
ORIGINAL PAPER ÁÑ×ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2023, 40(2):254-259

ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2023, 40(2):254-259

Brain gain 
Διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν
την πρόθεση επαναπατρισμού των Ελλήνων 
ιατρών από τη Γερμανία στην Ελλάδα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση της πρόθεσης επαναπατρισμού των Ελλήνων ιατρών 
(brain gain) που εργάζονται στη Γερμανία, καθώς και των παραγόντων που την 
επηρεάζουν. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα συμμετείχαν 152 Έλληνες ιατροί 
που εργάζονται στο γερμανικό σύστημα υγείας, οι οποίοι κλήθηκαν να απα-
ντήσουν σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο με απαντητικές κλίμακες 
τύπου Likert, το οποίο κατασκευάστηκε σε Google Forms και αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, 
αρχικά διαπιστώθηκε ότι η πρόθεση επαναπατρισμού των Ελλήνων ιατρών 
ήταν περιορισμένη (μέσος όρος: 2,93). Επίσης, βρέθηκε ότι αυξημένη πρό-
θεση επαναπατρισμού συνδυαζόταν με μειωμένη εργασιακή ενσωμάτωση, 
ενσωμάτωση στην κοινότητα, ικανοποίηση από τη χώρα φιλοξενίας, αυξημένη 
ενθάρρυνση επιστροφής από την οικογένεια, καθώς και αντιληπτή εθνική 
ταυτότητα. Τέλος, καταγράφηκε ότι ένας συνδυασμός σημαντικών παραγόντων 
έλξης στη χώρα διαμονής και περιορισμένων παραγόντων έλξης στη χώρα 
προέλευσης (ή, εναλλακτικά, παραγόντων ώθησης από τη χώρα διαμονής) 
οδηγεί σε μείωση της πρόθεσης επαναπατρισμού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το brain 
gain συνιστά ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο εξαρτάται από την 
αλληλεπίδραση πολυάριθμων παραγόντων και μπορεί να είναι πολυπλοκότερο 
του brain drain. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για την καλύτερη κατανόηση 
του φαινομένου του αντίστροφου ιατρικού brain drain, δεδομένης της πολυ-
παραγοντικής φύσης του και της έλλειψης επαρκών εμπειρικών δεδομένων.
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Λέξεις ευρετηρίου 

Επαναπατρισμός 

Ιατρικό προσωπικό

Brain gain 

Η μαζική μετανάστευση ιατρών στο εξωτερικό προς 

αναζήτηση εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης συνιστά 

ένα διάχυτο φαινόμενο, γνωστό ως ιατρικό brain drain, το 

οποίο συνήθως εντοπίζεται σε μεταναστευτικές ροές επαγ-

γελματιών υγείας από αναπτυσσόμενες προς ανεπτυγμένες 

χώρες.1 Ωστόσο, το εν λόγω φαινόμενο δεν περιορίζεται 

αποκλειστικά στην παραπάνω έκφανση, καθώς ολοένα και 

περισσότεροι ιατροί εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους 

ακόμη και όταν αυτή ανήκει σε ομάδες χωρών υψηλού ή με-

σαίου εισοδήματος, δεδομένης της άρσης των περιορισμών 

κινητικότητας και των επιδράσεων της παγκοσμι οποίησης.2 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της 

