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<<Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Διατμηματικού ΜΠΣ
Πλήρους Φοίτησης των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) έχει
συγγραφεί από εμένα προσωπικά και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί
στο πλαίσιο κάποιου άλλου μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού τίτλου σπουδών,
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εργασία αυτή έχοντας εκπονηθεί από εμένα,
αντιπροσωπεύει τις προσωπικές μου απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις
οποίες ανέτρεξα για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής
αναφέρονται στο σύνολό τους, δίνοντας πλήρεις αναφορές στους συγγραφείς,
συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν
από το διαδίκτυο>>.

O ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

2

Σιούτης Δημήτριος ΜBA full time 2017-2019 Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

Ευχαριστίες
Σε αυτό το σημείο αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου
ευχαριστίες σε ορισμένους ανθρώπους που η συμπαράστασή τους ήταν
ζωτικής σημασίας για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Πρώτη από
όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Ανδρή
Μαρία, για την καθοδήγηση, τις συμβουλές αλλά και τον τρόπο που μου
επισήμανε τα λάθη. Ακόμα, είμαι ευγνώμων για τον πολύτιμο χρόνο που μου
αφιέρωσε.
‘Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μου, για την κατανόηση και την
συμπαράσταση στο δύσκολο διάστημα της εκπόνησης της διπλωματικής μου
εργασίας.
Κλείνοντας, ευχαριστώ την οικογένειά μου για την στήριξη που μου παρέχει
όποτε την χρειάζομαι.

O ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

3

Σιούτης Δημήτριος ΜBA full time 2017-2019 Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

Περίληψη
Εισαγωγή:

Κατά

τον

Παγκόσμιο

(https://www.who.int/topics/health_systems/en/

Οργανισμό

Υγείας,

ένα καλό σύστημα υγείας

παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους ανθρώπους, όταν και όπου τις
χρειάζονται. Η ακριβής διαμόρφωση των υπηρεσιών διαφέρει από χώρα σε
χώρα αλλά σε όλες τις περιπτώσεις απαιτεί έναν ισχυρό μηχανισμό
χρηματοδότησης και ένα καλά εκπαιδευόμενο και επαρκώς αμειβόμενο
εργατικό δυναμικό.
Κατά

τον

Παγκόσμιο

οργανισμό

Ηνωμένων

εθνών,

(https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html)

ο

μετανάστης ορίζεται ως οποιοδήποτε άτομο το οποίο μετακινείται ή έχει
μετακινηθεί σε ένα διεθνές σύνορο ή σε ένα κράτος μακριά από την κατοικία
του, ανεξάρτητα από(1)το νομικό καθεστώς του ατόμου;(2)εάν η κίνηση είναι
εθελοντική ή ακούσια;(3)ποια είναι τα αίτια της κίνησης;(4)ποια είναι η διάρκεια
της διαμονής.
Ο γλωσσικός φραγμός προκύπτει όταν 2 άτομα ή και παραπάνω δεν ομιλούν
την ίδια γλώσσα με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία. Ο
γλωσσικός φραγμός στην δημόσια υγεία είναι όταν ένας γιατρός δεν ομιλεί την
ίδια γλώσσα με τον ασθενή.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης
ή όχι επικοινωνιακού γλωσσικού φραγμού μεταξύ των αλλοδαπών χρηστών
υπηρεσιών υγείας και των επαγγελματιών υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά
και συγκεκριμένα στην Ελλάδα.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία ανασκοπική ποιοτική έρευνα με στοχευμένη
δειγματοληψία. Πραγματοποιήθηκαν 9 συνεντεύξεις στο δημόσιο νοσοκομείο
του ευαγγελισμού, ανάμεσα σε γιατρούς και νοσηλευτές.
Αποτελέσματα: Κατά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και της
ανάλυσής τους, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο εξειδικεύεται
σε 3 κατηγορίες.
Α) Προβλήματα στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών
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Β) Eμπόδια για χρήστη υπηρεσιών
Γ) Εμπόδια για προσωπικό υγείας
Συμπεράσματα: Το γεγονός της υπάρξεως γλωσσικού φραγμού που
ανακύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών υγείας από αλλοδαπούς σε
ημεδαπά νοσοκομεία, είναι πρόβλημα πολυπαραγωγικό και πολυδιάστατο.
Έχοντας ανάγκη αντίστοιχης πολυδιάστατης αντιμετώπισης προκειμένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε όλους τους διαμένοντες στην ελληνική
επικράτεια αρχικά, έχοντας ως μακροπρόθεσμο όφελος την οριστική
κοινωνική ένταξη(inclusion), των προαναφερθέντων πληθυσμιακών μονάδων.
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματίες υπηρεσιών υγείας, δημόσια υγεία, γλωσσικός
φραγμός, μετανάστευση, διερμηνείς
Σύνολο λέξεων: 309

O ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
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1. Εισαγωγή
1.1 Γενικό μέρος εισαγωγής
Το

United

Nations

High

Commission

for

Refugees

(https://www.unrefugees.org/) προσδιορίζει την έννοια του πρόσφυγα ως
εξής: Πρόσφυγας είναι κάποιος ο οποίος έχει αναγκαστεί να φύγει από την
πόλη εξαιτίας καταδίωξης, πολέμου ή βίας. Ένας πρόσφυγας έχει βάσιμο
φόβο καταδίωξης για λόγους έθνους, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτική γνώμη
ή

είναι

μέλος

σε

συγκεκριμένο

κοινωνικό

Group.Στις

περισσότερες

περιπτώσεις δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ή φοβούνται να
το κάνουν. Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι σε παγκόσμια κλίμακα, τα δύοτρίτα των προσφύγων είναι από τις εξής 5 χώρες: Συρία, Αφγανιστάν,
Μιανμάρ, Σομαλία και Nότιο Σουδάν.
Παρόμοια,

κατά

τον

Οργανισμό

Ηνωμένων

εθνών

(https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html)

ο

μετανάστης ορίζεται ως οποιοδήποτε άτομο το οποίο μετακινείται ή έχει
μετακινηθεί σε ένα διεθνές σύνορο ή σε ένα κράτος μακριά από την κατοικία
του, ανεξάρτητα από(1)το νομικό καθεστώς του ατόμου;(2)εάν η κίνηση είναι
εθελοντική ή ακούσια;(3)ποια είναι τα αίτια της κίνησης;(4)ποια είναι η διάρκεια
της διαμονής. Σύμφωνα με τον Manning και Τrimmer (2013) υπάρχουν
συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπινης μετανάστευσης. Η home-community
migration όπου είναι η μεταφορά από μία πόλη σε μία άλλη κοντά στην
σπιτική τους κατοικία. Συγκεκριμένα αναφέρει: <<Οι νέοι άντρες και γυναίκες
μετακινούνται από μια οικογένεια σε μία άλλη για γάμο.>> Περισσότερο όμως,
εστιάζει στην cross-community migration<<Αποτελείται από μεμονωμένα
άτομα και group που αφήνουν μια συγκεκριμένη κοινότητα και μετακινούνται
για να εισέλθουν σε κάποια άλλη.>>(2013, σελ. 5)
Η μετανάστευση αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο κατά τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Μεταναστών. (https://www.iom.int/). Θεωρεί ότι υπάρχει άμεση
συσχέτιση με τα γεωπολιτικά και τις εμπορικές συναλλαγές και συμβάλλει
στην ανταλλαγή κουλτούρας μεταξύ των λαών.
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Ο παγκόσμιος οργανισμός μεταναστών, έχει κοινοποιήσει συνολικά οχτώ
αναφορές, με την πιο πρόσφατη να έχει κοινοποιηθεί το 2018. Η αναφορά του
2018, αναφέρει ότι υπάρχουν 244 εκατομμύρια μετανάστες ή αλλιώς το 3,3%
του παγκόσμιου πληθυσμού. Συγκεκριμένα παρουσιάζει με ποσοστά τα
ακόλουθα.(https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf)
Year

Number of Migrants

Migrants as a% of world
population

1970

84,460,125

2,3%

1975

90,368,010

2,2%

1980

101,983,149

2,3%

1985

113,206,691

2,3%

1990

152,563,212

2,9%

1995

160,801,752

2,8%

2000

172,703,309

2,8%

2005

191,269,100

2,9%

2010

221,714,243

3,2%

2015

243,700,236

3,3%

Στο ίδιο νοηματικό υπόβαθρο, (ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα παγκόσμιο
φαινόμενο)

κινείται

ο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΗΝΩΜΕΝΩΝ

ΕΘΝΩΝ

(https://www.un.org/) και σημειώνει ότι έχει αρκετές θετικές πτυχές. Ενδεικτικά
αναφέρει, ότι ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη και μειώνει τις ανισότητες.
Ακόμα, μέσω της μετανάστευσης συνδέονται ποικίλες κοινωνίες και επιπλέον
κάποιος μπορεί να

αντιληφθεί τα δημογραφικά κύματα της πληθυσμιακής

ανάπτυξης. Οι περισσότεροι μετανάστες εργάζονται νόμιμα και ο στόχος είναι
να είναι όλοι νόμιμοι και αναγνωρισμένοι. Πιο χαρακτηριστικά ισχυρίζεται <<Οι
μετανάστες συμβάλλουν σημαντικά στην διεθνή ανάπτυξη τόσο από την
εργασία τους όσο και από την αποστολή εμβασμάτων στις χώρες προέλευσής
τους. Τα εμβάσματα ανήλθαν στα 600 εκατομμύρια.>> Την ίδια στιγμή θεωρεί
ότι υπάρχουν και αρνητικές πτυχές και καταφεύγει στην πρόταση λύσεων με
σκοπό τον περιορισμό της παρανομίας. Η βασική παρανομία είναι, ότι η
πλειοψηφία που εισέρχεται σε μία χώρα, δεν είναι δηλωμένοι. Καταλήγει στο
O ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
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συμπέρασμα ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να θέσουν περισσότερες νομικές
οδούς, με στόχο να εξαλειφθούν τα κίνητρα των ατόμων που παραβιάζουν
τους κανόνες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί το λαθρεμπόριο.
Εντούτοις, οι πολιτικοί πρέπει να λάβουν περισσότερο υπόψην τον
ανθρώπινο παράγοντα. Χαρακτηριστικά σημειώνει <<Η μετανάστευση πρέπει
να είναι πράξη ελπίδας, όχι απελπισίας>> Επιπλέον, αναφέρει ότι σύμφωνα
με το ανθρώπινο δίκαιο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πρέπει να
προστατεύονται. Οπότε, πρέπει να υπάρξει καλύτερη διεθνή συνεργασία
μεταξύ των κρατών. Τέλος, εστιάζει στο ότι η βελτίωση της διαχείρισης της
μετανάστευσης, είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, όπου συμμετέχουν οι
Δήμοι, τα κοινοβούλια, ο ιδιωτικός τομέας, ο ακαδημαϊκός κόσμος, τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το ανθρώπινο δίκαιο, ο
παγκόσμιος οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων (https://www.ohchr.org/)
αναφέρει: <<Προωθείται μία μετανάστευση βασισμένη στα ανθρώπινα
δικαιώματα

η

οποία

μεταναστευτικών

τοποθετεί

πολιτικών

και

τον
της

μετανάστη

στο

διακυβέρνησης

και

επίκεντρο

των

επιδιώκει

να

διασφαλίσει ότι οι μετανάστες περιλαμβάνονται σε όλα τα σχετικά εθνικά
σχέδια δράσης.>> Αυτό συμβαίνει γιατί σε πολλές περιπτώσεις <<Οι
μετανάστες που βρίσκονται σε παράνομη κατάσταση τείνουν να είναι
δυσανάλογα ευάλωτοι σε διακρίσεις, εκμετάλλευση και περιθωριοποίηση
συχνά ζουν και εργάζονται στις σκιες φοβούνται να διαμαρτυρηθούν και
αρνούνται

τα

ανθρώπινα

δικαιώματα

και

τις

θεμελιώδεις

ελευθερίες

τους.>>(https://www.ohchr.org/en/issues/migration/pages/migrationandhuman
rightsindex.aspx)
Αντίστοιχα, οι Zolberg και Benda (2001), αντιμετωπίζουν την μετανάστευση με
παρόμοιο τρόπο. Παράλληλα, συγχέουν την εθελοντική με την υποχρεωτική
μετανάστευση και ως αποτέλεσμα, τις παρουσιάζουν ως ένα. Θεωρούν ότι, οι
έρευνες του 19 αιώνα έχουν διαψεύσει την αίσθηση ότι η μετανάστευση
δημιουργεί κρίση. Ακόμα, διαφωνούν με την ιδέα ότι το βασικό αίτιο της
μετανάστευσης είναι η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού αλλά υποστηρίζουν
ότι υπάρχουν διαφορετικά αίτια όπως-ο αριθμός των παιδιών, που θα
μπορούσε να έχει μια γυναίκα κατά μέσο όρο. Συγκεκριμένα παρατηρούν, ότι
οι χώρες που έχουν μικρά ποσοστά παιδιών (που θα μπορούσε να έχει μια
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γυναίκα ιδανικά),(fertility rate) στέλνουν περισσότερους μετανάστες εν
αντιθέσει, με τις χώρες όπου τα ποσοστά είναι μεγάλα. Πάνω σε αυτό το
συμπέρασμα, αναφέρουν << Ενώ 35 χώρες με fertility rate χαμηλότερου του
2,1 έστειλαν κατά μέσο όρο 19.752 μετανάστες στην Αμερική, αυτές που είχαν
πάνω από 6 έστειλαν 5.908>> (2001, σελ. 25) Κατόπιν, εξετάζoυν το δεύτερο
αίτιο της μετανάστευσης, το μέγεθος του πληθυσμού. Ερεύνησαν ότι το 58,5%
των μεταναστών στην Αμερική, έρχονται από τις 25 μεγαλύτερες χώρες στον
κόσμο όπου όλες έχουν πληθυσμό πάνω από 32 εκατομμύρια. Αντίθετα,
μόλις το 12,4% του συνολικού αριθμού μεταναστών της Αμερικής, στάλθηκε
από τις 32 μικρότερες χώρες.(αυτές που είχαν πληθυσμό χαμηλότερο από 4
εκατομμύρια).Συνεχίζοντας, αναφέρονται στο τρίτο αίτιο της μετανάστευσης,
το οποίο είναι η πυκνότητα του πληθυσμού. Οι χώρες οι οποίες είχαν
πυκνότητα πληθυσμού κάτω από 16,4 Per square kilometer, ήταν λιγότερο
πιθανό να στείλουν μετανάστες συγκριτικά με χώρες που ήταν πιο
πυκνοκατοικημένες. Τέλος αναφέρονται σε άλλα αίτια, λιγότερο βασικά, όπως
είναι η απόσταση, η κοινωνική πρόνοια και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Πέρα από την εθελοντική και την υποχρεωτική μετανάστευση, υπάρχει και η
return migration ή αλλιώς επαναπατρισμός. Ο Dummon (1986), εξετάζει με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προβλήματα που δημιουργεί η return migration.
Εστιάζει σε

κοινωνικά, αλλά και σε προβλήματα που σχετίζονται με τις

παραδόσεις και την κουλτούρα των χωρών υποδοχής. Ένα από αυτά, είναι
ότι οι επαναπατριζόμενοι πολλές φορές έχουν συμπεριφορά νεόπλουτου και
οι

ντόπιοι

νιώθουν

επαναπατριζόμενοι,

προσβεβλημένοι.
να

δυσκολεύονται

Αυτό
να

έχει

βρουν

ως
νέους

συνέπεια,

οι

φίλους

και

υποστήριξη. Στο συγκεκριμένο φαινόμενο, μερίδιο ευθύνης έχουν οι κρατικοί
φορείς της χώρας υποδοχής, καθώς αντιμετωπίζουν τον μετανάστη όπως
ήταν πριν μεταναστεύσει. Έτσι η επανένταξη γίνεται δύσκολη. Μέσα σε όλα
αυτά, η οικονομική κατάσταση της χώρας ενδέχεται να είναι χαμηλή καθώς και
να υπάρχουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας και αυτό καθιστά την επιστροφή των
μεταναστών ακόμα πιο δύσκολη. Αυτό έχει σαν να αποτέλεσμα, να μην
μπορεί η χώρα υποδοχής, να τους απορροφήσει.
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Προβλήματα υπάρχουν και στα κορίτσια και τους νέους. Τα κορίτσια
αντιμετωπίζουν

