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Κριτική περί της πολιτικής «αυτάρκειας» στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του ΗΒ 

 

Σύμφωνα με άρθρο γνώμης του Bloomberg, η ανακοινωθείσα πολιτική «αυτάρκειας» του 

ΗΒ για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) είναι 

βασισμένη σε σαθρά θεμέλια και εκπέμπει τα λάθος μηνύματα για τις αξίες που θα επικρατήσουν 

στο ΗΒ μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου. 

Ειδικότερα, η Πρωθυπουργός κα May ανακοίνωσε προ λίγων ημερών την πολιτική της 

νέας κυβέρνησης η οποία στοχεύει να καταστήσει το εθνικό σύστημα υγείας «αυτάρκες» μέσα 

στην επόμενη δεκαετία, εκτιμώντας ότι στα μέσα της επόμενης δεκαετίας δεν θα χρειάζεται η 

χώρα τις υπηρεσίες αλλοδαπού προσωπικού. Το NHS, επί του παρόντος,  βασίζεται σε σημαντικό 

βαθμό στο εκπαιδευμένο εκτός ΗΒ ιατρικό προσωπικό, με το Ηνωμένο Βασίλειο να κατέχει, 

μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιατρικού προσωπικού 

εκπαιδευμένου εκτός της χώρας εργασίας. Βάσει στοιχείων του ΟΟΣΑ (2013), το ¼ των ιατρών του 

NHS έχουν λάβει την εκπαίδευσή τους στο εξωτερικό, ενώ βάσει στοιχείων του βρετανικού 

Ιατρικού Συλλόγου (GMC), επί συνόλου περίπου 88.000 ειδικευμένων ιατρών, μόλις το 58% έχει 

σπουδάσει ιατρική στο ΗΒ. To 17% των ιατρών έχει εκπαιδευτεί σε χώρες της Ε.Ε. και το 25% σε 

χώρες εκτός Ε.Ε., με κυριότερη την Ινδία. 

Σύμφωνα με το άρθρο, εάν υπάρξει φραγή στις προσλήψεις αλλοδαπού προσωπικού, 

ακόμη και αν η κυβέρνηση υλοποιήσει την εξαγγελία της για εφεξής εισαγωγή σε ιατρικές σχολές 

1.500 περισσότερων φοιτητών κατ’ έτος (25% αύξηση στον τρέχοντα αριθμό 6.000 φοιτητών 

ιατρικής), είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν οι ήδη υπάρχουσες ελλείψεις προσωπικού. Επίσης, το 

επιπλέον κόστος εκπαίδευσης δεν είναι ευκαταφρόνητο, καθώς θα απαιτηθούν 100 εκατομμύρια 

λίρες για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ η απόσβεση της επένδυσης δεν είναι δεδομένη καθώς 

αρκετοί βρετανοί ιατροί επιλέγουν να απασχοληθούν εκτός ΗΒ, όπου οι αμοιβές είναι 

υψηλότερες. Σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός Υγείας, κ. Hunt, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει νέα 

απαίτηση για όλους τους εκπαιδευμένους στο ΗΒ ιατρούς να εργαστούν στο ΕΣΥ για τουλάχιστον 

τέσσερα χρόνια μετά την αποφοίτησή τους ή να κληθούν να καταβάλλουν £250.000, ως κόστος 

σπουδών, εάν επιλέξουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του GMC (Αύγ. 2016), στο ΗΒ απασχολούνται 

3.757 Έλληνες ιατροί, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 6η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης 

ιατρών εκτός ΗΒ και στη 2η μεταξύ των κ-μ Ε.Ε., μετά την Ιρλανδία, που καταλαμβάνει την 5η 

θέση.  

 