Ελλάδας, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη οικο-

νομική κρίση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, 

οδηγώντας έναν σημαντικό αριθμό ιατρών να αναζητήσουν 

καλύτερες ευκαιρίες εργασιακής προόδου και επαγγελματικής 

αναβάθμισης σε χώρες του εξωτερικού, με δημοφιλέστερες 

από αυτές τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.3

Η σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία έχει εξετάσει σε 

βάθος τους παράγοντες που συντελούν στο φαινόμενο 

του ιατρικού brain drain, καθώς και τις σχετικές επιπτώσεις 

του, υιοθετώντας συνήθως ένα θεωρητικό υπόδειγμα που 

διακρίνει τους εν λόγω παράγοντες σε δύο κατηγορίες, αυ-

τούς που ωθούν τον επαγγελματία υγείας εκτός της χώρας 

προέλευσής του και αυτούς που τον έλκουν στη χώρα φι-

λοξενίας.4 Με δεδομένο ότι ολοένα και περισσότεροι ιατροί 

αποφασίζουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά από 

μακρά παραμονή στο εξωτερικό, ερευνητικό ενδιαφέρον 

καταγράφεται σήμερα και σ’ ό,τι αφορά στο αντίστροφο 

του brain drain φαινόμενο, γνωστό και ως reverse brain 

drain ή brain gain.5 Ωστόσο, τα διαθέσιμα εμπειρικά δε-

δομένα σχετικά με τους παράγοντες που συντελούν στην 

απόφαση επαναπατρισμού των επαγγελματιών υγείας 

είναι εξαιρετικά περιορισμένα, ενώ έχει υποστηριχθεί ότι 

το δίπολο παραγόντων έλξης και ώθησης δεν επαρκεί για 

την ερμηνεία μιας τέτοιας απόφασης. Για παράδειγμα, μετα-
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βλητές όπως η ενθάρρυνση από την οικογένεια, ο βαθμός 

ενσωμάτωσης στην ξένη χώρα και το επίπεδο ικανοποίη-

σης κατά τη διαμονή στο εξωτερικό έχουν αναδειχθεί ως 

σημαντικοί παράγοντες επαναπατρισμού επαγγελματιών 

υψηλής εξειδίκευσης, εμπειρίας και μορφωτικού επιπέδου.6

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η 

διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση 

επαναπατρισμού των Ελλήνων ιατρών οι οποίοι διαμένουν 

και εργάζονται στη Γερμανία, αποτυπώνοντας τις αντίστοι-

χες στάσεις, αντιλήψεις και απόψεις τους. Συγκεκριμένα, η 

έρευνα επιχειρεί να εξετάσει την επιρροή των παραγόντων 

έλξης και ώθησης, της ενθάρρυνσης από την οικογένεια, της 

αντιληπτής εθνικής ταυτότητας, του βαθμού ικανοποίησης ή 

δυσαρέσκειας στη χώρα φιλοξενίας, της εργασιακής ενσωμά-

τωσης και της ενσωμάτωσης στην κοινότητα στην πρόθεση 

επαναπατρισμού των Ελλήνων ιατρών. Στην έρευνα συμμε-

τείχαν 152 ιατροί, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα 

ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, τα δεδομένα του 

οποίου ακολούθως επεξεργάστηκαν στατιστικά. Η παρούσα 

μελέτη είναι η πρώτη ερευνητική προσπάθεια που επιχειρεί 

να καταγράψει τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στο ια-

τρικό brain gain, εξειδικεύοντας στην περίπτωση των ιατρών 

που εγκατέλειψαν την Ελλάδα προς αναζήτηση καλύτερων 

επαγγελματικών προοπτικών στη Γερμανία.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης ήταν τα εξής: (α) Πόσο 

πρόθυμοι είναι οι Έλληνες ιατροί που διαμένουν και εργάζονται στη 

Γερμανία να επιστρέψουν στην Ελλάδα, (β) ποια είναι η επίδραση 

των παραγόντων της εργασιακής ενσωμάτωσης, της ενσωμάτω-

σης στην κοινότητα, της ικανοποίησης ή της δυσαρέσκειας από 

τη χώρα φιλοξενίας, της αντιληπτής εθνικής ταυτότητας και της 

ενθάρρυνσης από την οικογένεια στην πρόθεση επαναπατρισμού, 

(γ) ποια είναι η επίδραση των παραγόντων έλξης και ώθησης της 

χώρας φιλοξενίας (Γερμανία) και της χώρας καταγωγής και πιθανού 

επαναπατρισμού (Ελλάδα) στην αντίστοιχη πρόθεση, και (δ) πώς 

επηρεάζουν συγκεκριμένα κοινωνικο-δημογραφικά και επαγγελ-

ματικά χαρακτηριστικά τις παραπάνω μεταβλητές.