τις

περισσότερες

δυσκολίες

καθώς

πρέπει

να

συμμορφώνονται με την κουλτούρα και τις παραδόσεις συχνότερα από τους
άντρες. Αντίστοιχα, οι νέοι πρέπει να μάθουν να λειτουργούν με το δεδομένο
ότι ο κοινωνικός έλεγχος είναι πολύ ισχυρός.
Ένα άλλο βασικό πρόβλημα, έχει να κάνει με το ότι υπάρχει ανεπάρκεια των
υπηρεσιών υγείας που πρέπει να παρέχονται στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται ιδιαίτερα όταν υπάρχει μαζική
εισβολή σε κοντινή χρονική περίοδο. Σε αυτό το σημείο πρέπει η χώρα
υποδοχής να είναι έτοιμη να διασφαλίσει την συγκεκριμένη παροχή. Κατά
τους Abramitzky και Boustan (2017), μία από τις αρνητικές πτυχές της
μετανάστευσης είναι ότι o μέσος μετανάστης σε σχέση με τον αντίστοιχο
ιθαγενή έχει μεγαλύτερο οικονομικό κενό να καλύψει.
Σε πλήρη συμφωνία με τα προηγούμενα έρχεται και η έρευνα του Βarkin
(1967) ο οποίος, παραθέτει και την δικιά του εκδοχή. Προχωράει σε μία
βαθύτερη ανάλυση, αναφορικά με το εθνικό cost-benefit και εξετάζει τα
αποτελέσματα της μετανάστευσης. Τονίζει ότι, η

μετανάστευση είναι

ταυτόσημη με την απώλεια ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν η πλειοψηφία τους είναι
νέας ηλικίας. Η χώρα προέλευσης χάνει εργατικό δυναμικό, αλλά αυτό
συντελεί στην μείωση των δαπανών των υποδομών και στην μείωση των
ποσοστών ανεργίας. Επιπλέον, εστιάζει στην επίδραση που έχει η
μετανάστευση στις, στους μισθούς και στα ωράρια εργασίας. Αυτό βέβαια, δεν
μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό γιατί θα τονωθούν οι επιχειρήσεις και θα
ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας.
Σημαντικό στοιχείο της μετανάστευσης είναι τα κόστη που δημιουργούνται
κατά την διάρκεια της διαμετακόμισης των μεταναστών στην νέα τους
κατοικία. Συνήθως αυτά τα κόστη καλύπτονται από δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς. Η χώρα βάσης, ουσιαστικά επενδύει καθώς

μακροπρόθεσμα οι

μετανάστες αλλάζουν την οικονομική τους συμπεριφορά επιστρέφουν και
επενδύουν τα κέρδη τους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα αρχικά κόστη να
καλύπτονται. Επίσης, μειώνονται τα κόστη, που αφορούν την εκπαίδευση και
την ανατροφή των μεταναστών καθώς ο πληθυσμός μειώνεται. Οι μετανάστες
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θα εκπαιδευτούν στις καινούριες χώρες και όταν επιστρέψουν θα μεταδώσουν
την νέα κουλτούρα στους υπόλοιπους.
Τα επίπεδα εκπαίδευσης, είναι αρκετά ανεβασμένη στην Ευρώπη και στην
Αμερική.

Πολύ

σημαντικά

οφέλη,

προκύπτουν

από

τα

κέρδη

που

αποταμιεύουν οι μετανάστες. Τα τελευταία χρόνια τα κέρδη ανέρχονται στο
ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Όλα αυτά τονώνουν σημαντικά την
οικονομία. Πιο συγκεκριμένα <<Η Τουρκία είναι μία χώρα που πειραματίζεται
με τρόπους με σκοπό να ωθήσει τους μετανάστες να διοχετεύσουν τις
αποταμιεύσεις τους σε παραγωγικές χρήσεις όπως πληρωμές κοινωνικής
ασφάλισης και οικογενειακά επιδόματα μέχρι και τακτοποιημένα ποσά για
αυτούς που επιστρέφουν.>>(1967, σελ. 512)
Στην συνέχεια, ο Barkin (1967), προσεγγίζει την μετανάστευση από την
σκοπιά της χώρας υποδοχής. Αρχικά, υπάρχουν τα κόστη υποδοχής και
συγκεκριμένα

οι

δαπάνες

της

πρόσληψης,

της

ένταξης

και

της

διαμετακόμισης. Εντούτοις, υπάρχουν οι δαπάνες για την διευθέτηση και την
ολοκλήρωση της

μετανάστευσης όπου συνήθως τις αναλαμβάνουν οι

ιδιωτικοί φορείς. πχ κόστος επενδύσεων σε κατοικίες, δρόμους. Ακόμα,
υπάρχουν τα κόστη που αφορούν την εκπαίδευση και ιδιαίτερα αυτά που
γίνονται εκτός εταιριών. Αυτά τα κόστη θα καλυφθούν ουσιαστικά από το ξένο
εργατικό δυναμικό και έτσι θα ενισχυθεί η παραγωγή. Επιπροσθέτως, η
επιρροή της ξένης εργασίας ίσως δημιουργήσει πιο κερδοφόρους μεθόδους
και συμβάλει στην εξάλειψη παλαιοτέρων μεθόδων παραγωγής. <<Αν φυσικά
υπάρχει ήδη η χωρητικότητα και οι μετανάστες ασχολούνται αποκλειστικά με
αυτό το κέρδος είναι προφανές γιατί οδηγούμαστε σε οικονομίες κλίμακας.>>
(1967, σελ. 514) Φυσικά ένας παράγοντας ο οποίος δεν πρέπει να
υποτιμάται, είναι ότι οι μετανάστες είναι διαθέσιμοι για άμεση μεταφορά, και
αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ενσωματώνονται οπουδήποτε υπάρχει
ανάγκη. Τέλος, η χώρα υποδοχής εισπράττει από τους μετανάστες τους
φόρους

γιατί

θεωρούνται

πολίτες

και

έτσι

οδηγείται

σε

αυξημένες

συσσωρεύσεις στα ταμία.
Το αρνητικό κέρδος για την χώρα υποδοχής, είναι η παροχή απασχόλησης
που δίνει, δηλαδή μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Αυτό δεν επηρεάζει τις
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επιχειρήσεις, καθώς μπορεί να γίνει πρόβλεψη ποιοι από το ανθρώπινο
εργατικό δυναμικό θα επιστρέψουν τα κέρδη τους στις χώρες προέλευσης.
Ακόμα , σημαντικά κέρδη απολαμβάνει ο ντόπιος πληθυσμός. Εξαιτίας της
απασχόλησης των αλλοδαπών εργαζομένων, θα υπάρξουν ευκαιρίες
επαγγελματικής και κοινωνικής αναβάθμισης. Εν αντιθέσει, θα υπάρξουν και
τα αρνητικά και συγκεκριμένα αναφέρει <<Η αντίσταση στις φιλελεύθερες
πολιτικές απασχόλησης είναι βαθιά ριζωμένη μεταξύ του ενεργού πληθυσμού
και βασίζεται στους φόβους του ανταγωνισμού για την απασχόληση και την
φορολόγηση της κοινωνικής υποδομής>>(1967, σελ. 515)
Τέλος, συγκρίνοντας την νόμιμη με την παράνομη μετανάστευση, οι κίνδυνοι
για την υγεία είναι λιγότεροι. (www.migrants.gr) Με το συγκεκριμένο
συμπέρασμα, έρχεται σε πλήρη συμφωνία ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας.
Στην πρώτη έκθεση που δημιούργησε, διατύπωσε ότι δεν υπήρξε αυξημένη
μετάδοση ασθενειών μεταξύ προσφύγων και εκείνων που ζουν στις χώρες
όπου αυτοί εγκαθίστανται. Θεωρεί ότι είναι πιο πιθανό, να αναπτύξουν
ασθένειες εξαιτίας της έκθεσής τους σε λοιμώξεις, λόγω κακών συνθηκών
διαβίωσης. Συγκρίνει την νόμιμη με την παράνομη μετανάστευση και εξηγεί
ότι κινδυνεύουν περισσότερο οι παράνομοι μετανάστες, λόγω λαθρεμπορίας.

1.2 Ειδικό μέρος εισαγωγής
Εφόσον εξετάστηκαν οι διαφορετικές πτυχές των μεταναστών και των
προσφύγων καθώς και η μετανάστευση

ως παγκόσμιο φαινόμενο,

στην

συνέχεια, θα αναφερθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι
όταν επικοινωνούν μεταξύ τους και μιλούν διαφορετική γλώσσα. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εργασία. (Κim & Mattila, 2011) <<Η
αυξημένη παγκοσμιοποίηση αναγκάζει έναν αυξημένο αριθμό managers και
εργαζομένων να αλληλεπιδρούν σε γλωσσικά όρια.>> (2011, σελ. 1) Ιδιαίτερα
κατά την διάρκεια συναντήσεων διαπολιτισμικής εξυπηρέτησης. <<Το γεγονός
ότι οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών στις ΗΠΑ μιλούν μόνο αγγλικά μπορεί
να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους πελάτες>>.(2011, σελ. 1) Οι πελάτες
ενδέχεται να δυσκολεύονται να επικοινωνούν και να μην μπορούν να
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λαμβάνουν

πληροφορίες

για

τις

υπηρεσίες

που

ενδεχομένως

να

ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Φυσικά, πέρα από τις επιχειρήσεις, η γλώσσα
επηρεάζει όλες τις πτυχές της καθημερινότητας ενός ατόμου οπότε είναι πολύ
σημαντική η εστίαση στα εμπόδια επικοινωνίας.
Η επικοινωνία αφορά την μετάδοση πληροφοριών και ουσιαστικά η βασική
ερώτηση που προκύπτει είναι ποιες πληροφορίες μεταδίδονται και με ποιον
τρόπο.(Giovannoni & Xiong, 2017) Ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδονται οι
πληροφορίες είτε την εμποδίζει, είτε την εξυπηρετεί. Ένα παράδειγμα με
λανθασμένο τρόπο μετάδοσης πληροφοριών έχει να κάνει

με την

καταλληλότητα της απελευθέρωσης των ιατρικών αρχείων σε ασθενείς. Μία
από τις βασικές ανησυχίες είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι σε θέση να
κατανοήσουν την ιατρική ορολογία και μια τέτοιου είδους φρασεολογία μπορεί
να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Έτσι δημιουργείται μία ανησυχία ότι η ρητορική
συνιστώσα του πολιτικού είναι πιο σημαντική από το περιεχόμενό της. Ένα
άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με την επικοινωνία στην πολιτική. Η καλή
ρητορική είναι μία χρήσιμη δεξιότητα των πολιτικών. Άλλοι σημαντικοί τομείς
είναι το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, ο νόμος, και ο ακαδημαϊκός κόσμος.
Η Boyacigiller και η Addler (1991), μας βοηθάνε ακόμα περισσότερο να
αντιληφθούμε την έννοια της επικοινωνίας. Το ποιο σημαντικό, είναι να
καθοριστούν ποια είναι τα μέρη που συζητάνε. Κατόπιν, πρέπει να καθοριστεί
το πώς συζητάνε. Καταλήγει στο ότι η επικοινωνία είναι η χρήση μηνυμάτων
με σκοπό το νόημα μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ανθρώπων.
Η κουλτούρα του κάθε λαού επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας τόσο λεκτικά
όσο και μη λεκτικά. Για παράδειγμα, όταν εξετάζεις τα μάτια διαφορετικών
ανθρώπων που επικοινωνούν, χαρακτηριστικά όπως η γλώσσα του σώματος
και η επαφή με τα μάτια διαφέρουν μεταξύ των λαών. Οι λανθασμένες
επικοινωνίες μπορούν να προκληθούν από πολιτισμικές διαφορές στην
γλώσσα του σώματος.
Η επικοινωνία γίνεται τόσο με λεκτικά μηνύματα πχ λέξεις όπως και μη
λεκτικά

πχ

τόνος

φωνής

έκφραση

κτλπ.

Στην λεκτική

επικοινωνία

αναφερόμαστε σε ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της ομιλίας. Για να είναι
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αποτελεσματική η λεκτική επικοινωνία πρέπει να υπάρχει κατανόηση των
λέξεων που χρησιμοποιούνται όπως και του τόνου της φωνής. Εν αντιθέσει, η
μη λεκτική για να είναι αποτελεσματική εστιάζει στην επαφή με τα μάτια στον
τόνος της φωνής και στις εκφράσεις του προσώπου. Όλα αυτά την καθιστούν
αποτελεσματική.(Boyacigiller & Addler, 1991)
Σύμφωνα με τους (Ramlan & Abashah & Abu Samah & Rashid & Radzi,
2017) Η γλώσσα είναι το κλειδί για την ταυτότητα ενός ατόμου. Επιτρέπει στο
άτομο να εκφράζει συναισθήματα να τα μοιράζει να λέει ιστορίες και να
μεταδίδει περίπλοκα μηνύματα και γνώσεις, η επικοινωνία είναι η ανταλλαγή
νοήματος. Όταν υπάρχει γλωσσικό εμπόδιο η αποτελεσματική αμφίδρομη
επικοινωνία γίνεται πιο δύσκολη. Συνεπώς υπάρχουν διαφορές στην
γλωσσική

αιτία

λόγω

της

διαφοράς

των

πολιτισμών

μεταξύ

των

εκπατρισμένων. Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ των φραγμών της γλώσσας
και της κοινωνικής ταυτότητας ενός ομογενή είναι σημαντική για τον
προσδιορισμό της εργασίας. Οι γλωσσικοί φραγμοί αποτελούν κοινή
πρόκληση κατά την εργασία με τους εκπατρισμένους. Αυτό που συχνά δεν
αντιλαμβάνονται οι ομιλητές είναι ότι δεν είναι η προφορά του άλλου ατόμου
αλλά ο δικός τους τρόπος ομιλίας που δημιουργεί τα μεγαλύτερα εμπόδια στην
αποτελεσματική επικοινωνία. Τα γλωσσικά εμπόδια συχνά συμβαδίζουν με τις
πολιτισμικές

διαφορές

δημιουργώντας

πρόσθετα

προβλήματα

και

παρεξηγήσεις στον χώρο εργασίας. Τα γλωσσικά εμπόδια μπορούν εύκολα να
επηρεάσουν την απόδοση της εργασίας επειδή τα μηνύματα μπορούν εύκολα
να ερμηνευθούν εσφαλμένα. Οι γλωσσικοί φραγμοί επηρεάζουν την απόδοση
του εκπατριστή σε πολλές απόψεις. Σύμφωνα με έρευνα το 65% των
επιχειρήσεων αντιμετώπισε το πρόβλημα των γλωσσικών εμποδίων μεταξύ
των διευθυντικών στελεχών των στελεχών τους και άλλων εργαζομένων.
(2017, σελ. 661)

Γενικότερα, οι γλωσσικοί φραγμοί προκαλούν δυσκολίες

στην επικοινωνία των ομογενών με άλλους εργαζόμενους και αυτό οδηγεί σε
χαμηλότερη παραγωγικότητα.
Σε αντίστοιχο ύφος, παρουσιάζεται και η έρευνα του (Κim & Mattila, 2011)
Ισχυρίζεται ότι η γλώσσα είναι ο μεγαλύτερος διαμεσολαβητής που επιτρέπει
να επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον. Η γλώσσα διατηρεί την ταυτότητα ενός
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ατόμου και ουσιαστικά ορίζεται ως ένα σύστημα συμβόλων που επιτρέπει την
επικοινωνία. <<Η γλώσσα είναι το κλειδί της αυτοδιάθεση ενός ατόμου.>>
(2011, σελ. 2) Η σχέση μεταξύ της γλώσσας και της κοινωνικής ταυτότητας
ενός ατόμου είναι πολύ σημαντική για την διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.
Συνολικά η γλώσσα είναι κάτι περισσότερο από εργαλείο επικοινωνίας και
είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ο βαθμός που τα γλωσσικά εμπόδια
επηρεάζουν.
1.2.1 Γλωσσικός φραγμός στα νοσοκομεία
Όταν ένας γιατρός παρακολουθεί έναν ασθενή προσπαθεί μέσω της
εκπαίδευσής του, της γνώσης του και της εμπειρίας του να δώσει μία
διάγνωση. Επιπλέον, συλλέγει πληροφορίες από το ιστορικό του ασθενή και
προσπαθεί να κάνει διάλογο μαζί του. Όσο πιο πλήρης είναι η συλλογή
πληροφοριών, τόσο πιο έγκυρη θα είναι η διάγνωση, η οποία θα οδηγήσει
στην χορήγηση κατάλληλης θεραπείας.
Στην ιατρική, μεγάλο μέρος της συλλογής πληροφοριών, έχει την μορφή
προφορικής επικοινωνίας, όπου ο ασθενής χρειάζεται να συμμετέχει ενεργά.
Ο τελικός στόχος, είναι να γίνει ο ασθενής γιατρός του εαυτού του, και να
προσπαθήσει να γίνει κατανοητός στον γιατρό. ( Schyve, 2007)

<<Η

επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας θεραπείας της οικογένειας του
ασθενούς και του ασθενούς αποτελεί βασικό συστατικό της υγειονομικής
περίθαλψης-είναι κάτι περισσότερο από ένα βοηθό ή διευκολυντή της
υγειονομικής περίθαλψης. Συλλογή περιεκτικών δεδομένων για τον ασθενή
αποτελούν

τη

βάση

για

σωστή

διάγνωση>>.(2007,

σελ.

