 
εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης/κα-
ταγραφής του WHO 2010 (σύστημα καταγραφής,  
στατιστική ανάλυση, κατηγοριοποίηση, θεραπεία) 
είναι δυνατόν να εξορθολογήσει τις ανάγκες και 
τους κινδύνους αν προκύπτουν (αποτρέποντας μα-
ζικές κρίσεις πανικού και φαινόμενα ρατσισμού στο 
νησί), να εμποδίσει την εξάπλωση λοιμωδών νοση-
μάτων στον πληθυσμό των προσφύγων και σε δεύ-
τερο χρόνο στον πληθυσμό των ντόπιων και να μην 
επιβαρύνει τα νοσοκομεία του νησιού (μειώνοντας 
ταυτόχρονα και το κόστος λειτουργίας). 

2.2 Η δομή στην οποία θα επεξεργαστούμε 
την ΠΦΥ

Με βάση τα δεδομένα που επεξεργαστήκαμε 
αναλυτικά στην εισαγωγή , δε θα αναλύσουμε γενι-
κά και αόριστα ένα συνολικό πρωτοβάθμιο σύστη-
μα υγείας για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες 
,ενδεχομένως ερχόμενοι σε ένα βαθμό αντίθετοι με 
διεθνές πρακτικές. Η διεθνής εμπειρία στοχεύει στο 
σχεδιασμό ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει τα 
δικαιώματα στο υγειονομικό επίπεδο των μετανα-
στών και των προσφύγων στο σύνολο ενός κρά-
τους ( McDonald, J. T., & Kennedy, S. ,2004). 

Στην περίπτωση μας όμως βρισκόμαστε σε μια 
κατάσταση όπου δεν υπάρχει καταγραφή και κατα-
νομή των προσφύγων αλλά άτακτη συσσώρευση 
τους σε νησιωτικές περιοχές, στις οποίες επομένως 
θα αναφερθούμε. 

Από την άλλη δε θα επιλέξουμε συγκεκριμένο 
νησί καθώς από τα στοιχεία της εισαγωγής αλλά 
και τη σύγκριση των γραφημάτων 5 και 6 οι απαι-
τήσεις είναι πανομοιότυπες ώστε να μας επιτρέ-
πουν να αναπτύξουμε μια πρόταση κατάλληλη για 
όλες τις πύλες εισόδου.



Τεύχος 108: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 231

Η δομή την οποία προτείνουμε είναι η χρήση κι-
νητών μονάδων υγείας με βάση τη SWAT μέθοδο 
ανάλυσης (Wijngaarden et al ,2012 )  που θα ακο-
λουθήσουμε παρακάτω. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των κινητών μο-
νάδων είναι η εύκολη μετάβαση τους στην περιοχή 
της ομάδας στόχου, ακόμα κι αν αυτή αλλάξει, σε 
σύντομο χρονικό διάστημα (μέγιστη καλή τοποθε-
σία που εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στους εξυ-
πηρετούμενους). Υπόλοιπα δυνατά σημεία της λει-
τουργίας των κινητών μονάδων είναι :

• Γρήγορη ετοιμασία : Απαιτείται απλά ένα διώ-
ροφο  λεωφορείο ΚΤΕΛ υπεραστικού τύπου (εύ-
κολα διαθέσιμο λόγω της μείωσης δρομολογί-
ων αντίστοιχων τύπων τα οποία είναι ήδη διαθέσι-
μα στο κράτος) στο οποίο στον δεύτερο όροφο θα 
προστεθούν δύο εξεταστικά κρεβάτια και ο κινητός 
ιατρικός εξοπλισμός.

• Επιτυχημένη λειτουργία : η χρήση κινητών μο-
νάδων είναι η πρώτη επιλογή μη κυβερνητικών ορ-
γανώσεων (Οδοιπορικό,2011) για την παρέμβαση 
σε πληθυσμούς αποκλεισμένους από το σύστημα 
υγείας ή για την παροχή υπηρεσιών σε πληθυσμούς 
με ιδιαίτερες ανάγκες (ρομά, χρήστες ναρκωτικών 
ουσιών).

• Ύπαρξη προσωπικού με εμπειρία λόγω της χρό-
νιας χρήσης τους όπως αναφέραμε σε προηγούμε-
νο σημείο.

• Το προσωπικό είναι δυνατό να μετακινηθεί από 
υπάρχουσες κρατικές δομές, καθώς οι αποστολές 
αλληλεγγύης (ΕΙΝΑ , 2015) δείχνουν τη διαθεσιμό-
τητα για αντίστοιχες αποστολές. 