Ερευνητική προσέγγιση

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια ποσοτική δειγματοληπτική 

μελέτη, καθώς η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση ερωτηματολογίων σε ένα συγκεκριμένο δείγμα πληθυσμού 

Ελλήνων ιατρών που έχουν μεταναστεύσει στη Γερμανία.7 Στην 

παρούσα μελέτη, η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (με τη 

χρήση Google Forms) και ανάρτησής του σε ομάδες Ελλήνων 

ιατρών σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook). Κατά το ίδιο διάστημα 

πραγματοποιήθηκε αποστολή του ηλεκτρονικού ερωτηματολο-

γίου μέσω του τακτικού ενημερωτικού e-mail (newsletter) της 

Ένωσης Ελλήνων Ιατρών της βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας προς 

τα μέλη του. Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα από 

3.3.2021–30.5.2021. Σημειώνεται ότι οι απαντητικές κλίμακες σε 

όλο το ερωτηματολόγιο είναι εξάβαθμες τύπου Likert.

Ανάλυση δεδομένων

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 

20.0 και αξιοποιήθηκαν μέθοδοι τόσο της περιγραφικής όσο και 

της επαγωγικής στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 

πίνακες σχετικών και απόλυτων συχνοτήτων, σε συνδυασμό με 

μέτρα θέσης και διασποράς, τα οποία περιλαμβάνουν τον μέσο 

όρο (ΜΟ) και την τυπική απόκλιση (ΤΑ). Όσον αφορά στον έλεγχο 

υποθέσεων για τη διερεύνηση της επίδρασης των εξεταζόμενων 

μεταβλητών στην πρόθεση επαναπατρισμού των Ελλήνων ιατρών 

που εργάζονταν στη Γερμανία εφαρμόστηκαν έλεγχοι συσχέτισης 

κατά Pearson, έλεγχοι t για ανεξάρτητα δείγματα και έλεγχοι δι-

ακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One-Way ANOVA), ανάλογα με 

το είδος της εκάστοτε μεταβλητής. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική της γραμμικής παλινδρόμησης με την εκτιμητική μέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Για τη διενέργεια των στατιστικών 

ελέγχων το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας προσδιορίστηκε 

σε κάθε περίπτωση σε α=0,05.

Έλεγχοι αξιοπιστίας

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας των υπό 

διερεύνηση κλιμάκων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής alpha κατά 

Cronbach, με αποδεκτό κατώτατο όριο το 0,6 και δυνητικά ικανή 

βαθμολόγηση από 0–1 (πίν. 1). Για το σύνολο των διαστάσεων 

ο αντίστοιχος συντελεστής alpha κρίθηκε ικανοποιητικός, με 

εξαίρεση τη διάσταση της εργασιακής ενσωμάτωσης στη χώρα 

φιλοξενίας. Η εσωτερική αξιοπιστία του εν λόγω παράγοντα επα-

νελέγχθηκε έπειτα από αφαίρεση δύο θεμάτων και στη συνέχεια 

κρίθηκε επίσης ικανοποιητικός. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στον πίνακα 2 αναγράφονται τα δημογραφικά χαρα-

Πίνακας 1. Έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας.

Κλίμακα – διάσταση Cronbach’s alpha

Εργασιακή ενσωμάτωση στη χώρα φιλοξενίας 0,747

Ενσωμάτωση στην κοινότητα στη χώρα φιλοξενίας 0,823

Ενθάρρυνση επιστροφής από την οικογένεια 0,700

Εθνική ταυτότητα 0,690

Ικανοποίηση από τη χώρα φιλοξενίας 0,658

Πρόθεση επαναπατρισμού 0,670

Παράγοντες έλξης στη χώρα καταγωγής 0,816

Παράγοντες ώθησης στη χώρα φιλοξενίας 0,685
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Πίνακας 2. Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά.