360)

Η

αποτελεσματική επικοινωνία είναι αμφίδρομη μεταξύ των συμμετεχόντων και
η έλλειψή της οδηγεί σε κακή ποιότητα και κινδύνους για την υγεία των
ασθενών.
Οι γλωσσικές

διαφορές

αποτελούν

εμπόδιο

στην

αποτελεσματική

επικοινωνία. Ασθενείς με περιορισμένη αγγλική επάρκεια αντιμετωπίζονται
από γιατρούς που είναι καταρτισμένοι μόνο στα αγγλικά. Αυτό το φράγμα
γλωσσών δεν είναι πάντα εμφανές και σε πολλές περιπτώσεις οι γιατροί το
υποτιμούν γιατί νιώθουν ότι είναι καταρτισμένοι. Άμεση σύνδεση με τις
O ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

16

Σιούτης Δημήτριος ΜBA full time 2017-2019 Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

γλωσσικές διαφορές έχουν και οι πολιτισμικές διαφορές. Ο πολιτισμός ενός
ατόμου επηρεάζει την κατανόηση κάποιας λέξης ή φράσης. Το να μάθει
κάποιος μία γλώσσα δεν είναι το ίδιο με το να κατανοήσει μία κουλτούρα.
Επομένως, και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να υποτιμηθεί η
επίδραση των πολιτισμικών διαφορών.

Τα προβλήματα επικοινωνίας

αποτελούν την συχνότερη αιτία σφάλματος. Επίσης τα σφάλματα συμβαίνουν
πιο συχνά σε ασθενείς περιορισμένης αγγλικής επάρκειας.(Schyve, 2007)
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο η πιο σύνηθες πρακτική είναι η
παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών.(Ku & Florres, 2015) Πολλές μελέτες,
υπογραμμίζουν την θετική επίδραση των επαγγελματιών διερμηνέων. Οι
ασθενείς υποβάλλουν καλύτερα τις ερωτήσεις τους και

λαμβάνουν πιο

αναλυτικές απαντήσεις. Είναι πιο άνετοι στο να συζητούν ευαίσθητα και
ενοχλητικά θέματα. Ανακάμπτεται η ψυχολογική ευημερία τους και οδηγούνται
σε μεγαλύτερη ικανοποίηση. Η συνολική πληροφόρηση διοχετεύεται καλύτερα
και κατανοούν την ακριβή διάγνωση της ασθένειάς τους. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα, η συνταγογράφηση να είναι ακριβείς. Όσον αφορά την τιμή, τα
ποσά που απαιτούνται για την πληρωμή των γλωσσικών υπηρεσιών είναι
πολύ λιγότερα από τις ανισότητες στις ιατρικές δαπάνες που υπάρχουν
μεταξύ λευκών ασθενών και ασθενών της Ασίας. Η πληρωμή για γλωσσικές
υπηρεσίες

μπορεί

να

συμβάλλει

στην

μείωση

των

υφιστάμενων

φυλετικών/εθνικών ανισοτήτων στην υγειονομική περίθαλψη.(Ku & Florres,
2015)

1.2.2 Eλλάδα, υγεία και γλωσσικός φραγμός
. Η Ελλάδα δαπανά περί του 8.4% του ΑΕΠ της στην υγειονομική περίθαλψη.
(Oecd/European observatory on Health systems and policies, 2017) Η
εμβολιαστική κάλυψή της, είναι επαρκής. Το προσδόκιμο ζωής ανέρχεται στα
81.5 χρόνια που είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
είναι τα 65. Παρόλο το μεγάλο προσδόκιμο ζωής, υπάρχει μεγάλο ποσοστό
αρρώστων, συνεπώς ο χρόνος που διανύεται με καλή υγεία παρουσιάζεται
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αρκετά μειωμένος. Ακόμα, το ποσοστό αποτρεπτής θνησιμότητας στους
άντρες είναι διπλάσιο σε σχέση με τις γυναίκες.
Οι πιο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου είναι το κάπνισμα, η κατανάλωση
αλκοόλ και η παχυσαρκία. Οι κυριότερες αιτίες θανάτου είναι ο καρκίνος και τα
καρδιαγγειακά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι λόγω τροχαίων
και λόγω αλκοόλ παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις. Επίσης, ενώ το
ποσοστό θνησιμότητας έχει σημειώσει πτώση, η πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη

παρουσιάζει

ορισμένες

προκλήσεις

όσον

αφορά

την

διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και την οικονομική προσιτότητά τους.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και διαθέτει
δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ειδικών γιατρών. Εντούτοις, υπάρχει τεράστια
ανισοκατανομή γιατρών καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται σε κεντρικά
σημεία. Η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού προς τον πληθυσμό είναι η
χαμηλότερη στην ΕΕ.
Επιπλέον, το σύστημα υγείας λειτουργεί υπό συνθήκες δημοσιονομικών
περιορισμών ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση. Ένα σημαντικό ζήτημα
είναι, τα υψηλά ποσοστά νοσοκομειακών λοιμώξεων, τα οποία κυμαίνονται
από 230 έως 450 ανά μήνα. (Oecd/European observatory on Health systems
and policies, 2017) Άλλο σημαντικό ζήτημα, είναι οι γεωγραφικές ανισότητες
οι οποίες συνιστούν πρόκληση για την προσβασιμότητα.
Αναφορικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, οι (Oecd/European
observatory on Health systems and policies, 2017), αναφέρουν: Η Ελλάδα
παραμένει στην πρώτη γραμμή και υποδέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών και
προσφύγων που αναζητούν σημείο εισόδου στην ΕΕ. Μόνο το 2015 το κράτος
και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις χειρίστηκαν περίπου 870000 νέες αφίξεις
παρέχοντας καταφύγιο τροφή και την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.(2017,
σελ. 12) Οι μετανάστες στην Ελλάδα, από το 2011 είναι 1.225 εκατομμύρια ή
αλλιώς το 11,1 του πληθυσμού. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν την υγεία του μετανάστη στην χώρα προέλευσης, όπως η
κληρονομικότητα και η ανοσία. Οι μετανάστες εξαιτίας της βιολογίας και της
γενετικής τους, παρουσιάζουν ασθένειες και σε αρκετές περιπτώσεις τις
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μεταφέρουν στην χώρα υποδοχής. Ασθένειες όπως η ελονοσία, η
θαλασσαιμία

και οι αιμοσφαιρινοπάθειες

είναι ενδεικτικές

αυτής της

περίπτωσης. Επιπροσθέτως, οι πεποιθήσεις για την υγεία, οι θρησκευτικές
προκαταλήψεις τους, και τα βιώματά τους, είναι διαφορετικά. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στο ιστορικό υγείας τους. Πολλές φορές, επειδή η
πρόσβαση

στις

υπηρεσίες

υγείας

είναι

περιορισμένη,

εξαπλώνονται

ασθένειες.
Η έρευνα (Μαλτέζη, 2015) εξετάζει το φαινόμενο της επικοινωνίας ανάμεσα
σε 8 χώρες μέλη όπου πραγματοποιήθηκε Promovax χαρτογράφηση.. H
Promovax, είναι ένα πρόγραμμα τριετές που στοχεύει στην προώθηση των
εμβολιασμών

των

μεταναστών.

Η

καταγραφή

έγινε

ανάμεσα

σε

8

χώρες.(Γερμανία, Νορβηγία, Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κροατία,
Κύπρος)
Ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας, που ενισχύει την ύπαρξη
γλωσσικών φραγμών είναι το ακόλουθο. <<Μόνο στις μισές χώρες- μέλη
υπάρχει έντυπο υλικό προαγωγής εμβολιασμών σε άλλη γλώσσα αλλά η
γλώσσα επιλογής όχι πάντα επιτυχής και η πρόσβαση στο έντυπο υλικό
δύσκολη. Δεν υπάρχουν διερμηνείς στα σημεία εμβολιασμών.>>(2015, σελ.
28)
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2. Το θεωρητικό υπόβαθρο
2.1 Έρευνες σχετικά με μετανάστες-πρόσφυγες
Τα ζητήματα ενσωμάτωσης των προσφύγων αποτελούν ένα θέμα υψηλής
έρευνας.(Isernia & Urso & Gyuzalyan & Wilczynska, 2018) O Mcdonald
(2015), πραγματοποίησε 14 έρευνες, όπου εξέτασε την ενσωμάτωση των
μεταναστών και τις εμπειρίες-εργασιακές διακρίσεις που επηρεάζουν την
θρησκεία δηλαδή μουσουλμάνους-εβραίους και χριστιανούς. Οι έρευνες που
μελετούν τις εμπειρίες ενσωμάτωσης επικεντρώνονται σε κοινωνικούς,
οικονομικούς,

πολιτιστικούς,

και

πολιτικούς

παράγοντες.

Συνήθως,

συγκρίνονται οι μετανάστες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, αλλά
και αυτοί που έχουν ήδη μία διεθνή κατοικία.
Μία άλλη κατηγορία ερευνών που πραγματοποιήθηκε, είναι αυτές που
αφορούν τους αιτούντες άσυλο. Ως επί το πλείστον, αυτές οι έρευνες
διερευνούν την καθημερινότητα των αιτούντων άσυλο, τους λόγους που
καταφεύγουν στην συγκεκριμένη δίοδο, τις εμπειρίες που αντιμετωπίζουν
καθώς και την εμπορία ανθρώπων.
Ακόμα, υπάρχει και η κατηγορία ερευνών που αφορά τους μετανάστες ως
μέρος ενός μεγαλύτερου πληθυσμού. Η βιβλιογραφία της μετανάστευσης,
είναι μία εξελισσόμενη έρευνα, με ιδιαίτερη σημασία. Οι περισσότερες μελέτες
υιοθετούν ποσοτικές μεθόδους αλλά υπάρχουν φυσικά και οι ποιοτικές. Για
παράδειγμα η έρευνα UNHCR,(Profiling of Syrian Arrivals on greek islands in
March 2016),

μελετά τους Σύριους και τους Αφγανούς πρόσφυγες που

έφτασαν στην Ελλάδα το 2016. Στοχεύει στους λόγους μετανάστευσης, στην
προστασία που χρειάζονται, στον εντοπισμό των προφίλ τους, στα κίνητρά
τους και στα έξοδα ταξιδιού. Παρόμοια, το 2016 το ΙΟΜ Matrix Tracking
Displacement διεξήγαγε έρευνες για να διερευνήσει τα υπόβαθρα των
μεταναστών, τα κίνητρα και τα σημεία διέλευσης στις Μεσογειακές και Δυτικές
Βαλκανικές Διαδρομές. (Isernia & Urso & Gyuzalyan & Wilczynska, 2018)
Εξίσου, οι (Kerr, S. & Kerr, P., 2011) παρουσίασαν μία έρευνα σχετικά με
τις οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης για τις χώρες υποδοχής. H
συγκεκριμένη έρευνα, προσπαθεί να εξισορροπήσει τις εμπειρίες των
παραδοσιακών χωρών υποδοχής (ΗΠΑ) με τις ευρωπαϊκές μελέτες. Η
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εξισορρόπηση είναι πολύ σημαντική εξαιτίας των διαφορών που υπάρχουν
στις ευρωπαϊκές χώρες εργασίας όπως και στα συστήματα κοινωνικής
πρόνοιας. Μερικές χώρες της βόρειας Ευρώπης έχουν αντίστοιχη ισχύ με την
ΗΠΑ. Συνήθως, οι βιβλιογραφίες της Αμερικής συγκρίνουν τους μετανάστες με
τους ντόπιους με βάση τον μισθό.(πόσα χρήματα κερδίζει ο καθένας) Εν
αντιθέσει, οι βιβλιογραφίες της Ευρώπης ελέγχουν κατά πόσο οι μετανάστες
αφομοιώνονται εύκολα σε εργασία. Συνήθως, οι μετανάστες βιώνουν σε
χαμηλότερο επίπεδο την απασχόληση όπως και τους μισθούς ιδιαίτερα κατά
την είσοδό τους. Βέβαια, όσο μεγαλύτερη είναι η παραμονή του μετανάστη
στη χώρα υποδοχής τόσο το χάσμα μειώνεται. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις
του οικονομικού χάσματος και της εργασίας σημειώνονται σε άτομα που είναι
λιγότερο μορφωμένοι ή σε παλαιότερους πληθυσμούς μεταναστών. (Kerr, S.
& Kerr, P., 2011) Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, η ευημερία
ποικίλει ανάλογα με τον μετανάστη και ότι οι περισσότεροι χρειάζονται
κοινωνική βοήθεια, ιδιαίτερα κατά την άφιξή τους. Ακόμα καταλήγει στο ότι η
ευημερία των μεταναστών έχει να κάνει περισσότερο με την χώρα και την
πολιτική που εφαρμόζεται. Γενικότερα, οι μετανάστες έχουν θετικό ισοδύναμο
για τις χώρες υποδοχής. Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης είναι συνήθως
θετικές εξαρτώνται από τις ομάδες μεταναστών.(εκπαίδευση, ηλικία, διάρκεια
διαμονής μετανάστη) Ανάλογα την ομάδα μεταναστών, υπάρχουν αρκετές
διαφορές στα κόστη και στα οφέλη μιας χώρας.
Στην παρακάτω έρευνα, ο Schart (2018), καταδεικνύει τα ανησυχητικά
συμπεράσματα της μετανάστευσης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει, κατά πόσο οι
Ευρωπαίοι

θέλουν

να

έρχονται

μετανάστες

στην

χώρα

τους.