• Λόγω της φύσης της δομής χρειάζεται ολιγο-
μελές πλήρωμα όπως θα αναλυθεί στην επόμενη 
ενότητα.

• Προστασία από εξωτερικούς κινδύνους: κλει-
στός χώρος με δυνατότητα μετακίνησης σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης.

•  Μοναδική δυνατότητα μετακίνησης και προ-
σαρμογής σε νέα δεδομένα και καταστάσεις σε 
ελάχιστο χρόνο χωρίς περαιτέρω έξοδα. 

• Είναι η μοναδική λύση που καλύπτει και τα τέσ-
σερα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υγεί-
ας (διαθεσιμότητα, δυνατότητα πρόσβασης , συνέ-
χεια της προσφοράς , αποδοχή από τους πολίτες).

Μοναδικό αδύνατο σημείο είναι η αύξηση του 
αρχικού κόστους/κεφαλαίου για την εκκίνηση της 
μονάδας σε σχέση με την επιλογή αξιοποίησης ενός 

ήδη υπάρχοντος χώρου. Μειονέκτημα όμως που 
αντισταθμίζεται (εκτός από τα παραπάνω) από την 
μη μονιμότατα του άρα και την πιο εύκολη αποδο-
χή του από τον τοπικό πληθυσμό αλλά και από την 
αυτονομία χρήσης του ως χώρος (δε χρειάζεται για 
παράδειγμα η διακοπή της κανονικής λειτουργίας 
ενός άλλου χώρου ή η υγειονομικά δύσκολα βιώ-
σιμη παράλληλη λειτουργία τους). 

Το ενδεχόμενο επιρροής από εξωγενής παράγο-
ντες εκμηδενίζεται με την επιλογή της κινητής μο-
νάδας. 

Σε αντίθεση με την επιλογή ενός αίθριου χώρου 
με σκηνές, η πρόσβαση τους είναι ασφαλής από 
καιρικές συνθήκες και τυχών κινδύνους λόγω της 
δυνατότητας μετακίνησης. Σε περίπτωση δε αλλα-
γής των συνθηκών όπως μετακίνηση του πληθυ-
σμού σε άλλο σημείο του νησιού ή σε άλλο νησί , η 
δομή δεν χάνει τη χρησιμότητα της αφού μπορεί το 
ίδιο εύκολα να μετακινηθεί. 

Το προαναφερθέν χαρακτηριστικό αποτελεί και 
μια δυνατότητα ευκαιρίας και μελλοντικής επένδυ-
σης. Η δημιουργία μιας δομής από κρατικές μονά-
δες αφήνει παρακαταθήκη τόσο σς περίπτωση αλ-
λαγής του σημείου εισόδου στο μέλλον όσο και σε 
περίπτωση λύσης/παρόδου του φαινομένου της 
αυξημένης ροής μεταναστών και προσφύγων στα 
νησιά του Αιγαίου. 

Η δομή σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για να καλύψει άλλες περιοχές με κύμα-
τα προσφύγων και μεταναστών ή κενά του εθνικού 
συστήματος υγείας ( απομακρυσμένες περιοχές, 
πόλεις με έλλειψη συγκεκριμένων ιατρικών ειδικο-
τήτων , πληθυσμοί εν μέρει αποκλεισμένοι ) ανάλο-
γα με την εκάστοτε συγκυρία και προσαρμοσμένη 
στις τρέχουσες ανάγκες. 

Η λειτουργία των κινητών μονάδων δηλαδή ενώ 
απαντά σε ένα προσωρινό φαινόμενο έχει τη δυ-
νατότητα να αξιοποιηθεί και στο μέλλον σε πλή-
θος αναγκών. Χρησιμοποιώντας μάλιστα την εξί-
σωση Hanlon (αξιολόγηση βασικών προτεραιοτή-
των) ΑΒΠ={[(Α+Β)×Γ]/3}×Δ (όπου Α η εκτίμηση με-
γέθους του προβλήματος, Β η σημαντικότητά του, 
Γ η αποδοτικότητα στον πληθυσμό και Δ η δυνατό-
τητα εκτέλεσης) η επιλογή των κινητών μονάδων 
λαμβάνει τη μέγιστη τιμή καθώς οι τιμές Α,Β ,Δ είναι 
κοινές για όλες τις δυνατές επιλογές, η τιμή Γ μεγι-
στοποιείται λόγω της δυνατότητας μεταγενέστερης 
χρηστικότητας (Ιωαννίδης et al ,1999).
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2.3 Κινητές μονάδες: λειτουργία  
και στελέχωση