Χαρακτηριστικά n %

Ηλικία (έτη) 25–34 87 55,4

35–44 59 37,6

45–54 9 5,7

>55 2 1,3

Φύλο Άνδρας 83 52,9

Γυναίκα 74 47,1

Έτη εργασίας 

στη Γερμανία

1–5 61 38,9

6–10 74 47,1

11–15 19 12,1

16–20 2 1,3

>21 1 0,6

Βαθμός Ειδικευόμενος(η) ιατρός 65 41,4

Ειδικός(ή) ιατρός 54 34,4

Επιμελητής(τρια) 34 21,7

Διευθυντής(τρια) 4 2,5

Είδος εργασίας Νοσοκομείο 132 84,1

Ιδιωτικό ιατρείο 21 13,4

Άλλο 4 2,5

Οικογενειακή 

κατάσταση

Έγγαμος 66 42,0

Διαζευγμένος(η) 5 3,2

Άγαμος(η), ελεύθερος(η) 35 22,3

Άγαμος(η), σε συντροφική σχέση 51 32,5

Αριθμός παιδιών 0 105 66,9

1 22 14,0

2 25 15,9

3 4 2,5

4 ή περισσότερα 1 0,6

Εθνικότητα 

συντρόφου

Ελληνική 118 75,2

Άλλη, ευρωπαϊκή 32 20,4

Άλλη, εκτός Ευρώπης 7 4,5

κτηριστικά των συμμετεχόντων. Όσον αφορά στον βαθμό 

εργασιακής ενσωμάτωσης που παρουσίαζαν οι ερωτηθέντες 

στη χώρα φιλοξενίας, κρίνεται ότι αυτή ήταν αρκετά υψη-

λή, με τη μέση βαθμολογία της αντίστοιχης διάστασης να 

ανέρχεται σε 3,60 (ΤΑ=0,48). Μάλιστα, οι ιατροί αναγνώρισαν 

υψηλό βαθμό απωλειών σε όρους ευκαιριών καριέρας αλλά 

και οικονομικούς και επιστημονικούς όρους στην περίπτω-

ση επιστροφής στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θεωρούσαν 

σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ότι εργασιακές ευκαιρίες που 

προσφέρονται στη Γερμανία εκπληρώνουν τις προσδοκίες 

τους. Σε αντίθεση με την εργασιακή ενσωμάτωση, οι ιατροί 

του δείγματος παρουσίασαν χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης 

στην κοινότητα στη χώρα φιλοξενίας (ΜΟ=2,56, ΤΑ=0,73). 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι ο βαθμός ενθάρρυνσης για 

επιστροφή στην Ελλάδα από την οικογένεια ήταν μειωμένος, 

με τη βαθμολογία της διάστασης (ΜΟ=2,66, ΤΑ=0,92) να είναι 

χαμηλή. Σ’ ό,τι αφορά στη διάσταση της εθνικής ταυτότητας, 

η μέση βαθμολογία της ήταν 3,68 (ΤΑ=0,79) και κρίθηκε ως 

αρκετά υψηλή. Παράλληλα, οι ιατροί δήλωσαν πολύ υψηλό 

βαθμό ικανοποίησης από τη χώρα φιλοξενίας (ΜΟ=4,13, 

ΤΑ=0,83), ιδιαίτερα σε όρους οικογενειακής ζωής, εργασίας 

και καριέρας και κοινωνικής ζωής. Οι ερωτηθέντες παρου-

σίασαν χαμηλότερη του μετρίου πρόθεση επαναπατρισμού 

(ΜΟ=2,93, ΤΑ=1,20), ιδιαίτερα το επόμενο έτος (ΜΟ=2,24, 

ΤΑ=1,43), ενώ σχετικά υψηλότερη ήταν η πρόθεση επανα-

πατρισμού τους στο απώτερο μέλλον (ΜΟ=3,59, TA=1,34).