Τα

αποτελέσματα της μελέτης είναι ανησυχητικά καθώς οι περισσότεροι από
τους μισούς θέλουν λιγότερους μετανάστες να έρχονται στην χώρα τους.
Ερευνήθηκαν οι ακόλουθες 10 χώρες. Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Γερμανία,
Σουηδία, Πολωνία, Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, και Ισπανία. Το
51% των ερωτηθέντων είπε λιγότεροι οι καθόλου μετανάστες θέλουν να
έρχονται στην χώρα τους. Πιο συγκεκριμένα
Χώρες

Ποσοστό Αρνητικών απαντήσεων

Ελλάδα

82%
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Ουγγαρία

72%

Ιταλία

71%

Γερμανία

58%

Σουηδία

Κοντά στα μισά

Πολωνία

Κοντά στα μισά

Γαλλία

41%

Ολλανδία

39%

Ηνωμένο Βασίλειο

37%

Ισπανία

30%

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι στην Ελλάδα και στην Ισπανία, (2 χώρες που
έχουν

φιλοξενήσει

μεγάλο

αριθμό

μεταναστών

λόγω

οικονομικής

κρίσης)αρκετά σημαντικό ποσοστό ανέφερε ότι η μετανάστευση δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα.
Σε μία άλλη σημαντική μελέτη ,προχώρησαν οι (Willekens & Zinn &
Leuchter, 2017) Εξέτασαν το emigration rate.(ποσοστό μετανάστευσης) το
οποίο προκύπτει από μια αριθμητική πράξη, μεταξύ τον αριθμό των ατόμων
που μεταναστεύει, μαζί με τον αριθμό που κινδυνεύει να φύγει, σταθμισμένος
κατά την διάρκεια της περιόδου κινδύνου. Το ποσοστό μετανάστευσης, είναι
αρκετά δύσκολο να υπολογιστεί γιατί βασίζεται σε τάσεις και όχι σε
συμπεριφορές. Για να πραγματοποιήσουν την μελέτη, εξέτασαν τον
πληθυσμό της περιοχής του Dakar στην απογραφή του 2002 στην Σενεγάλη.
Πήραν συνεντεύξεις από 1141 νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε 12.350 άτομα.
Οι συνεντεύξεις περιλάμβαναν τα μέλη του νοικοκυριού και άτομα που
σχετίζονται με το νοικοκυριό αλλά δεν θεωρούνταν εκείνη την στιγμή μέλη του
νοικοκυριού.. Πχ εγγόνια που γεννήθηκαν στην Ευρώπη και ζούσαν στην
Ευρώπη. Κατόπιν ερεύνησαν τις εξής κατηγορίες.
Emigration rates by sex=Ποσοστό μετανάστευσης ανάλογα με το φύλο.
Ερευνήθηκαν 3383 παιδιά. Τα αγόρια είχαν μεγαλύτερο ποσοστό από τα
κορίτσια.0.0089 αγόρια έναντι 0.0065 για τα κορίτσια.
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Emigration rates by period=Ποσοστό μετανάστευσης ανάλογα με την
περίοδο. Ανάλογα με την περίοδο τα νούμερα ποικίλουν. Ήταν υψηλότερο την
περίοδο 1975-1980 μειώθηκε στις αρχές του 1990 και αυξήθηκε ξανά μετά.
Πριν το 1985 υπήρξε υψηλή μετανάστευση στις γυναίκες.
Emigration rate by age=Ποσοστό μετανάστευσης ανάλογα την ηλικία. Ενώ
σε όλα τα εύρη ηλικιών οι άντρες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες
η διαφορά είναι πολύ μικρή στο ηλικιακό εύρος 18-24.Η μεγαλύτερη διαφορά
σημειώνεται στο ηλικιακό εύρος 25-29
Emigration probabilities=Πιθανότητες να συμβεί η μετανάστευση. Η
πιθανότητα να αφήσει ένας 18χρονος την Σενεγάλη πριν τα 40 χρόνια της
ηλικίας του είναι 15.6% (Willekens & Zinn & Leuchter, 2017)
2.2 Γλωσσικός φραγμός-υγεία
Πολλοί ερευνητές και μελετητές έχουν προσπαθήσει να εξετάσουν τα
γλωσσικά εμπόδια που προκύπτουν στους φορείς της υγείας. Παρακάτω
παρουσιάζονται μελέτες αναφορικά με το συγκεκριμένο φαινόμενο.
Οι (Jacobs & Shepard & Suaya & Stone, 2004) εξέτασαν τον αντίκτυπο των
υπηρεσιών διερμηνέων στο κόστος και την αξιοποίηση των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς με περιορισμένη αγγλική επάρκεια. Για
την

πραγματοποίηση

Μασαχουσέτη,

τα

της
οποία

έρευνας

μελετήθηκαν

είχαν

αθροιστικά

4

νοσοκομεία

122.000

στην

ασθενείς.

Χρησιμοποιήθηκαν 5 διερμηνείς οι οποίοι βοηθούσαν τους ασθενείς είτε
τηλεφωνικά

είτε

με

επισκέψεις

πρόσωπο

με

πρόσωπο.

Για

να

προσδιοριστούν τα κόστη χρησιμοποιήθηκαν τα άμεση κόστη παροχής
υπηρεσιών των διερμηνέων καθώς και τα κόστη των καθαρών μεταβολών
που συνέβησαν στην χρήση της υγειονομικής περίθαλψης μετά την εφαρμογή
των νέων υπηρεσιών. Διαπίστωσαν ότι

H παροχή επαγγελματικών

υπηρεσιών διερμηνέων αύξησε την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε
ασθενείς με περιορισμένη αγγλική επάρκεια. Διαπιστώσαμε επίσης, ότι η
πλειοψηφία της αύξησης του κόστους της περίθαλψης, οφειλόταν στην
παροχή υπηρεσιών διερμηνείας. Οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν τις νέες
υπηρεσίες διερμηνείας είχαν σημαντικές αυξήσεις στην παραλαβή των
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προληπτικών

υπηρεσιών,

των

επισκέψεων

των

γιατρών

και

των

συνταγογραφούμενων φαρμάκων, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι υπηρεσίες
διερμηνείας βελτίωσαν την πρόσβαση αυτών των ασθενών στην πρωτοβάθμια
και προληπτική φροντίδα για μέτρια αύξηση του κόστους. (2004, σελ. 869) Σαν
αποτέλεσμα, κατέληξαν ότι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, είναι μία
οικονομικά βιώσιμη μέθοδος για την ενίσχυση της παροχής υγειονομικής
περίθαλψης σε ασθενείς με περιορισμένη αγγλική επάρκεια.
Οι προβληματισμοί που θέτουν οι Α.Bischoff, C.Tonnerre, A.Eytan,
M.Bernstein, L.Loutan το 1999, αφορούν τον γλωσσικό φραγμό στις ιατρικές
και

ψυχιατρικές

υπηρεσίες

στην

Ελβετία.

Για

αυτόν

τον

σκοπό,

πραγματοποίησαν μία έρευνα με ποσοτική ανάλυση ανάμεσα σε 5
νοσοκομεία. Για την πραγματοποίηση της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν
ερωτηματολόγια. Στην ανάλυση συμπεριλήφθησαν τα ολοκληρωμένα καθώς
και τα ανολοκλήρωτα ερωτηματολόγια. Οι ερωτήσεις ήταν διαμορφωμένες σε
3 σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορούσε τις

εκτιμήσεις για το ποσοστό των

αλλόφωνων ως προς τον συνολικό αριθμό των ασθενών, το δεύτερο εξέταζε
την αντιλαμβανόμενη επικοινωνία με τους ξενόγλωσσους και το τρίτο εξέταζε
το αν η χρήση διερμηνέων είναι απαραίτητη. Τέλος, έπρεπε να κάνουν μία
αίτηση για προτάσεις σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα. Ενδεικτικά, κάποιες
από τις ερωτήσεις ήταν οι εξής: -Χρήση διερμηνέων,
Χρήση

εργαζομένων

του

νοσοκομείου,

Κατά

Χρήση εθελοντών,

πόσο

θα

πρέπει

να

προσλαμβάνονται διερμηνείς
Τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα: Όσον αφορά την επικοινωνία με τους
ξενόγλωσσους ασθενείς, το 9% βρήκε ότι δεν υπάρχει δυσκολία. Το 57%, την
βρήκε ελαφρώς δύσκολη, το 25% δύσκολη και το 9% πολύ δύσκολη. Όσον
αφορά τις εκτιμήσεις για το ποσοστό των ξενόγλωσσων, οι αριθμοί ποικίλουν
από το 5% έως το 32%.Στo τρίτο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι
ερωτώντες, είναι κατά πόσο χρειάζονται μεταφραστές. Το 64% από τους 154
των ιατρικών υπηρεσιών, απάντησε ότι συχνά χρησιμοποιεί διερμηνείς ενώ
στις ψυχιατρικές υπηρεσίες το 31% από τους 75 που εξετάστηκαν, απάντησε
σπάνια. Μόλις 8, (δηλαδή το 3%), απάντησε ποτέ. Υπάρχει βασική διαφορά
ανάμεσα στις ιατρικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες, διότι στις ιατρικές το 71%
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από τους 115 απάντησαν συχνά ενώ στις ψυχιατρικές το 51% από τους 39
απάντησε το ίδιο. Σαν συμπέρασμα παρατηρείται, ότι ακόμα και σε μία
πολυδιάστατη χώρα σαν την Ελβετία οι γλωσσικοί φραγμοί αποτελούν ένα
πολύ σημαντικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα αναφέρει Τα ευρήματα οδηγούνδείχνουν ότι οι ελβετικές υπηρεσίες υγείας χρησιμοποιούν 2 στρατηγικές για
την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Το πρώτο είναι η χρήση άτυπων
διερμηνέων και το δεύτερο η χρήση εξειδικευμένων διερμηνέων. Επιπλέον
παρά της ποικιλίας των διαφορετικών υπηρεσιών διερμηνείας εκφράστηκε η
ανάγκη για την δημιουργία ενός οργανισμού που να προσφέρει διερμηνείς για
ιατρικές υπηρεσίες. (1999, σελ. 253) Το πρόβλημα με την χρησιμοποίηση
ανεπίσημων μεταφραστών είναι ότι βασίζονται στις δικές τους ικανότητες και
δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι αυτά που λένε είναι ορθά. Έτσι, υπάρχει
αβεβαιότητα αναφορικά με την ποιότητα της συνεννόησης μεταξύ του γιατρού
και του ασθενή.
Συνήθως, η πιο εύκολη λύση είναι οι γιατροί να χρησιμοποιούν συγγενείς ως
διερμηνείς για να λύνουν το πρόβλημα του γλωσσικού φραγμού. Οι Τούρκοι,
οι Αλβανοί αλλά και οι Κούρδοι πρόσφυγες, χρησιμοποιούν συχνά αυτήν την
τακτική. Παρόλο που είναι αρκετά σημαντικό οι ασθενείς να νιώθουν ότι έχουν
την οικογένεια τους κοντά, αυτή η τακτική μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά
προβλήματα επικοινωνίας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συγγενείς μπορεί να
γνωρίζουν την γλώσσα αλλά δυσκολεύονται να την ερμηνεύσουν καθώς η
κάθε γλώσσα έχει την κουλτούρα της.
Εν αντιθέσει, η χρήση εξειδικευμένων διερμηνέων λειτουργεί ευεργετικά
καθώς γνωρίζουν να επικοινωνούν καλύτερα την γλώσσα με τις εκφράσεις
αλλά και την γλώσσα του σώματος.
Παρομοίως, οι Κalle & Syed, το 2010 ασχολήθηκαν με το φαινόμενο του
γλωσσικού

φραγμού

και

τις

συνιστώσες

του.

Δημιούργησαν

ένα

ερωτηματολόγιο όπου εξετάζουν τους γλωσσικούς φραγμούς και τη χρήση
διερμηνέα στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. H έρευνα εστιάζει στην Νορβηγία,
όπου το 10,6% του συνολικού πληθυσμού της, αποτελείται από μετανάστες.
Στη συνέχεια, καταδεικνύουν τις αρνητικές συνέπειες του γλωσσικού φραγμού
και υποστηρίζουν ότι η πρόσληψη επαγγελματιών μεταφραστών είναι ζωτικής
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σημασίας. Πιστεύουν ότι η χρησιμοποίηση μη εξειδικευμένων μεταφραστών
μειώνει την ποιότητα της φροντίδας γιατί δεν έχει την γνώση των φαρμάκων
ούτε των ιατρικών όρων. Η έρευνα τους περιείχε τις εξής ερωτήσεις: Πώς
αντιμετωπίζουν συνήθως οι εργαζόμενα τα γλωσσικά εμπόδια-Τι προσδοκίες
έχουν οι ιατροί από τους μεταφραστές-Πώς αξιολογούν τις ικανότητες που
χρειάζεται να έχουν οι μεταφραστές-Πώς αξιολογούν τις υπάρχουσες
ικανότητες που έχουν με στόχο να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους
μεταφραστές. Η έρευνα έγινε σε 3 περιφέρειες του Όσλο (όπου μοιράστηκαν
1290 ερωτηματολόγια) και συμπεριέλαβε νοσοκόμους ψυχιάτρους και
φυσιοθεραπευτές. Το 28,8% δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιούν διερμηνείς όταν η
γλώσσα των ασθενών είναι ανεπαρκής. Ακόμα, το 25,3%, δήλωσε ότι
πραγματοποίησαν την πρώτη συνομιλία με έναν ασθενή χωρίς να γνωρίζουν
την επάρκεια της γλώσσας του. Οι υπηρεσίες υγείας, δεν είχαν συγκεκριμένες
οδηγίες, αναφορικά με το πώς να καλέσει κάποιος έναν διερμηνέα.
Χαρακτηριστικά αναφέρει (Κalle & Syed, 2010) <<Οι πάροχοι υγειονομικής
περίθαλψης έχουν ελάχιστη η καμία εκπαίδευση για το πώς να αξιολογήσουν
τις γλωσσικές ικανότητες των ασθενών και συχνά δεν έχουν σαφείς
διαδικασίες για την υπέρβαση των γλωσσικών εμποδίων και επίσης έχουν
περιορισμένους πόρους για την λήψη σημαντικών αποφάσεων.>>(2010, σελ.
5)

Ακόμα και σε καταστάσεις που απειλείται η ζωή του ασθενή, το 33%

δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιούσε διερμηνέα. Συνήθως οι γιατροί κατέφευγαν
στην πιο εύκολη λύση που ήταν να χρησιμοποιούν τα μέλη της οικογένειας ως
μεταφραστές ή να μιλούν με ανεπαρκή γλώσσα και νοήματα. Αρκετοί επίσης,
απάντησαν

ότι ο

χρόνος είναι σημαντικός και πολλές φορές δεν

προλαβαίνουν να καλέσουν διερμηνέα.
Το ανησυχητικό κομμάτι της έρευνας είναι ότι η πλειοψηφία των γιατρών, δεν
ήταν ικανοποιημένοι με τις ικανότητες των μεταφραστών. Το θετικό είναι ότι οι
γιατροί θέλουν να εξασκηθούν και να μάθουν νέες στρατηγικές με στόχο την
καλύτερη επικοινωνία με τους διερμηνείς. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι πολλοί
γιατροί θέλουν ο μεταφραστής να έχει τον ρόλου του <<cultural mediator>>
πολιτιστικός μεσολαβητής. Συνεπώς, υπάρχει μία ανάγκη για αναδιαμόρφωση
του ρόλου του μεταφραστή.
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Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, οριοθετείται και η μελέτη των Brisse & Rosenberg
& Kirmayer & Leanza & Vissandje & Muckle & Xenocostas το 2013. Η μελέτη
πραγματοποιήθηκε με την χρήση 113 ερωτηματολόγιων τα οποία δόθηκαν σε
ασκούμενους στο Montreal.Ο σκοπός της έρευνας ήταν αφενός να εξεταστεί ο
γλωσσικός φραγμός και αφετέρου

η ικανοποίηση που επέρχεται με τους

μεταφραστές. Oι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγοι
νοσηλευτές και ψυχοπαιδαγωγοί. Η μέση ηλικία τους, ήταν τα 45 και το 73.2%
ήταν γυναίκες. Οι περισσότεροι ήταν καναδοί πολίτες και η πλειοψηφία τους
μίλησε αγγλικά και ιταλικά. Ελάχιστοι γνώριζαν αραβικά και ιταλικά. Οι
ασθενείς προέρχονταν από την μέση Ανατολή καθώς και την Κεντρική και
Νότια Αμερική. Από το 70% των γιατρών που συνεργάστηκε με διερμηνείς, το
9% τους χρησιμοποιούσε τακτικά.(λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα)
Μόλις το 2.6%, είχε εξασκηθεί για το πώς να συνεργάζεται με μεταφραστές.
Τα

συμπεράσματα

της μελέτης είναι ότι οι μεταφραστές είναι το

σημαντικότερο μέσο για την καταπολέμηση του γλωσσικού φραγμού στην
δημόσια υγεία. Αναδεικνύεται επίσης ο διαχωρισμός των επαγγελματιών
μεταφραστών καθώς και των οικογενειακών (μέλη οικογένειας) μεταφραστών.
Σε

πολλές

περιπτώσεις,

οι

ασκούμενοι

προτιμούσαν

οικογενειακούς

μεταφραστές καθώς δεν ήταν ενημερωμένοι για την διαδικασία που
χρειαζόταν για να καλέσουν έναν επαγγελματία. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν
οικογενειακούς μεταφραστές γιατί το κόστος τους ήταν μηδαμινό και
παρουσίαζαν το πλεονέκτημα ότι ήταν πάντα διαθέσιμοι καθώς ήταν συνέχεια
με τους ασθενείς. Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματίες μεταφραστές ήταν
οι ιδανικοί διερμηνείς, καθώς οι περισσότεροι ειδικευόταν στην ψυχική υγεία
του ασθενή και γνώριζαν καλύτερα την κουλτούρα τους. Το συγκεκριμένο
συμπέρασμα,