Η λειτουργία των κινητών μονάδων προσαρμό-
ζεται στον πληθυσμό και τις εισροές της ομάδας 
στόχου στην εκάστοτε πύλη εισόδου. Με τα δεδο-
μένα που αναφέραμε από την εμπειρία λειτουργί-
ας κινητών μονάδων χρειάζεται μία κινητή μονά-
δα ανά καταυλισμό προσφύγων. Σε περίπτωση δι-
άσπαρτων καταυλισμών είναι δυνατόν να καλύπτο-
νται από μια κινητή μονάδα. Με τα σημερινά δε-
δομένα το σχέδιο λειτουργίας θα αντιστοιχούσε σε 
δύο κινητές μονάδες στην Λέσβο και μία στη Χίο. 
Με το δεδομένο ότι η ομάδα στόχος είναι μόνιμη 
για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στην περιοχή 
και για την ορθή αντιστοιχία κόστους οφέλους η 
λειτουργία των κινητών μονάδων θα αντιστοιχεί σε 
μία οχτάωρη βάρδια.

Η στελέχωση της κάθε κινητής μονάδα βασίζε-
ται στη μεθοδολογία που αναπτύξαμε για τη σχέση 
μεταναστών/προσφύγων και δημόσιου συστήμα-
τος υγείας (καταγραφή , ανάλυση , διάγνωση/θε-
ραπεία) . Οι βασικές υπηρεσίες λοιπόν της κινητής 
μονάδας είναι: 

• Ιατρική εξέταση και παροχή φαρμακευτικής κά-
λυψης

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
• Ταυτοποίηση ευπαθών ομάδων 
• Παραπομπή ευπαθών ομάδων σε αντίστοιχες 

κοινωνικές δομές
Το μοντέλο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη 

συνολικότερης καταγραφής και ανάλυσης των ανα-
γκών και των προβλημάτων της ομάδας στόχου και 
όχι απλά τη διάγνωση και θεραπεία  των ασθενών. 
Για την υλοποίηση των στόχων αυτών χρειάζεται 
και η δικτύωση της δομής τόσο με τις δομές του 
εθνικού συστήματος υγείας της περιοχής (για πα-
ραπομπές δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων περι-
στατικών ή αν απαιτείται για εργαστηριακό έλεγ-
χο) όσο και με εθελοντικές οργανώσεις που δρουν 
στον ίδιο χώρο. Απαραίτητη είναι προφανώς και 
συνεννόησης της δομής με τοπικούς παράγοντες 
όπως η δημοτική αρχή για την κατάλληλη τοποθε-
σία της μονάδας και τη διαμονή του προσωπικού. 

Από τις ανάγκες συνάγουμε ότι η λειτουργία της 
δομής δε θα είναι ιατροκεντρική καθώς το ιατρι-
κό προσωπικό δεν έχει απαραίτητα τις γνώσεις, το 
χρόνο και τις ικανότητες για τη διαχείριση του όλου 
εγχειρήματος . Χρειάζεται επομένως ανά κινητή μο-

νάδα δύο γιατροί (με ειδικότητα γενικής ιατρικής 
ή ένας με ειδικότητα γενικής ιατρικής και ένας με 
παιδιατρικής), δύο νοσηλευτές , ένας ψυχολόγος ( 
η πρωτοβάθμια φροντίδα συμπεριλαμβάνει και την 
ψυχολογική κατάσταση ειδικά σε πληθυσμούς προ-
σφύγων), δύο διερμηνείς, ένας οδηγός και ένας 
κοινωνικός λειτουργός. Το ιατρικό προσωπικό θα 
λειτουργεί στον πάνω όροφο ενώ ο ψυχολόγος και 
ο κοινωνικός λειτουργός στον κάτω. Λόγω της ολι-
γομελούς σύνθεσης θα ακολουθηθεί το μοντέλο 
λειτουργίας «Αθηνά»το οποίο θέτει ως προτεραιό-
τητα την επίτευξη του έργου, τη δημιουργικότητα , 
την επίτευξη προβλημάτων μέσω της ομαδικής ερ-
γασίας, τις επίπεδες δομές και τη μετακίνηση προ-
σωπικού (Handy, 1976). 