Σ’ ό,τι αφορά στους παράγοντες έλξης των ιατρών του 

δείγματος προς την Ελλάδα παρατηρήθηκε ότι οι κυριότεροι 

από αυτούς ήταν η ποιότητα ζωής (ΜΟ=4,08, TA=0,95), η 

οικογένεια και οι φίλοι στην Ελλάδα (MO=4,35, TA=0,83), 

οι κλιματολογικές συνθήκες (ΜΟ=4,16, TA=0,94) και η 

κουλτούρα στη χώρα (ΜΟ=3,73, ΤΑ=1,14). Μικρότερης 

σημαντικότητας παράγοντες έλξης ήταν η δομή και οι συν-

θήκες του συστήματος (ΜΟ=2,71,TA=1,53), οι οικονομικές 

συνθήκες (ΜΟ=2,76, TA=1,49) και οι κοινωνικοπολιτικές 

συνθήκες στην Ελλάδα (ΜΟ=2,93, TA=1,28). Συνολικά, ο 

βαθμός σημαντικότητας των παραγόντων έλξης προς την 

Ελλάδα ήταν σχετικά υψηλός, με την αντίστοιχη βαθμολογία 

της εν λόγω διάστασης να είναι ίση με ΜΟ=3,46 (TA=0,81).

Η σημαντικότητα των παραγόντων ώθησης των ιατρών 

του δείγματος προς τη χώρα φιλοξενίας κρίθηκε, σύμφω-

να με τα αποτελέσματα της μελέτης, ως μετρίου βαθμού 

(MO=3,16, TA=0,71). Κυριότεροι από αυτούς ήταν η δομή 

και οι συνθήκες συστήματος υγείας (ΜΟ=3,29, TA=1,35), 

οι αμοιβές (ΜΟ=3,31, TA=1,41), αλλά και η ποιότητα ζωής 

στη Γερμανία (ΜΟ=3,20, TΑ=1,21). Σε μικρότερο βαθμό, 

χωρίς όμως μεγάλη διαφορά, ακολουθούσαν η κουλτούρα 

και ο τρόπος ζωής (ΜΟ=3,12, TA=1,13), οι κλιματολογικές 

συνθήκες (ΜΟ=3,04, TA=1,31) και, τέλος, οι φίλοι και οι οι-

κογενειακοί δεσμοί στη χώρα διαμονής (ΜΟ=3,0, TA=1,25).

Στη συνέχεια της μελέτης και με τη χρήση του συντε-

λεστή συσχέτισης κατά Pearson προέκυψε ότι η συσχέτιση 

της πρόθεσης επαναπατρισμού με την εργασιακή ενσωμά-

τωση στη χώρα φιλοξενίας (r=-0,264, p=0,001), την ενσω-

μάτωση στην κοινότητα στη χώρα φιλοξενίας (r=-0,381, 

p<0,001) και την ικανοποίηση από τη χώρα φιλοξενίας 

(r=-0,350, p<0,001) ήταν αρνητική και στατιστικά σημα-

ντική. Αντίθετα, η θετική μέτρια συσχέτιση της πρόθεσης 

επαναπατρισμού και της ενθάρρυνσης επιστροφής από 

την οικογένεια (r=0,493, p<0,001), αλλά και της εθνικής 

ταυτότητας (r=0,278, p=0,001) κατέδειξε ότι το οικογε-

νειακό περιβάλλον μπορεί να επιδράσει στην επιστροφή 

των ιατρών στην Ελλάδα. Οι παράγοντες έλξης στη χώρα 
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καταγωγής (r=0,146, p=0,080) και ώθησης στη χώρα φι-

λοξενίας (r=-0,095, p=0,252) δεν παρουσίασαν σημαντική 

συσχέτιση με την πρόθεση επαναπατρισμού των ιατρών, 

με το επίπεδο σημαντικότητας των αντίστοιχων ελέγχων 

συσχέτισης να είναι >0,5.

Στη συνέχεια έγινε εκτίμηση των γραμμικών παλινδρο-

μήσεων με τη χρήση της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, 

όπως φαίνεται και στους πίνακες 3 και 4. Όπως προέκυψε, 

η παρουσία υψηλών επιπέδων ενθάρρυνσης επιστροφής 

από την οικογένεια, καθώς και το υψηλό επίπεδο εθνικής 

ταυτότητας επέδρασαν θετικά και στατιστικώς σημαντικά 

στην πρόθεση επαναπατρισμού.