είναι

σύμφωνο

με

τις

γενικότερες

προσδοκίες

των

επαγγελματιών υγείας για τον ρόλο των μεταφραστών. Εν κατακλείδι, <<
Εστιάζουμε στις ακόλουθες ερωτήσεις. Ποια είναι η δυναμική της επικοινωνίας
όταν είναι ακόλουθοι 3 πρωταγωνιστές; Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που
ευνοούν μία επιτυχημένη παρέμβαση στην ψυχική υγεία; Ποια είναι τα
πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί της συνεργασίας με τους ερμηνευτές; Ποιες
είναι οι πιθανές θέσεις/ρόλοι του διερμηνέα; (2013, σελ. 1245)
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Παρόμοια η S.Bowen (2015), μελέτησε τους γλωσσικούς φραγμούς στον
Καναδά, αναφορικά με την υγεία στα νοσοκομεία και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι γλωσσικοί φραγμοί επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την
υγεία. Συνοπτικά: Καθυστερούν την φροντίδα, δημιουργούν εμπόδια στην
πρόσβαση για τις περισσότερες υπηρεσίες υγείας(η διαδικασία καθορισμού
των διαθέσιμων υπηρεσιών γίνεται πολύ δύσκολη, το τηλέφωνο και το
διαδίκτυο είναι μόνο στα αγγλικά κάνοντας την συνάντηση ανέφικτη),
αυξάνουν τον κίνδυνο της λανθασμένης διάγνωσης και οδηγούν σε
φτωχότερη κατανόηση από τον ασθενή και σε στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων παρέχεται λανθασμένη συνταγογράφηση. Όλα τα παραπάνω,
οδηγούν σε μειωμένη ικανοποίηση των ασθενών και αυξημένη συχνότητα
ανεπιθύμητων ενεργειών. Επιπλέον, το απόρρητο του ασθενή μένει
απροστάτευτο και αυτό έχει σαν συνέπεια την δημιουργία ανασφάλειας.
Σαν αντιπαραβολή στα προηγούμενα, η μελέτη του (Waxman & Levit, 2000)
δείχνει ότι τα γλωσσικά εμπόδια μερικές φορές οδηγούν σε πιο προσεκτική
θεραπεία. Αρκετοί ιατροί χρησιμοποιούν περισσότερες προφυλάξεις όταν
πρέπει να θεραπεύσουν ασθενείς με τέτοια εμπόδια.
Επιστρέφοντας στην μελέτη της Bowen (2015), υπογραμμίζει ότι παρόλο που
αυτές οι ενέργειες αυξάνουν την ασφάλεια πηγαίνουν ενάντια στην λογική της
αποτελεσματικότητας

και

της

εξοικονόμησης

χρόνου.

Τονίζει

την

αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός κοινού πλαισίου, μιας κοινής κουλτούρας
ασφάλειας των ασθενών που θα έχει ως αποτέλεσμα να μην βασίζονται σε
μεμονωμένους επαγγελματίες υγείας για την πρόληψη των σφαλμάτων. Οι
οργανισμοί υγείας αντιμετωπίζουν τεράστιους κινδύνους αν δεν παρέχουν
πρόσβαση στην γλώσσα. Οδηγούν σε μειωμένες εμπειρίες μάθησης για
φοιτητές ιατρικής κατοίκους και δημιουργούνται οργανωτικές επιπτώσεις
καθώς επηρεάζονται τα σχέδια της χρήσης των υπηρεσιών.
Σε πλήρη ταύτιση, έρχεται και η μελέτη των (Schilling & Rauscher & Menzel
&. Reichenauer & Schilling & Schmid & Selgrad, 2017) οι οποίοι διερεύνησαν
ένα νοσοκομείο της Γερμανίας (στην Στουτγκάρδη), όπου προσήλθε μεγάλος
αριθμός προσφύγων. Χαρακτηριστικά

αναφέρουν

H επικοινωνία με τους

ασθενείς ήταν δύσκολη καθώς οι περισσότεροι δεν μιλούσαν ούτε αγγλικά
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ούτε γερμανικά. Οι μεταφραστές έπρεπε να οργανωθούν και οι χρόνοι
αναμονής τους, ανερχόταν μερικές φορές σε πολλές ώρες. Επιπλέον, για να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία, οι μεσολαβητές και οι διερμηνείς
έπρεπε να εντοπιστούν και να ενσωματωθούν στην ομάδα ιατρικής
περίθαλψης (2017, σελ. 296)
Μαζί με το πρόβλημα του γλωσσικού φραγμού αντιμετώπιζαν και άλλα
προβλήματα όπως αυτό της έλλειψης ασφάλισης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα,
η προμήθεια των φαρμάκων να είναι δύσκολη. Επιπλέον, η διάγνωση
χρόνιων-μη μεταδοτικών ασθενειών δεν είχε τεκμηριωθεί λόγω έλλειψης
πρόσβασης ή αποικοδόμησης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης
στην χώρα καταγωγής τους. Τέλος, οι ασθενείς που είχαν λάβει θεραπεία δεν
γνώριζαν πως θα επιστρέψουν στο κέντρο μεταναστών ή προσφύγων.
Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω, προσέλαβαν διερμηνείς,
πολιτιστικούς

διαμεσολαβητές

και

κοινωνικούς

λειτουργούς,

Έτσι

συντονίστηκε η παροχή φροντίδας και βελτιώθηκε η ιατρική κατάσταση.
2.3 Γλωσσικός φραγμός-Ελλάδα
Τον Απρίλιο του 2017 πραγματοποιήθηκε μία έρευνα στην Ελλάδα(Ν.GDemiri, 2017) αναφορικά με τον γλωσσικό φραγμό που αντιμετωπίζουν οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα. Τα ευρήματα
βασίζονται σε 202 άτομα, (πρόσφυγες και μετανάστες) και σε

22 άτομα

(εργαζόμενους ανθρωπιστικής βοήθειας. Aπό τα 202 άτομα, οι 145 ήταν
άντρες και οι 57 γυναίκες. Οι γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής:
Αrabic, Kurmanji, Sorani, Farsi, Dari, Greek και English. Τα συμπεράσματα
της μελέτης αφορούν τους εργαζόμενους ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και
τους πρόσφυγες-μετανάστες.
Αρχικά, οι εργαζόμενοι ανθρωπιστικής βοήθειας θεώρησαν ότι είναι αναγκαίο
να υπάρχει είτε ένας διερμηνέας είτε ένας πολιτισμικός διαμεσολαβητής. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, δεν διαθέτουν εκπαιδευμένο επαγγελματία
γλωσσών για να τους υποστηρίξει. Επίσης, στην πλειοψηφία τους δεν ήταν
ενημερωμένοι σχετικά με την προέλευση συγκεκριμένων γλωσσών με
αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να ζητήσουν κατάλληλη υποστήριξη.
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Ως προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, στα ευρήματα βρέθηκε ότι
υπήρχε σημαντική διαφορά επιπέδων εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το 24%
δεν είχε λάβει καθόλου εκπαίδευση, το 47% είχε κάποια σχολική φοίτηση, το
29% είχε πάει γυμνάσιο. Το ενθαρρυντικό είναι ότι το 96% κατανοεί τον
γραπτό λόγο. Το δεύτερο εύρημα ήταν ότι, το 88% των ερωτηθέντων θεωρεί
ότι η μόνη εναλλακτική είναι η μητρική γλώσσα και ότι η αγγλική γλώσσα δεν
λύνει το πρόβλημα. Ιδιαίτερα κάποιοι που μιλούσαν μειονοτικές γλώσσες
όπως Sorani, Baluchi, Lingala δεν βρήκαν μεταφραστές. Τέλος, βρέθηκε ότι
ένας σημαντικών αριθμός των προσφύγων μπορεί να κατανοεί ο ένας τον
άλλον. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί που μιλούσαν Kurmanji και Sorani
καταλάβαιναν εύκολα τα αραβικά. Επιπροσθέτως, αρκετοί από αυτούς
προτιμούσαν

να

λαμβάνουν

περισσότερες

πληροφορίες

και

πιο

συγκεκριμένα να είναι γραπτώς και όχι προφορικά. Για παράδειγμα, οι
ομιλητές των Farsi μπορούσαν να κατανοήσουν τους ομιλητές των Dari και
αντίστροφα.
Η συγκεκριμένη μελέτη, είναι η πρώτη που καταδεικνύει αυτές τις σημαντικές
πληροφορίες και συμπεραίνει ότι υπάρχουν σοβαρά γλωσσικά εμπόδια, τα
οποία με την σειρά τους, δημιουργούν συναισθήματα ανασφάλειας. Πρέπει να
χρησιμοποιείται

προσβάσιμος

Χαρακτηριστικά

αναφέρει:

και

Μετά

κατανοητός
τον

Δεύτερο

τρόπος

επικοινωνίας.

Παγκόσμιο

πόλεμο

αντιμετωπίζουμε την μεγαλύτερη κρίση των προσφύγων και των μεταναστών
στην Ευρώπη. Η αντιμετώπιση των γλωσσικών αναγκών είναι ίσως η
μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις βοήθειας και οι
κυβερνητικές αρχές στην Ελλάδα. Το ευρύ φάσμα των γλωσσών, της
προφοράς αλλά και του αναλφαβητισμού σε συνδυασμό με την κρίση, έχει
επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες στον πληγέντα
πληθυσμό. (2017, σελ. 33)
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3. Μεθοδολογία
3.1 Ερευνητικό σχέδιο
Η συγκεκριμένη μελέτη, είναι μία μελέτη ποιοτικής μεθοδολογίας. Μέσω της
ποιοτικής

έρευνας,

τα

γεγονότα

ερμηνεύονται

με

μία

φυσιοκρατική

προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές έρχονται σε επαφή με τους
ανθρώπους και προσπαθούν να μεταφράσουν το νόημα που τους δίνουν.
Γενικότερα, ο ερευνητής συλλέγει με αρκετούς τρόπους την γνώση του.
Χρησιμοποιεί την συνέντευξη, αναλύει αντικείμενα, φωτογραφίες, βίντεο,
ήχους, τις προσωπικές εμπειρίες των ατόμων καθώς και ιστορίες ζωής. (
Denzin & Lincoln, 1994) Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής μπορεί να αναπτύξει
μία πραγματική αίσθηση του πώς αντιλαμβάνεται το άτομο την κατάσταση.
Επιπλέον, δεν κάνει απλά καταγραφή των γεγονότων αλλά προσπαθεί να
καταλάβει το βαθύτερο νόημα πίσω από τις λέξεις, διότι αναλύει τον
άνθρωπο.
Με παρόμοιο τρόπο, η (Μason, 2002) προσεγγίζει την έννοια της ποιοτικής
μεθόδου. Χαρακτηριστικά αναφέρει Η ποιοτική έρευνα είναι συναρπαστική και
σημαντική. Είναι μία πολύ ικανοποιητική δραστηριότητα γιατί μας εμπλέκει με
πράγματα που έχουν σημασία, με τρόπους που έχουν σημασία. Μέσω της
ποιοτικής έρευνας μπορούμε

να διερευνήσουμε

μία

μεγάλη

ποικιλία

διαστάσεων του κόσμου συμπεριλαμβανομένης της καθημερινής ζωής, των
αντιλήψεων, των εμπειριών και τις φαντασιώσεις των συμμετεχόντων στην
έρευνα, τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν οι κοινωνικές διαδικασίες,
οι θεσμοί, τις σχέσεις και την σημασία των εννοιών που παράγουν (2002, σελ.
1)
Σε πλήρη συμφωνία με τα προηγούμενα, ο Flick το 1998, παραθέτει την
γνώμη του. Θεωρεί ότι υπάρχουν 2 είδη δεδομένων όπου συμβαδίζει η
ποιοτική έρευνα. Υπάρχουν τα λόγια-λέξεις και τα δεδομένα που σχετίζονται
με την παρατήρηση και την όψη. Τα λόγια-λέξεις αποσπώνται από τις
συνεντεύξεις καθώς και τις αφηγήσεις ενώ τα δεδομένα που σχετίζονται με
την παρατήρηση, αποσπώνται από τις αναλύσεις φωτογραφιών και τις
αναλύσεις ταινιών. Επίσης, αποσπώνται από την παρατήρηση των ατόμων
που έρχεται ο ερευνητής σε επαφή κατά την διάρκεια της έρευνας. Τέλος,
O ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

31

Σιούτης Δημήτριος ΜBA full time 2017-2019 Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

εφόσον αναλυθούν τα λόγια-λέξεις και τα δεδομένα που σχετίζονται με την
παρατήρηση και την όψη, ακολουθεί η διαδικασία της συλλογής και της
καταγραφής των δεδομένων και έτσι προκύπτουν τα συμπεράσματα.
Συνοψίζοντας, η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου έχει αρκετά πλεονεκτήματα.
Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι ότι ο ερευνητής διεισδύει σε βάθος και έχει
μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη καθώς έρχεται σε στενή επαφή με τους
συμμετέχοντες. Επιπροσθέτως, δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τα στατιστικά
δεδομένα (ερωτηματολόγια) αλλά τα περιγραφικά (λόγια, λέξεις, όψη,
παρατήρηση) και ως αποτέλεσμα, αποκτιούνται νέες μορφές γνώσης, που
κανονικά

δεν

θα

ήταν

διαθέσιμες.

Αυτό

οδηγεί

σε

ενίσχυση

της

δημιουργικότητας, διότι επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφραστούν με
αυθεντικότητα και ειλικρίνεια παρέχοντας δεδομένα με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Ακόμα ο ερευνητής κατά την ανάλυση των απαντήσεων που δέχεται,
κατευθύνεται σε ένα βαθύτερο νόημα από κοινωνικής και συναισθηματικής
σκοπιάς. Τέλος, από οικονομικής άποψης, τα κόστη είναι χαμηλότερα καθώς
χρησιμοποιούνται μικρότερα δείγματα.
Το κυριότερο κριτήριο επιλογής της ποιοτικής μεθόδου για την συγκεκριμένη
μελέτη, είναι αφενός η μη εκτεταμένη διερεύνηση του θέματος στην Ελλάδα
και αφετέρου η σημαντικότητα εκβάθυνσης λόγω της αύξησης των
μεταναστευτικών ροών και κατά συνέπεια των χρήσεων υπηρεσιών υγείας
από πρόσφυγες και μετανάστες. Το βάρος στην παρούσα μεταπτυχιακή
εργασία θα δοθεί στην επέκταση της υπάρχουσας θεωρίας και στην
περεταίρω ενίσχυσή της με την προσθήκη των συγκεκριμένων ερευνητικών
αποτελεσμάτων.
3.2 Δείγμα-Ποιοτικά δεδομένα συλλογή
Η συλλογή του δείγματος θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση
συνεντεύξεων,

σε

επαγγελματίες

υγείας

δημόσιου

νοσοκομείου

και

συγκεκριμένα σε αυτό του Ευαγγελισμού. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 9
συνεντεύξεις. Από τις 9 συνεντεύξεις οι 4 θα πραγματοποιηθούν σε γυναίκες
και οι 5 σε άντρες.To δείγμα περιλαμβάνει γιατρούς στα επείγοντα,
χειρούργους, αιματολόγους, νοσηλευτές και παθολόγους. Οι συνεντεύξεις θα
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πραγματοποιηθούν τον Αύγουστο και χωρίζονται σε δύο τύπους ερωτήσεων:
τις κλειστού τύπου και τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Στις κλειστού τύπου
ερωτήσεις οι απαντήσεις είναι μεταξύ δύο ή τριών λέξεων. Η ελευθερία του
υποκείμενου περιορίζεται στο ελάχιστο και πολλές φορές οι απαντήσεις
μπορεί να είναι και με ένα ναι ή όχι. Αντίθετα, στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις
το υποκείμενο έχει πλήρη ελευθερία να εκφράσει τις απόψεις του όπως τις
εννοεί. Μπορεί να οργανώσει τα συναισθήματά του και να γίνει όσο
αναλυτικός και περιγραφικός θέλει. Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεκριμένα
οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων.


Ποια είναι η ειδικότητά σας;



Μιλήστε μου λίγο για εσάς; Ποιο είναι το αντικείμενο της δουλειάς σας;



Μπορείτε να μου περιγράψετε μια τυπική ημέρα στη δουλειά σας;



Στα πλαίσια της δουλειάς σας, έχετε επαφή με αλλοδαπούς χρήστες
των υπηρεσιών υγείας; [Αν απαντήσουν όχι, σταματάει η συνέντευξη.]