2.4 Εναλλακτικές λύσεις 

Σε κάθε αναπτυσσόμενο σχέδιο είναι απαραί-
τητη η ύπαρξη ενναλακτικών λύσεων υλοποίησης 
του καθώς δεν είναι ποτέ βέβαιο ότι θα υλοποιη-
θεί υπό τις ιδανικές συνθήκες. Το παρών εναλλα-
κτικό σχέδιο θα βασιστεί στη φιλοσοφία των κινη-
τών μονάδων καθώς άλλες δυνατότητες (αξιοποί-
ηση δημόσιου χώρου , υπαίθριο ιατρείο) αποκλεί-
στηκαν λόγω των μειονεκτημάτων που έχουν ανα-
φερθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης εύρεσης ή δι-
αμόρφωσης λεωφορείου θα προσανατολιστούμε 
στη χρήση κινητής μονάδας τύπου  μικρού φορτη-
γού (mini van) με διαμορφωμένο τον πίσω χώρο 
ως κέντρο εξέτασης. Η εύρεση είναι πιο εύκολη κα-
θώς αντίστοιχα οχήματα διαθέτουν οι περισσότεροι 
δήμοι και περιφέρειες. Η ίδια δομή θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και για νησιά με μικρότερη εισροή 
όπως η Τήλος. Επίσης η επανεξέταση της λειτουρ-
γίας των μονάδων θα μπορούσε να καταλήξει σε 
δύο βάρδιες με επιπλέον προσωπικό σε περίπτωση 
μη κάλυψης του πληθυσμού στόχου. 

3. Συμπεράσματα

Το νέο κύμα προσφύγων και μεταναστών απο-
τελεί ένα από τα μείζονα ζητήματα της Ευρώπης 
με ιδιαίτερες συνέπειες στην Ελλάδα που αυτή τη 
στιγμή είναι η κυριότερη πύλη εισόδου. Το φαινό-
μενο αυτό , όσο συνεχίζεται η εμπόλεμη κατάστα-
ση στη Μέση Ανατολή ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρ-
χει αποτελεσματική κοινή μεταναστευτική πολιτική) 
θα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Στην παρού-
σα λοιπόν συγκυρία, με το υπάρχον δεδομένο ότι η 
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μόνη πρόσβαση (λόγω του φράχτη στον Έβρο και 
των καθυστερήσεων των αιτήσεων ασύλου) είναι η 
θαλάσσια οδός,οι εισροές θα έχουν αυξητική τάση 
στα νησιά πύλες εισόδου του Αιγαίου. Η ένταση του 
φαινομένου καθιστά επιτακτική την αντιμετώπιση 
του συντεταγμένα από την πολιτεία και όχι μόνον 
από εθελοντικές οργανώσεις, με στόχο την ένταξη 
της πολιτικής υγείας για μετανάστες και πρόσφυ-
γες στην κεντρική πολιτική υγείας. Αυτό επιτάσσουν 
τόσο  ανθρωπιστικοί λόγοι όσο και λόγοι κοινω-
νικής συνοχής και διατήρησης της εύρυθμης υγεί-
ας  του συνόλου του πληθυσμού. Στη συγκεκριμένη 
χρονική συγκυρία στόχος της παρέμβασης είναι τα 
νησιά πύλες καθώς εκεί εξελίσσεται το πρόβλημα. 
Ιδανική λύση είναι  η αποστολή κινητών μονάδων 
καθώς εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση στον προ-

σφυγικό πληθυσμό, παρέχοντας ταυτόχρονα ασφά-
λεια στο προσωπικό και τους εξυπηρετούμενους. Η 
διάγνωση, η θεραπεία και η καταγραφή των ανα-
γκών των προσφύγων εξασφαλίζει τόσο την κάλυ-
ψη των αναγκών πρωτοβάθμιας περίθαλψης όσο 
και την ένταξη τους με ομαλούς ρυθμούς στο κοι-
νωνικό σύνολο. Η διακριτικότητα και η ευκινησία 
των κινητών μονάδων είναι λειτουργικές για τις 
κοινωνίες των νησιών και την εξυπηρέτηση των ευ-
παθών ομάδων. 

Το κυριότερο όμως δεδομένο είναι ότι οι πρό-
σφυγες χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως πύλη εισό-
δου αλλά όχι ως στόχο διαμονής, άρα όταν μετα-
κινηθούν οι δομές που θα έχουμε δημιουργήσει θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάγκες του υπο-
λοίπου πληθυσμού.
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