Επίσης, η αύξηση της σημαντικότητας των παραγό-

ντων έλξης των ιατρών στη χώρα καταγωγής οδηγούσε 

σε αυξημένη από μέρους τους πρόθεση επαναπατρισμού 

(β=0,353, p=0,011). Αντίστροφα, η αυξημένη αντιληπτή 

σημαντικότητα των παραγόντων ώθησης στη χώρα φι-

λοξενίας επέδρασε αρνητικά (β=-0,299, p=0,028) στην 

πρόθεση επαναπατρισμού των ιατρών.

Τέλος, ολοκληρώνοντας τη στατιστική ανάλυση, διε-

ρευνήθηκε η ενδεχόμενη παρουσία στατιστικά σημαντικών 

διαφοροποιήσεων στην πρόθεση επαναπατρισμού των 

ιατρών με βάση τα δημογραφικά και τα επαγγελματικά 

τους στοιχεία με έλεγχο t και ANOVA. Tα δημογραφικά 

στοιχεία των ιατρών, όπως φάνηκε από την ανάλυση, δεν 

αποτέλεσαν προσδιοριστικό παράγοντα της πρόθεσης 

επαναπατρισμού τους, καθώς σε καμιά περίπτωση δεν 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις των 

μέσων βαθμολογιών της εν λόγω διάστασης (p>0,05).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση 

των παραγόντων που συμβάλλουν στον πιθανό επανα-

πατρισμό του ιατρικού προσωπικού από τη Γερμανία στην 

Ελλάδα. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, αρχικά 

διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες ιατροί παρουσίασαν υψηλά 

επίπεδα εργασιακής ενσωμάτωσης αλλά σχετικά χαμηλό 

βαθμό ενσωμάτωσης στην κοινότητα, επιβεβαιώνοντας 

ότι η ανάγκη αναζήτησης αναβαθμισμένων ευκαιριών 

επαγγελματικής εξέλιξης και αποκατάστασης συνιστά 

βασικό λόγο του ιατρικού brain drain, όπως έχει επιση-

μανθεί και σε προηγούμενη ερευνητική βιβλιογραφία.2,9,10 

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε και η ισχύς της θεωρίας των 

παραγόντων ώθησης και έλξης, καθώς στην προκειμένη 

περίπτωση η έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών στην 

Ελλάδα σε συνδυασμό με την ύπαρξη αντίστοιχων δυνατο-

τήτων στη Γερμανία λειτουργούν ως οι δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος. Πράγματι, προηγούμενες έρευνες σε αυτό το 

πεδίο έχουν καταγράψει ότι ένας συνδυασμός παραγόντων 

έλξης και ώθησης καθοδηγούν το φαινόμενο του ιατρικού 

brain drain.2,11,12 Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα μελετών 

που έχουν εκπονηθεί σε δείγματα ιατρών οι οποίοι έχουν 

μεταναστεύσει από την Ελλάδα σε χώρες του εξωτερικού 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και τα οποία έχουν 

αναδείξει την επαγγελματική προοπτική ως βασικό παρά-

γοντα της συγκεκριμένης διαρροής.13–15

Παράλληλα, στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι η πρόθε-

ση επαναπατρισμού των Ελλήνων ιατρών ήταν χαμηλή. Αν 

και δεν υπάρχουν σχετικά ευρήματα, προηγούμενες έρευ-

νες έχουν δείξει ότι υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, κυρίως 

σε εργασιακούς όρους, στη χώρα φιλοξενίας συνδέονται 

με χαμηλή πρόθεση επιστροφής στη χώρα προέλευσης, 

όπως επιβεβαιώνεται και στην παρούσα έρευνα.1,16 Επίσης, 

τα ευρήματα από τους ελέγχους συσχετίσεων έδειξαν ότι 

η πρόθεση επαναπατρισμού αυξάνεται όσο μειώνεται η 

εργασιακή ενσωμάτωση, η ενσωμάτωση στην κοινότητα 

και η ικανοποίηση από τη χώρα φιλοξενίας, καθώς και όσο 

αυξάνεται η ενθάρρυνση επιστροφής από την οικογένεια 

και το αίσθημα αντιληπτής εθνικής ταυτότητας. Ελαφρώς 

διαφοροποιημένα ήταν τα ευρήματα από τη γραμμική 

παλινδρόμηση, βάσει των οποίων αυξημένη πρόθεση 

Πίνακας 4. Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης των παραγόντων έλξης 

και ώθησης στην πρόθεση επαναπατρισμού.