Είναι ως επί το πλείστον τακτικά ραντεβού ή επείγοντα περιστατικά
που εξυπηρετείτε;



Σε ποια γλώσσα συνεννοείστε μαζί τους;



Υπάρχουν υπηρεσίες διερμηνέα στην υπηρεσία σας;



Χρησιμοποιούν οι αλλοδαποί χρήστες τα μέλη της οικογένειας τους ή
κάποιο γνωστό τους ως διερμηνείς;



Ποια είναι η βασική, κατά τη γνώμη σας, δυσκολία που αντιμετωπίζετε
κατά την επικοινωνία μαζί τους; Μπορείτε να μου δώσετε ένα
παράδειγμα;



Πώς καταφέρνετε να συνεννοηθείτε με τους αλλοδαπούς χρήστες
υπηρεσιών υγείας σε περίπτωση αμοιβαίας άγνοιας κοινής γλώσσας
επικοινωνίας;



Γενικώς, η ικανότητα επικοινωνίας με τους ξενόγλωσσους ασθενείς
σας, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε; Αν ναι, με ποιο
τρόπο; Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα;

Για την εκπόνηση της μελέτης έχει επιλεχθεί η στοχευμένη δειγματοληψία ή
αλλιώς targeted sampling.Έχει επιλεχθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια.
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-Δημόσιοι υπάλληλοι/επαγγελματίες υγείας
-Επικοινωνία με αλλοδαπό πληθυσμό
-Παροχή υπηρεσιών υγείας
-Επικοινωνία με ημεδαπό πληθυσμό-αιμοδότες
Η δειγματοληψία αφορά τη λήψη ενός τμήματος από κάποιο ευρύτερο
σύνολο. Γενικά, η δειγματοληψία θεωρείται επιτυχής, όταν η επιλογή του
δείγματος παράγει αποτελέσματα, δείκτες και μετρήσεις που είναι γενικεύσιμα
και όσο το δυνατόν ακριβέστερα δηλαδή βρίσκονται πιο κοντά στις αντίστοιχες
παραμέτρους του ευρύτερου συνόλου, δηλαδή του πληθυσμού. Διακρίνεται
σε 2 είδη. Την δειγματοληψία με πιθανότητα και την δειγματοληψία χωρίς
πιθανότητα. Η στοχευμένη δειγματοληψία ανήκει στις δειγματοληπτικές
μεθόδους μη γνωστής πιθανότητας επιλογής

και χρησιμοποιείται στην

παρούσα μελέτη. Επιπλέον, χρησιμοποιείται κυρίως στις υπηρεσίες υγείας και
στην μελέτη των ασθενών. Η Πύλη & Ραφτόπουλος το (2012) αναφέρουν.
Συνδυάζει την χρήση των ποσοτικών δεδομένων τα οποία λαμβάνονται από
δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και των ποιοτικών δεδομένων που
συλλέγονται από την εκτεταμένη χαρτογράφηση. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως
στο πλαίσιο της κοινότητας για την δειγματοληψία χρηστών εξαρτησιογόνων
ουσιών που δεν παρακολουθούνται από κάποια δομή απεξάρτησης..
Σύμφωνα με τους Watters και Biernacki οι ερευνητές χρησιμοποιούν έναν
μεγάλο και διαφορετικό αριθμό τεχνικών για να προσεγγίσουν τα άτομα του
υπό μελέτη πληθυσμού. Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας ανήκει στις έρευνες
πεδίου επειδή συχνά χρησιμοποιούνται ερευνητές πεδίου στους δρόμους ή
στις τοποθεσίες όπου συχνάζουν οι υπό μελέτη πληθυσμοί. Αρχικά, οι
ερευνητές

χαρτογραφούν

τον

υπό

μελέτη

πληθυσμό

και

συλλέγουν

πληροφορίες για τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά και την δικτύωση
των

υποπληθυσμών

που

λειτουργούν

σε

μία

γεωγραφική

περιοχή.

Δημιουργείται το πλαίσιο δειγματοληψίας με τις γεωγραφικές περιοχές και τα
σημεία

όπου

συναθροίζονται

οι

υπό

μελέτη

πληθυσμοί,

χωρίς

να

συνυπολογίζονται άλλα δεδομένα όπως οι ώρες προσέλευσης. Οι ερευνητές
προσελκύουν τα μέλη του υπό μελέτη πληθυσμού χωρίς να έχουν
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προκαθορίσει την μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουν καθώς κάθε φορά και για
κάθε πληθυσμό σχεδιάζεται ένα νέο σχέδιο δειγματοληψίας. Ο βασικός
περιορισμός της συγκεκριμένης μεθόδου αφορά το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος και ο τόπος όπου παρατηρείται μεγαλύτερη προσέλευση των
πληθυσμών. Έτσι η επιλογή του ωραρίου καθώς και των τοποθεσιών όπου θα
διεξαχθεί η δειγματοληψία μπορούν να εισάγουν συστηματικό σφάλμα. Η
άγνοια των ερευνητών για τις ώρες μεγαλύτερης συνάθροισης ατόμων μπορεί
να οδηγήσει στην συλλογή μη αντιπροσωπευτικού δείγματος. Παράλληλα, οι
τοποθεσίες επιλέγονται ανάλογα με την εγγύτητά τους δηλαδή το πόσο εύκολα
μπορούν αν προσεγγιστούν από τον υπομελέτη πληθυσμό. Η επιτυχία της
μεθόδου εξαρτάται από την εκτεταμένη εθνογραφική έρευνα. Όσο πιο
πληρέστερη είναι τόσο πιο ακριβής είναι η στοχευμένη δειγματοληψία. (2012,
σελ. 738)
Οι Watters και Biernacki (1989) είναι οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν την
στοχευμένη δειγματοληψία. Mελέτησαν την μετάδοση του ιού (hiv) στους
χρήστες ναρκωτικών αλλά και στους σεξουαλικώς συντρόφους τους.
Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι <<Πρόκειται για μία συστηματική μέθοδος
χάρις την οποία ελέγχονται λίστες πληθυσμών εντός των γεωγραφικών ορίων
και σχεδιάζονται σχέδια για την πρόσληψη επαρκών ατόμων. Ενώ δεν είναι
τυχαία δείγματα είναι αρκετά σημαντικό να τονιστεί ότι δεν είναι εύκολο να
βρεθούν.>>(1989, σελ. 420)
Σε πλήρη συμφωνία με τα υπόλοιπα, έρχεται και η μελέτη που
πραγματοποιήθηκε στο San Fransisco, των (Kral & Malekinejad & Vaudrey &
Martinez & Lovrick & McFarland & Raymond,

2010)

η οποία

πραγματοποιήθηκε με στοχευμένη δειγματοληψία, σε χρήστες ναρκωτικών.
Οι ερευνητές, χρησιμοποίησαν την συγκεκριμένη μέθοδο για να δουν ποιους
χρήστες ναρκωτικών θα χρησιμοποιήσουν στην μελέτη τους. Ο σκοπός τους
ήταν να συγκρίνουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές
κινδύνου των χρηστών. Aρχικά, έγινε συλλογή εθνογραφικών δεδομένων για
να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού-στόχου και στην
συνέχεια, ανάλυσαν τα ήδη υπάρχον δεδομένα (από προγράμματα θεραπείας
φαρμάκων, νοσοκομείων κτλπ) Συγκεκριμένα αναφέρουν: <<H στοχευμένη
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δειγματοληψία είναι μία επαναληπτική διαδικασία σχεδιασμένη να αξιολογεί τα
χαρακτηριστικά του δείγματος σε πολλά σημεία, έτσι ώστε η δειγματοληψία να
μπορεί να προσαρμόζεται στην υπηρεσία λήψης ενός τελικού δείγματος
παρόμοιο με εκείνο του υποτιθέμενου πληθυσμού στόχου.>> (2010, σελ. 840)
Σαν αποτέλεσμα, η στοχευμένη δειγματοληψία έχει ευρεία εφαρμογή στην
μελέτη των υπηρεσιών υγείας (όπως είναι το πρόβλημα του γλωσσικού
φραγμού) και κατά συνέπεια στα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται
και τις επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων στα άτομα. Πολύ γρήγορα έγινε η
πιο συνηθισμένη μέθοδος πρόσληψης στις ΗΠΑ και χρησιμοποιήθηκε
ιδιαίτερα για την κατάχρηση ναρκωτικών παγκόσμια. Όταν η μελέτη αφορά
<<κρυμμένους πληθυσμούς>> όπως είναι οι επαγγελματίες υγείας σε ένα
νοσοκομείο, η αυστηρή τήρηση των διαδικασιών-όπως είναι οι οργανωμένες
ερωτήσεις-ενδέχεται να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τον ερευνητή και τους
ενδιαφερομένους. Οι (Watters & Biernacki, 1989) τονίζουν ότι μέσω μιας
διαδραστικής διαδικασίας, των ερευνητικών στόχων και των ερευνητικών
ερωτήσεων η έρευνα γίνεται πιο ευέλικτη. Επειδή ακριβώς είναι στοχευμένη,
παρέχει μια πιο εφικτή προσέγγιση και έναν πιο ισχυρό μηχανισμό
δειγματοληψίας συγκριτικά με την τυχαία. Δεν αποτελεί υποκατάστατο των
τυποποιημένων ερευνών αλλά έχει πάρει στοιχεία από όλες μαζί.
3.3 Content analysis
Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί το directed content analysis.
Σύμφωνα με τους (Fang Hsieh & Shannon, 2005) υπάρχουν φαινόμενα τα
οποία

έχουν

μελετηθεί

αλλά

πρέπει

να

επεκταθούν.

Πρέπει

να

χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα γνώση για να τα διερευνήσουμε περισσότερο
Γενικότερα, στην directed content analysis χρησιμοποιούνται 2 στρατηγικές. Η
πρώτη στρατηγική έχει να κάνει με την ανάγνωση των δεδομένων και την
επισήμανση αυτών που σχετίζονται με τους κώδικες προηγούμενων
ευρημάτων. Στην δεύτερη στρατηγική η διαφορά έγκειται στην έναρξη της
διαδικασίας κωδικοποίησης χωρίς να τονίζεται το κυρίως κείμενο. Και στις 2
στρατηγικές, ο ερευνητής πρέπει να επιστρέψει στο κείμενο και να
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πραγματοποιήσει ανασκόπηση μετά την αρχική διαδικασία κωδικοποίησης
(Fang Hsieh & Shannon, 2005)
Στην συγκεκριμένη έρευνα, όπου τα δεδομένα συλλέγονται μέσω των
συνεντεύξεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ανοιχτό ερώτημα για να
ανακαλύψει ο ερευνητής και να κωδικοποιήσει τα γεγονότα ενός φαινομένου.
Θα μπορέσει πιο εύκολα να προσδιορίσει τις συναισθηματικές αντιδράσεις
των συμμετεχόντων.
Η κύρια δύναμη μιας directed content approach είναι ότι η υπάρχουσα θεωρία
μπορεί να υποστηριχθεί και να επεκταθεί. Επιπλέον καθώς η έρευνα σε μια
περιοχή αυξάνεται χρησιμοποιώντας το directed content analysis γίνεται
σαφές ότι οι ερευνητές δεν

εργάζονται κάτω

από

μία αφηρημένη

προοπτική.(2005, σελ. 1283)
Τα κριτήρια ένταξης του δείγματος είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι υγείας ηλικίας
30-65.
3.4 Ανάλυση δεδομένων
Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων Τα ποιοτικά δεδομένα θα επεξεργαστούν
με την χρήση της ποιοτικής μεθοδολογίας και ειδικότερα με την ανάλυση
περιεχομένου.
Όπως αναφέρθηκε, στην ανάλυση περιεχομένου (directed content analysis) η
μελέτη ξεκινάει από την θεωρία. Οι κώδικες ορίζονται πριν και κατά την
διάρκεια της ανάλυσης. Επιπροσθέτως, οι κώδικες προέρχονται από την
θεωρία και από αντίστοιχες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το
παρελθόν.Mέσω αυτής της έρευνας μετατρέπονται τα ποιοτικά δεδομένα σε
ποσοτικά. Αυτό γίνεται μέσω της ανάγνωσης και της κωδικοποίησης των
ποιοτικών δεδομένων. Τα ποιοτικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν
έγγραφα κείμενα ή προφορικές επικοινωνίες. Η ανάλυση περιεχομένου
μπορεί να βοηθήσει την μελέτη σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως
ανθρώπινο δυναμικό διαχείριση κοινωνικών θεμάτων διαχείριση τεχνολογίας
και καινοτομίας.
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3.5 Ζητήματα βιοηθικής και δεοντολογίας
Τα ζητήματα βιοηθικής και δεοντολογίας αποτελούν ζωτικό κομμάτι της
παρούσας μελέτης. Ξεκινούν από την δημιουργία της μελέτης και καταλήγουν
στην δημοσίευσή της. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ζητήματα που τέθηκαν
κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης.
Ιnformed consent of sample population (ενημερωμένη συγκατάθεση)
(Nijhawan &.Janodia & Muddukrishna & Bhat & Bairy & Udupa & Musmade,
2013) <<Αποτελεί ηθική και νομική απαίτηση για έρευνα που περιλαμβάνει
ανθρώπινους συμμετέχοντες. Πρόκειται για την διαδικασία στην οποία ο
συμμετέχων ενημερώνεται για όλες τις πτυχές της έρευνας και καλείται να
λάβει μία απόφαση εφόσον τις μελετήσει όλες, ο συμμετέχων επιβεβαιώνει
εθελοντικά την προθυμία του να συμμετάσχει>>(2013, σελ. 133) Προτού
πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις, πρέπει να υπάρξει συναίνεση από τους
επαγγελματίες υγείας. Η συναίνεση πρέπει να ταιριάζει με τους κανόνες της
ιατρικής δεοντολογίας και βιοηθικής και να βασίζεται στην τήρηση της
αξιοπρέπειας ενός ατόμου και στην κρίση του. Άτομα με ψυχικές διαταραχές
και στρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα.
Εκούσια Συμμετοχή Οι επαγγελματίες υγείας θα έχουν το δικαίωμα να
αρνηθούν να απαντήσουν σε όσες ερωτήσεις επιθυμούν. Επιπλέον θα έχουν
το δικαίωμα να αποχωρήσουν όποτε θέλουν.
Τήρηση Ανωνυμίας/Απόρρητο Θα διασφαλιστεί η ανωνυμία στους
επαγγελματίες υγείας. Εντούτοις, θα βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξει διαρροή
δεδομένων μεταξύ των ερευνητών.