β p

Σταθερός όρος 2,650 0,000

Παράγοντες έλξης στη χώρα καταγωγής 0,353 0,011

Παράγοντες ώθησης στη χώρα φιλοξενίας -0,299 0,028

R2 0,054

F (p) 4,049 (0,019)

OLS: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων

Πίνακας 3. Παλινδρόμηση OLS της επίδρασης των παραγόντων ενσωμάτω-

σης, ικανοποίησης και εθνικής ταυτότητας στην πρόθεση επαναπατρισμού.

β p

Σταθερός όρος 2,674 0,013

Εργασιακή ενσωμάτωση στη χώρα φιλοξενίας -0,343 0,077

Ενσωμάτωση στην κοινότητα στη χώρα φιλοξενίας -0,226 0,105

Ενθάρρυνση επιστροφής από την οικογένεια 0,498 0,000

Εθνική ταυτότητα 0,401 0,001

Ικανοποίηση από τη χώρα φιλοξενίας -0,196 0,104

R2 0,435

F (p) 16,611 (0,000)

OLS: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
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επαναπατρισμού καταγράφηκε σε περιπτώσεις αυξημένου 

αισθήματος εθνικής ταυτότητας και ενθάρρυνσης από 

την οικογένεια, με τις υπόλοιπες μεταβλητές να ασκούν 

αρνητική, αλλά μη στατιστικά σημαντική επίδραση. Σε 

κάθε περίπτωση, μπορεί σαφώς να υποστηριχθεί ότι ο 

επαναπατρισμός εξειδικευμένου προσωπικού, όπως είναι 

οι επαγγελματίες υγείας, συνιστά ένα πολυπαραγοντικό 

φαινόμενο που εξαρτάται τόσο από επαγγελματικές και 

κοινωνικές μεταβλητές (εργασιακή ενσωμάτωση και εν-

σωμάτωση στην κοινότητα), όσο και από ενδοατομικούς 

και διαπροσωπικούς παράγοντες (αντίληψη εθνικής ταυ-

τότητας, οικογένεια).6

Πράγματι, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι αυξη-

μένη εργασιακή ενσωμάτωση υποδηλώνει και περιορισμένη 

πρόθεση επιστροφής στη χώρα προέλευσης, ενώ το ίδιο 

ισχύει τόσο για την ενσωμάτωση στην κοινότητα όσο και 

για την ικανοποίηση από τη χώρα φιλοξενίας, με αντίθετη 

επιρροή να ασκείται από την ενθάρρυνση επιστροφής 

από την οικογένεια και την ισχυρή αντίληψη περί εθνικής 

ταυτότητας.6,17–20 Βέβαια, εκτός των προαναφερθεισών 

μεταβλητών, ο επαναπατρισμός του ιατρικού προσωπικού 

συνιστά αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων έλξης 

και ώθησης, όπως επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα μελέτη, 

στην οποία μέσω γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώθηκε 

ότι αυξημένη σημαντικότητα παραγόντων έλξης στη χώρα 

φιλοξενίας και μειωμένη σημαντικότητα παραγόντων έλξης 

στη χώρα προέλευσης (ή, εναλλακτικά, παραγόντων ώθη-

σης από τη χώρα φιλοξενίας) οδηγεί σε αύξηση της πρόθε-

σης επαναπατρισμού. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι ένας 

συνδυασμός περιορισμένων επαγγελματικών ευκαιριών στη 

χώρα προέλευσης και αναβαθμισμένων προοπτικών στη 

χώρα διαμονής παρακινεί τους επαγγελματίες υγείας όχι 

μόνο να συνεχίσουν να εργάζονται στη χώρα φιλοξενίας, 

αλλά και να αντιμετωπίζουν τον πιθανό επαναπατρισμό 

τους ως μια απόφαση περιορισμένων πιθανοτήτων. Αν 

και το φαινόμενο του ιατρικού επαναπατρισμού δεν έχει 

διερευνηθεί επαρκώς στη βιβλιογραφία, τα ευρήματα αυτά 

υποστηρίζονται σαφώς από μελέτες που έχουν διεξαχθεί 

αναφορικά με το ιατρικό brain drain στην Ελλάδα.3,13,14,21 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα δεν 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις 

όσον αφορά στην επίδραση κοινωνικο-δημογραφικών και 

άλλων επαγγελματικών χαρακτηριστικών των ιατρών στην 

πρόθεση επαναπατρισμού τους, με μοναδική εξαίρεση 

την περίπτωση ιατρών που εργάζονταν σε άλλες μονάδες 

υγείας εκτός ιδιωτικών ιατρείων και νοσοκομείων, οι οποίοι 

εμφάνισαν μεγαλύτερη πρόθεση επιστροφής στην Ελλάδα, 

εύρημα που πιθανόν αποδίδεται στις συνθήκες εργασίας 

τους ή στην περιορισμένη μέχρι τώρα αξιοποίηση διαθέ-

σιμων επαγγελματικών ευκαιριών.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα 

υπόκειται σε περιορισμούς και γι’ αυτό θα πρέπει να αντι-

μετωπίζεται με προσοχή. Βασικό περιορισμό συνιστά το 

σχετικά μικρό αριθμητικά δείγμα, το οποίο μάλιστα είναι 

περιορισμένο και σε γεωγραφικούς όρους, δεδομένου 

ότι στη μελέτη συμμετείχαν αποκλειστικά ιατροί που ερ-

γάζονταν προς το παρόν στο γερμανικό σύστημα υγείας. 

Σημαντικό είναι, επίσης, να σημειωθεί ότι στο δείγμα δεν 

συμμετείχαν και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας 

(π.χ. νοσηλευτές). Επί πλέον, περιορισμό της μελέτης απο-

τελεί και το γεγονός ότι η πρόθεση επαναπατρισμού και οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν διερευνήθηκαν με ένα 

ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο στην παρούσα 

έρευνα, το οποίο όμως δεν έχει σταθμιστεί επί του παρόντος. 

Τέλος, η παρούσα μελέτη περιορίζεται από το γεγονός ότι 

δεν εξετάστηκε η επιρροή και άλλων σημαντικών ή ειδικών 

παραγόντων που σχετίζονται με το φαινόμενο του ιατρικού 

brain gain, όπως χαρακτηριστικά είναι το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο επαναπροσέλκυσης των επαγγελματιών υγείας 

στη χώρα προέλευσής τους.

ABSTRACT

Brain gain: An investigation of the factors influencing the intention  

of repatriation of Greek doctors from Germany to Greece
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Hellenic Open University, Patra, Greece

Archives of Hellenic Medicine 2023, 40(2):254–259

OBJECTIVE To investigate the intention of Greek physicians working in Germany to repatriate, as well as the factors 

affecting it. METHOD The survey involved 152 Greek doctors working in the German healthcare system, who were 

asked to complete a specially designed questionnaire expressed on a Likert-type scale, which was made in Google 

Forms and posted on the internet. RESULTS The results show that the intention of repatriation of Greek doctors is 

rather limited. It was also found that increased repatriation intention is associated with reduced work and community 
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integration and satisfaction with the host country, as well as increased family encouragement and perceived national 

identity. Finally, it was recorded that a combination of significant pull factors in the country of residence and limited 

pull factors in the country of origin (or alternatively, push factors from the country of residence) led to a reduction in 

repatriation intention. CONCLUSIONS Brain gain is a multifactorial phenomenon, which depends on the interaction 

of numerous parameters and can be more complex than brain drain. Further studies are needed to better understand 

the phenomenon of reverse medical brain drain, given its multifactorial nature and the lack of sufficient empirical data.
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