Η προστασία των προσωπικών

δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της μελέτης. Τέτοια
δεδομένα μπορεί να είναι το ονοματεπώνυμο, ερωτήσεις που αφορούν
θέματα υγείας ή ερωτήσεις ποινικού μητρώου. Επομένως, η συλλογή των
δεδομένων πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα δικαιώματα των ατόμων και με
ασφάλεια.
Ενημέρωση για τον σκοπό της έρευνας Μέσω της συνέντευξης οι
επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ενημερωθούν για τον σκοπό της έρευνας.
Η γνώση του σκοπού της έρευνας έχει δύο σημαντικά οφέλη. Αρχικά, θα
O ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

38

Σιούτης Δημήτριος ΜBA full time 2017-2019 Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

νιώσουν ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για την μελέτη και κατόπιν θα
ανοιχτούν και έτσι ο

μελετητής θα

αποσπάσει όσες

περισσότερες

πληροφορίες μπορεί.
Έγκριση από επιστημονική επιτροπή νοσοκομείου Ευαγγελισμός Το
σχετικό

πρωτόκολλο

του

θέματος

συμπεριλαμβανομένου

του

ερωτηματολογίου των συνεντεύξεων, κατατέθηκε στην επιστημονική επιτροπή
του νοσοκομείου Ευαγγελισμός όπου και έλαβε την έγκριση για την διενέργεια
των συνεντεύξεων.
Τέλος,

η

μελέτη

κατατίθεται

στην

επιτροπή

του

μεταπτυχιακού

προγράμματος του MBA AUEB διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της.
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4. Ευρήματα
Για την ολοκλήρωση

της

παρούσας

μελέτης

πραγματοποιήθηκαν

συνεντεύξεις στους φορείς υγείας του νοσοκομείου ευαγγελισμός. (Κvale &
Steinar, 1996) <<Στη συνέντευξη η γνώση δημιουργείται μεταξύ των απόψεων
του ερευνητή και του συνεντευξιαζόμενου. Η προσωπική επαφή και οι
συνεχώς νέες ιδέες στα θέματα που έζησε ο κόσμος κάνουν την συνέντευξη
συναρπαστική και ενδιαφέρον εμπειρία.>>(1996, σελ. 124)
Ο στόχος των

συνεντεύξεων ήταν

η αξιολόγηση της επικοινωνίας

του

προσωπικού, με τους αλλοδαπούς χρήστες υπηρεσιών υγείας. Το Validity της
συνέντευξης το ανέλαβε η καθηγήτρια, κ. Ανδρή Μαρία.
Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα ευρήματα που προκύπτουν από την
απομαγνητοφώνηση των 9 συνεντεύξεων, που πραγματοποιήθηκαν στο
νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τα αποτελέσματα, τοποθετούνται σε 3 κατηγορίες:
Προβλήματα στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών, Eμπόδια για χρήστη
υπηρεσιών και Εμπόδια για προσωπικό υγείας.
4.1 Κατηγορίες Ευρημάτων
4.1.1 Προβλήματα στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών
<<Είναι δύσκολο να εξηγήσεις από ιατρικής πλευράς κάποια λεπτά πράγματα
δηλαδή για παράδειγμα όταν θα πρέπει να πεις στον μουσουλμάνο, άραβα, ότι
πρέπει να μου φέρεις μία γενική ούρων, είναι λίγο δύσκολο να του το πεις γιατί
υπάρχουν και κάποια ταμπού.>> (Συνεντευξιαζόμενη, 8)
Σύμφωνα με την μελέτη του Munane (2014), Τα κοινά πολιτιστικά ταμπού
που συναντήθηκαν στο νοσοκομείο Meridian περιλάμβαναν γυναίκες ασθενείς
οι οποίες αρνούνταν να τους εξετάσουν άντρες επαγγελματίες υγείας.
Θεωρούσαν ότι το ταμπού πρέπει να κρατηθεί, δηλαδή να μην απαντάν σε
προσωπικές ερωτήσεις και να μην αφαιρέσουν τα ρούχα τους για εξέταση.
Αυτά τα ταμπού προκαλούνται από θρησκευτικές πεποιθήσεις, για παράδειγμα
οι

μουσουλμάνοι

ασθενείς

προτιμούσαν

να

τους

παρακολουθούν

μουσουλμάνοι γιατροί. Οι θηλυκoί μουσουλμάνοι ασθενείς, δεν θα επέτρεπαν
στους άντρες επαγγελματίες γιατρούς, να τις αγγίξουν ή να εκτελέσουν
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οποιαδήποτε

ιατρική

διαδικασία

πάνω

τους.

Μερικές

παραδοσιακές

αφρικανικές εκκλησίες, αποθαρρύνουν τα μέλη τους να ζητούν θεραπεία από
νοσοκομεία. Προσεύχονται για την θεία παρέμβαση και απειλούν να διώξουν
όλα τα μέλη τους που πηγαίνουν στο νοσοκομείο για προσοχή. Ορισμένες
ασθένειες δεν συζητιούνται ανοιχτά λόγω του στίγματος που συσχετίζεται με
αυτούς.(2014, σελ. 6) Στο ίδιο πλαίσιο, ο Almutairi τo 2015, εξερευνεί το
φαινόμενο του γλωσσικού φραγμού ιδιαίτερα όταν διαφορές στην κουλτούρα
των λαών (taboo). Μελετά την επικοινωνία ανάμεσα στους ασθενείς και τους
γιατρούς στην Σαουδική Αραβία, όπου τα Αραβικά είναι η κύρια γλώσσα
επικοινωνίας. Καταδεικνύει την σημαντικότητα της επικοινωνίας και τους
λεπτούς χειρισμούς που γίνουν, με σκοπό να ξεπεραστούν τα taboo.
Τα παραπάνω, έρχονται σε συμφωνία με την πλειοψηφία των γιατρών,
καθώς συμφωνούν ότι είναι αναπόφευκτη η αντιμετώπιση δύσκολων
καταστάσεων, διότι καλούνται να αναλύσουν με ιατρικούς όρους σε κάποιον
που δεν έχει ιδέα από ιατρική.
Εντούτοις, η (Eight Critical Reasons to Address the Language Barrier in
Healthcare, 2017) αναφέρει <<Οι πολιτισμικές διαφορές μπορούν να
προκαλέσουν βλάβη στον ασθενή μέσω της επικοινωνίας. Αυτή η επικοινωνία
συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση των ασθενών την προσήλωση και τα
αποτελέσματα για την υγεία.>> (2017, σελ. 21) Στη συνέχεια, σημειώνει Η
αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στις κουλτούρες αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παροχής ποιότητας και φροντίδας σε διάφορους πληθυσμούς
ασθενών και είναι σημαντική για να υπάρξει επιτυχής μετασχηματισμός του
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των Η.Π.Α, με επίκεντρο τον ασθενή,
την δικαιοσύνη και την υψηλή ποιότητα. (2017, σελ. 21)

<<Καταφέρνουμε να συνεννοηθούμε με τους αλλοδαπούς χρήστες των
υπηρεσιών υγείας με το google translate.>>(Συνεντευξιαζόμενη, 8)
Κατά την έρευνα του Μοberly (2018), οι γιατροί χρησιμοποιούν το google
translate ως προσπάθεια για να υπερνικήσουν τα γλωσσικά εμπόδια.
Συγκεκριμένα,

μελετά τις επικοινωνίες στην Αγγλία και υπογραμμίζει ότι
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αρκετοί γιατροί θεωρούν ότι οι υπηρεσίες διερμηνείας καταναλώνουν πολύ
χρόνο και είναι ακριβές. Αναφέρει ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί ο
κατάλληλος μεταφραστής που θα μιλάει την συγκεκριμένη γλώσσα που θέλει
ο ασθενής. Θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όπου τα Online tools
είναι πιο εύχρηστα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει περιορισμός χρόνου. Ο ασθενής
παίρνει το πληκτρολόγιο απαντάει στην γλώσσα του, και κατόπιν ο γιατρός το
μεταφράζει και απαντάει στην δικιά του γλώσσα. Δεν παραλείπει να αναφέρει,
ότι

το αρνητικό είναι ότι ενδέχεται να χαθούν κάποια μηνύματα στην

μετάφραση καθώς δεν υπάρχει η κατάλληλη σύνταξη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει η μελέτη των Leite & Cochat & Salgado &
Costa & Queiros & Campos & Carvalho που πραγματοποιήθηκε το 2016.
Εξετάζουν την χρησιμότητα του google translate στα νοσοκομεία. Καταλήγουν
στα εξής: Η ανθρώπινη μετάφραση είναι η πιο επικυρωμένη μέθοδος
μετάφρασης σε ιατρικό περιβάλλον. Το gt δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται
για σημαντικές ιατρικές επικοινωνίες, εκτός αν έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα
και δεν έχει βρεθεί μεταφραστής και η κατάσταση είναι επείγουσα. Παρόλα
αυτά, το google translate είναι η πιο άμεση και διαθέσιμη μορφή επικοινωνίας
μεταξύ ενός γιατρού και ενός ασθενή όταν υπάρχει ο γλωσσικός φραγμός. Το
google translate μπορεί να είναι μία λύση σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
μεταφραστές.(2016, σελ. 968)

<<Συνεννοούμαι με τους χρήστες υπηρεσιών υγείας τις περισσότερες φορές
με νοήματα.>> (Συνεντευξιαζόμενος, 3)
<<Συνεννοούμαι και με την γλώσσα του σώματος.>>(Συνεντευξιαζόμενη, 1)
<< Συνήθως με νοηματική προσπαθούμε να μας δείξει πιο σημείο έχει
χτυπήσει ποιο σημείο πονάει. >>(Συνεντευξιαζόμενος, 4)
<<Αρκετές φορές χρησιμοποιούν οι αλλοδαποί τα μέλη της οικογένειάς τους
για να τους εξετασθούν σαν διερμηνείς.>>(Συνεντευξιαζόμενος, 5)
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Η πλειοψηφία των γιατρών, συνεννοείται χρησιμοποιώντας την νοηματική ή
χρησιμοποιώντας κάποιο συγγενικό μέλος των μεταναστών ως διερμηνέα. Ο
Kale και ο Syed το 2010 μελέτησαν τoυς γλωσσικούς φραγμούς και
παρατήρησαν μέσω των ευρημάτων τους, ότι οι γιατροί καταφεύγουν σε
εύκολες λύσεις. Είτε χρησιμοποιούν μέλη της οικογένειας ως μεταφραστές,
είτε χρησιμοποιούν την νοηματική.
Αντίστοιχα, η Ηο (2008), εξέτασε μέσω της έρευνάς της, το φαινόμενο του να
χρησιμοποιούν οι μετανάστες τα μέλη της οικογένειας τους ως μεταφραστές.
Εστιάζει σε τέσσερα συμπεράσματα. Αρχικά, αναφέρει ότι παρά τις καλές
προθέσεις που έχουν τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν γνώση των όρων της
ιατρικής και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Στη συνέχεια
αναφέρει, ότι πολλές φορές χάνεται η αυτονομία των ασθενών με τα
συγγενικά μέλη. Σε πολλές περιπτώσεις, τα συγγενικά μέλη αποφεύγουν να
μεταφράσουν ακριβώς είτε για λόγους θρησκείας είτε για λόγους taboo και
αυτό δημιουργεί προβλήματα. Επιπλέον, η χρήση των μελών της οικογένειας
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εμπιστοσύνης. Για παράδειγμα ένας
εκπαιδευόμενος μεταφραστής, έχει εκπαιδευτεί για να είναι ηθικός και να
υπακούει σε κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το ανώτατο τμήμα
μεταφραστών και ηθικής. Τέλος, μερικές οικογένειες έχουν θεσπίσει
συγκεκριμένες κουλτούρες και ιεραρχίες που μπορεί να αλλάξει η δυναμική.
Ενδέχεται να είναι δύσκολο για έναν πατέρα, να μεταφράζει ο γιος του, και να
μάθει κάποια μυστικά της οικογένειας.

4.1.2 Εμπόδια για προσωπικό υγείας
<<Και βέβαια εντάξει είναι το κομμάτι το ψυχολογικό, είναι ιδιαίτερα
ψυχοφθόρο

να

μην

μπορείς

να

συνεννοηθείς

με

τον

άλλον.>>(Συνεντευξιαζόμενος, 5)
<<Υπάρχει ένας εκνευρισμός.>> (Συνεντευξιαζόμενος, 6)

O ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

43

Σιούτης Δημήτριος ΜBA full time 2017-2019 Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

<<Αν ο άλλος δεν μιλάει Ελληνικά ή Αγγλικά και δεν υπάρχει κάποιος να σου
μεταφράσει αντιλαμβάνεσαι δεν είναι δεν μπορείς να κάνεις την δουλειά
σου.>>(Συνεντευξιαζόμενος, πέμπτος)
<<Έχει τύχει να έρθουν Ρώσοι Ουκρανοί για δικό τους άνθρωπο να
βοηθήσουνε και δεν μπορέσαμε να τους πάρουμε αίμα, δεν μπορέσαμε να
συνεννοηθούμε δεν ξέραν αγγλικά.>>(Συνεντευξιαζόμενη, 9)
Κατά την μελέτη των (Bernard & Whitetaker & Ray & Rockish & Barton &
Barnes & Kearney & Boulanger & Tsuei, 2006) οι γλωσσικοί φραγμοί
μπορούν να δημιουργήσουν πολλά εμπόδια στους επαγγελματίες υγείας. Οι
νοσηλευτές και οι γιατροί πρέπει να είναι αποτελεσματικοί κατά την διάρκεια
της επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι απαραίτητη όχι μόνο για να κερδίσει
πληροφορίες(ο γιατρός) αλλά και για να τις μεταβιβάσει είτε είναι πληροφορίες
που αφορούν την φύση της ασθένειας, είτε με σκοπό παρηγορήσει.(τον
ασθενή).Το γλωσσικό φράγμα αφαιρεί από το προσωπικό την ικανότητα να
εκτελέσει βασική επικοινωνία, δένοντάς τους τα χέρια και μπορεί να
δημιουργήσει σημαντικό στρες. Στην μελέτη τους, εξετάστηκε ένα δείγμα
γιατρών και νοσοκόμων, από τους οποίους, τo 78% των γιατρών και το 97%
των νοσοκόμων ανέφεραν ότι εντόπισαν στρες. Σημαντικό είναι να αναφερθεί
ότι το 33% των νοσοκόμων και το 3% των γιατρών αντιμετώπισαν υπερβολικό
στρες. (2006, σελ. 357)
Οι (Eight Critical Reasons to Address the Language Barrier in Healthcare,
2017) με τις μελέτες που πραγματοποίησαν, αναλύουν το ψυχολογικό
υπόβαθρο

που αναφέρθηκε από

τους συνεντευξιαζόμενους.

Αρχικά,

παρατήρησαν ότι το 97% των νοσοκόμων και το 78% των γιατρών εντόπισαν
σημαντικό στρες στις δουλειές τους. Επιπλέον, μέσω των συνεντεύξεων που
πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι όταν οι γιατροί συνεργάζονται με έναν
ασθενή που δεν μιλάει καλά αγγλικά, το 30% αισθάνεται χωρίς μεγάλη
ενέργεια, το 43% υποθέτει αρκετά, το 77% νιώθει εκνευρισμό και νεύρα και το
50% θέλει περισσότερα τεστ και ελέγχους για να κατανοήσει καλύτερα τον
ασθενή.
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<<Η ικανότητα επικοινωνίας με τους ξενόγλωσσους ασθενείς επηρεάζει τον
τρόπο με τον οποίο εργάζομαι γιατί είναι πάρα πολύ χρονοβόρα η
διαδικασία.>>(συνεντευξιαζόμενη, τρίτη)
<<Η κυρία που σας είπα με τον ξυλοδαρμό, μιας και το αναφέραμε έπρεπε να
περιμένω να κατέβει ο συνάδελφος από την κλινική-να αφήσει την κλινική-να
κατέβει κάτω-να περιμένω-να μας δώσει στοιχεία-να πάει να βγάλει το χαρτίμετά το χαρτί να το χρησιμοποιήσω εγώ για να βγάλω τις εξετάσεις να ρωτήσω
που έχει χτυπήσει τι αισθάνεται μετά στον αξονικό να την συνοδεύσουμε γιατί
ήθελε αξονική εγκεφάλου να της πούμε να στέκεται ακίνητη ότι τι θα κάνουμε
αυτό ήταν μια συνεχής διαδικασία η οποία μας έφαγε πάρα πολύ
χρόνο.>>(Συνεντευξιαζόμενη, τρίτη)
Ιδιαίτερα στα επείγοντα, όπου οι γιατροί έχουν να εξετάσουν πολλούς
ασθενείς με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια, το θέμα του γλωσσικού φραγμού
είναι πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο της Niki (2018), οι γλωσσικοί
φραγμοί πέρα από προβλήματα στην διάγνωση και στην λανθασμένη
χορήγηση θεραπείας, προκαλούν και προβλήματα αναφορικά με τον χρόνο.
Στις

επείγων καταστάσεις, πρέπει όλα να γίνουν γρήγορα και σωστά. Σε

αντίθετη περίπτωση, αναγκάζεται το νοσοκομείο να μείνει πολλές ώρες
ανοιχτό και οι ασθενείς να περιμένουν αντιμετωπίζοντας κινδύνους για την
υγεία τους.
Κατά τους Pitre & Pettit & Ladd & Chisholm & Welch (2018), το time
management είναι πολύ σημαντικό για τους γιατρούς. Υπογραμμίζουν ότι, η
διαχείριση του χρόνου είναι μία καθημερινή πρόκληση για τους γιατρούς.
Βελτιώνοντας τις τεχνικές του time management, μειώνεται το άγχος των
επαγγελματιών υγείας, αυξάνεται η παραγωγικότητά τους, ενισχύεται η
ασφάλεια των ασθενών και εξετάζονται περισσότεροι σε λιγότερο χρόνο..
Εντούτοις, μέσω του time management, οι γιατροί οδηγούνται σε μεγαλύτερη
ικανοποίηση και έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να οδηγηθούν σε μια
κατάσταση συναισθηματικής, πνευματικής και σωματικής εξάντλησης που
συνήθως προκαλείται από το υπερβολικό στρες.

O ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

45

Σιούτης Δημήτριος ΜBA full time 2017-2019 Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

4.1.3 Εμπόδια για χρήστη υπηρεσιών
<<Γενικώς η επικοινωνία, συνήθως είναι το άλφα και το ωμέγα ειδικά στην
ιατρική και όταν δεν μπορείς να συνεννοηθείς με τον άλλον το πρόβλημα είναι
τεράστιο γιατί εκτός του ότι δεν μπορείς να βρεις εύκολα τι έχει δεν μπορείς και
να του χορηγήσεις την αντίστοιχη αγωγή όπως εξήγησα. Δηλαδή ένα κάταγμα
μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε συντηρητικά είτε με χειρουργείο. Αν εγώ αυτό
δεν μπορώ να του το εξηγήσω ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να χειρουργηθεί
και να τον πάω και συντηρητικά ή μπορεί να θέλει να πάει με γύψο και να τον
χειρουργήσουμε.>>(Συνεντευξιαζόμενος, τέταρτος)
<<Το μόνο που μπορούμε να χάσουμε είναι να μην καταλάβουμε κάτι σοβαρό
που δεν μπορεί να μας περιγράψει και να ξεφύγουμε είτε στην διάγνωση είτε
στην θεραπεία.>> (Συνεντευξιαζόμενος, έβδομος)
Οι έρευνες έχουν δείξει, ότι οι γλωσσικοί φραγμοί επηρεάζουν την υγεία των
ασθενών διότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ασθενείς παίρνουν λάθος διάγνωση.
Στην μελέτη του Fazil (2018), εξετάζεται η συμπεριφορά των επαγγελματιών
υπηρεσίας υγείας αναφορικά με το φαινόμενο της λάθος διάγνωσης. Εξετάζει
τις ανάγκες της <<μαύρης μειονότητας>> και παρατηρεί ότι δεν υπάρχει
κατάλληλη κατανόηση των αναγκών της. Ενδεικτικά αναφέρει, ότι υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα στην επικοινωνία και έτσι δεν χορηγείται η κατάλληλη
αγωγή στους ασθενείς με καρκίνο. Οι διερμηνείς απουσιάζουν και έτσι ο
γλωσσικός φραγμός είναι έντονος. Βρήκε, ότι μέσω της διστακτικότητας και
της αδράνειας των γιατρών, το σύστημα υγείας οδηγείται σε ανισότητες και ως
αποτέλεσμα, διακυβεύεται η ασφάλεια των ασθενών
Αντίστοιχα, στην μελέτη των Wilson & Chen. & Grumbach & Wang &
Fernandez (2008), εξετάζονται τα προβλήματα που ανακύπτουν από την
γλώσσα. Στην μελέτη τους παρατήρησαν ότι υπήρχαν ελάχιστοι γιατροί που
γνώριζαν

επαρκώς την αγγλική γλώσσα και έτσι η ζωή των ασθενών

βρισκόταν σε κίνδυνο.
Στο ίδιο νοηματικό υπόβαθρο, κινούνται οι (Eight Critical Reasons to Address
the Language Barrier in Healthcare, 2017).Συγκεκριμένα τονίζουν τις
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αρνητικές συνέπειες που έχει ο ασθενής και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει
όταν λαμβάνει λάθος αγωγή. Κατόπιν, αναφέρουν την περίπτωση ενός
18χρονου, του Willie Ramirez. Οι γονείς του Willie, είπαν στους γιατρούς την
λέξη intoxicado, η οποία μπορεί να σημαίνει ότι το παιδί έχει φάει κάτι
ανθυγιεινό. Οι γιατροί μετέφρασαν την λέξη σαν intoxicated, που σημαίνει ότι
το παιδί έκανε χρήση ναρκωτικών.. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα, το να λάβει ο
Willie λανθασμένη διάγνωση. Η διάγνωση που δόθηκε ήταν υπερβολική δόση
ναρκωτικών ενώ στην πραγματικότητα είχε αιμορραγία στον εγκέφαλο.

<<Ελληνικά θέλεις να μιλήσεις δεν θα σε καταλάβει, αγγλικά θέλεις να μιλήσεις
πάλι δεν θα σε καταλάβει. δεν υπάρχει επικοινωνία.>>(Συνεντευξιαζόμενη,
δεύτερη)
<<Οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει λόγω όγκου δουλειάς και
αδυναμίας συνεννόησης υπάρχει ένας εκνευρισμός παίρνει την λάθος αγωγή
τον αντιμετωπίζουμε άσχημα ενώ προσπαθούμε πάρα πολύ τις περισσότερες
φορές, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική και εμείς κάνουμε ότι καλύτερο
μπορούμε εκεί πάνω.>> (Συνεντευξιαζόμενος, τέταρτος)
Φαίνεται από τα παραπάνω, ότι ο χρήστης υπηρεσιών υγείας αγχώνεται και
δημιουργείται απογοήτευση. Σύμφωνα με την μελέτη που πραγματοποίησαν
οι (Eight Critical Reasons to Address the Language Barrier in Healthcare,
2017) εξετάζουν τους γλωσσικούς φραγμούς που δημιουργούνται σε σχέση
(με αυτούς που μιλούν καλά αγγλικά και μπορούν να συνεννοηθούν) και με
αυτούς που δεν μιλούν αγγλικά. Από αυτούς που δεν μιλούσαν αγγλικά,
παρατηρήθηκε ότι μόλις το 52% ήταν ευχαριστημένοι με την φροντίδα, ενώ το
15% δεν ήθελε να επιστρέψει στο ίδιο νοσοκομείο. Εν αντιθέσει, από αυτούς
που μιλούσαν καλά αγγλικά, παρατηρήθηκε ότι το 71% ήταν ικανοποιημένοι
με την φροντίδα ενώ μόλις το 9,4% δεν ήθελε να επιστρέψει στο ίδιο
νοσοκομείο. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι ο ασθενής που δεν ξέρει αγγλικά,
έμενε στο νοσοκομείο κατά μέσο όρο 28 λεπτά παραπάνω, συγκριτικά με τον
ασθενή που μπορούσε να συνεννοηθεί. Τέλος, αποδείχθηκε ότι οι ασθενείς
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που επιστρέφουν στο νοσοκομείο μετά από τρεις μέρες, είναι 24%
περισσότεροι σε σχέση με αυτούς που μιλούν καλά αγγλικά.
Στο ίδιο πλαίσιο, οριοθετείται η αναφορά του (FRA, 2013).Στα ευρήματά
τους, παραθέτουν τις απόψεις ασθενών, όπου φαίνεται η απογοήτευσή τους.
Χαρακτηριστικά σημειώνει: ‘Εχω καλή σχέση με τον γενικό γιατρό μου. Αλλά
υπάρχουν γυναίκες σαν εμένα που βρίσκουν δύσκολη την πρόσβαση στο
σύστημα επειδή αν δεν μπορείς από μόνη σου να σηκώσεις το τηλέφωνο και
να κανονίσεις μια συνάντηση πώς θα αισθανθείς; Χρειάζεσαι κάποιον να
κανονίσει το ραντεβού για εσένα-αυτή είναι η προσωπική σου ζωή!(χρήστης
υγείας, γυναίκα, μετανάστης)(2013, σελ. 48) Αντίστοιχα Moυ είπαν ότι έπρεπε
να ξαπλώσω όλη την νύχτα και να είμαι ήσυχη. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω ότι
είχα ερωτήσεις και γενικότερα οι νοσοκόμες δεν μιλούσαν αγγλικά και δεν ήταν
διατεθημένες να με ακούσουν.(2013, σελ. 48) Η δυσκολία στην ανταλλαγή
πληροφοριών

δημιουργεί

απογοήτευση

στον

χρήστη

και

νιώθει

περιθωριοποιημένος.
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5. Συζήτηση, συμπεράσματα, πρoτάσεις
Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνει την εργασία με τους περιορισμούς, τα
τελικά

συμπεράσματα

και την πρόταση, που προκύπτουν από

τις

συνεντεύξεις που ολοκληρώθηκαν στο νοσοκομείο <<Ευαγγελισμός>>,
αναφορικά με τον γλωσσικό φραγμό και τα χάσματα που δημιουργούνται. Ο
στόχος της μελέτης, ήταν να δοθεί μια γενική εικόνα πάνω στο πως οι
επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν τους γλωσσικούς φραγμούς, τι μέτρα
λαμβάνουν, αν χρησιμοποιούνται διερμηνείς και πώς συνεννοούνται σε
περίπτωση αμοιβαίας άγνοιας κοινής γλώσσας. Σε συμφωνία, με τις μελέτες
που αναφέρθηκαν φαίνεται ότι η γλωσσική βοήθεια χρειάζεται περισσότερο
διερεύνηση και ότι οι διερμηνείς δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στα
νοσοκομεία. Η λύση του γλωσσικού φράγματος είναι στην ευχέρεια του
επαγγελματία υγείας και του μετανάστη.
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες-περιορισμούς. Πρώτον,
είναι η πρώτη έρευνα από τον μελετητή. Συνεπώς, υπάρχει έλλειψη
εμπειρίας. Δεύτερον, δεν υπήρξε στην μελέτη συγκριτική παράθεση με
δεδομένα από άλλο νοσοκομείο Αττικής ή επαρχίας ή από άλλες δομές υγείας
(τριτοβάθμια περίθαλψη). Η μελέτη έχει γίνει αποκλειστικά, στο Νοσοκομείου
του Ευαγγελισμού. Τρίτον, δεν υπήρξε εκπροσώπηση από όλες τις
κατηγορίες

του

νοσοκομείου.

Υπήρξε

από

νοσηλευτές,

παθολόγους

καρδιολόγους αιματολόγους και χειρούργους. Τέταρτον, το δείγμα είναι
αρκετά μικρό για ένα

μεγάλο νοσοκομείο, σαν τον

Ευαγγελισμό.

Πραγματοποιήθηκαν μόλις 9 συνεντεύξεις, οπότε ουσιαστικά είναι ένα δείγμα
9 ατόμων. Τέλος, δεν έχει συμπεριληφθεί η άποψη των μεταναστώνπροσφύγων καθώς και η άποψη των διερμηνέων. Έχει εξετασθεί μόνο η
άποψη των ιατρών.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις είναι ότι οι
γλωσσικοί φραγμοί επηρεάζουν έντονα τους επαγγελματίες υγειονομικής
περίθαλψης καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα, να καταφεύγουν σε λύσεις, που ναι μεν επιλύουν το
πρόβλημα αλλά δεν είναι οι άριστες. Έτσι, μπορεί να υπάρξουν σοβαρές
συνέπειες στην υγεία των ασθενών καθώς δεν διασφαλίζεται η ασφάλειά τους.
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εκπαίδευση για
την αξιολόγηση των γλωσσικών ιδιοτήτων των ασθενών. H παρούσα μελέτη
καταδεικνύει ότι για να διασφαλιστεί η ισότητα και η ασφάλεια στην ποιότητα
περίθαλψης, θα πρέπει να ξεπεραστούν τα γλωσσικά φράγματα.
Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι γιατροί συμφώνησαν ότι η επικοινωνία με τους
ασθενείς τους, είναι ύψιστης σημασίας. Όσο πιο ολοκληρωμένη είναι, τόσο
πιο αποτελεσματική είναι η διάγνωση και κατά συνέπεια η χορήγηση της
κατάλληλης θεραπείας. Οι γλωσσικοί φραγμοί δημιουργούν απογοήτευση
στον επαγγελματία υγείας, καθώς δεν μπορεί να κάνει κατάλληλη διάγνωση.
Παράλληλα, του προκαλεί εκνευρισμό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην
μπορεί να εργασθεί αποτελεσματικά και να χάνει την συγκέντρωσή του.
Νιώθει αγχωμένος και δυσκολεύεται να σκεφτεί λογικά και να πάρει
κατάλληλες αποφάσεις. Η ψυχολογία του μειώνεται και χάνεται η προσωπική
του ηρεμία. Ακόμα, η εικόνα ενός εκνευρισμένου γιατρού έχει σοβαρό
αντίκτυπο στον ασθενή που περιμένει να εξετασθεί.
Επιπροσθέτως,

τα

γλωσσικά

εμπόδια

κάνουν

την

διαδικασία

πιο

χρονοβόρα. Όταν ένας γιατρός είναι στα επείγοντα και έχει άλλους 50
ασθενείς να εξετάσει, τον ενδιαφέρει να πραγματοποιήσει γρήγορα την
διάγνωση για να μπορέσει να δει τον επόμενο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει
καθώς αρκετός χρόνος σπαταλιέται με το να βρεθεί κάποιος να μεταφράσει
έτσι ώστε να υπάρξει συνεννόηση. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί κάποιος
για να μεταφράσει, οι γιατροί χρησιμοποιούν είτε την νοηματική είτε το google
translate και έτσι ξοδεύεται πολύ σημαντικός χρόνος, χωρίς απόλυτη
αξιοπιστία στην διάγνωση. Ως επί το πλείστον, η διάγνωση γίνεται εμπειρικά.
Η κατάλληλη διαχείριση του χρόνου (time management) είναι πολύ σημαντική
για τους γιατρούς. Οδηγεί σε αύξηση της ικανοποίησης και περιορισμό των
λαθών. Την ίδια στιγμή, μειώνεται το στρες των γιατρών και είναι πιο δύσκολο
να οδηγηθούν σε burnout.
Εντούτοις,

οι γλωσσικοί

φραγμοί δημιουργούν

προβλήματα

εξαιτίας

θρησκευτικών λόγων και κοινωνικών προκαταλήψεων (taboo). Από ιατρικής
πλευράς κάποια ζητήματα είναι αρκετά λεπτά και είναι δύσκολο να εξηγηθούν.
Για παράδειγμα, ένας γιατρός πρέπει να εξηγήσει με γλωσσικούς φραγμούς
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και νοηματική σε κάποιον από την Αραβία, ότι χρειάζεται μία γενική ούρων.
Οι ασθενείς γίνονται κακοπροαίρετοι τους φαίνονται παράλογες οι απαιτήσεις
των γιατρών και αρνούνται να λάβουν την σωστή θεραπεία. Πέρα από το να
εξηγηθούν τα πάντα σωστά, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στον τρόπο
που θα προσεγγιστεί ο ασθενής. Χρειάζεται κατάλληλος και προσεκτικός
χειρισμός για να προσεγγιστεί ένας ασθενής με taboo.
Επίσης, σημαντική ευθύνη έχουν οι κρατικοί φορείς. Θα έπρεπε να υπάρχει
κρατική πρόβλεψη και όχι να αφήνεται στην ευχέρεια του αλλοδαπού. Ο
αλλοδαπός, είτε έρχεται στο νοσοκομείο μόνος του, προσπαθώντας να
συνεννοηθεί με νοήματα είτε έρχεται με συγγενείς ή φίλους, οι οποίοι
προσπαθούν

να

κάνουν

τους

διερμηνείς.

Χρειάζεται

επαγγελματική

κατάρτιση, όπου θα αναγνωρίζονται οι διαφορές μεταξύ των επαγγελματιών
μεταφραστών και των μη επαγγελματιών(μέλη οικογένειας).Με αυτό τον
τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα της περίθαλψης και να μειωθούν οι
περιττές δαπάνες.
Τέλος, ο γλωσσικός φραγμός ως αμφίδρομος, επηρεάζει τον επαγγελματία
υγείας αλλά και τον χρήστη. Ο χρήστης αγχώνεται και η ικανοποίησή του
μειώνεται. Ανησυχεί ότι δεν θα πάρει την κατάλληλη θεραπεία, απογοητεύεται
και νιώθει περιθωριοποιημένος. Σε αρκετές περιπτώσεις ο ασθενής δεν θέλει
να επιστρέψει στο ίδιο νοσοκομείο και έτσι αλλάζει συνέχεια νοσοκομεία.
Σαν τελική πρόταση που προκύπτει από την παρούσα μελέτη, είναι ότι ίσως
υπάρχει σπουδαιότητα στο να διερευνηθεί μελλοντικά η αναγκαιότητα
πρόσληψης υπηρεσιών μεταφραστών υγείας.
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