Græsk Tragedie: Lægejournaler
viser, nedskæringspolitik er
massemord
22. februar 2014 – En ny undersøgelse, der blev publiceret i
det britiske magasin The Lancet, har fundet nye beviser på, at
de betingelser, der er blevet påtvunget Grækenland, har en
morderisk effekt på landets befolkning, med dramatiske,
negative virkninger på borgernes helbred, inklusive stigende
forekomster
af
HIV,
spædbørnsdødelighed.

tuberkulose,

depression

og

Se: »Greece’s Health Crisis: From Austerity to Denialism«,
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673
613622916.pdf?id=baabvVl8RvwUYgZFo3Aru
Nedskæringerne inden for sundhedsområdet og en dramatisk
stigning i arbejdsløsheden har også efterladt tusinder af
mennesker uden sundhedsforsikring. Da der er blevet skåret ned
på programmerne til forebyggelse af AIDS, er forekomsten af
HIV og tuberkulose hos narkomaner steget drastisk. Selvmord og
psykiske helbredsproblemer har en tendens til at blive
underrapporteret, så »dette er sandsynligvis kun toppen af
isbjerget«, sagde Alexander Kentikelenis fra Cambridge
University, undersøgelsens hovedforfatter.
Undersøgelsens resultater blev hovedsageligt baseret på
befolkningsundersøgelser og statistikker fra regeringen og
andre kilder, inklusive EU-kommissionen. Kentikelenis sagde,
at det ville tage år at måle langtidskonsekvenserne for de
mennesker, der står tilbage uden regulær adgang til
sundhedsydelser, især dem med kroniske tilstande som
hjertelidelser. De har observeret en stigning i dødfødte børn
på 21 % iflg. tal fra Den Græske Nationale Skole for
Befolkningssundhed. Der har været en stigning i

børnedødelighed på 43 %, af hvilken en stor del kan tilskrives
fejlernæring og mangel på prænatale sundhedstjenester pga.
nedskæringer på sundhedsområdet.
»Nogle gravide kvinder har ikke længere adgang til
sundhedsydelser, og derfor kan komplikationerne senere i deres
graviditet blive mere udtalte«, sagde han. Forskerne fandt
også, at børnedødeligheden, som tidligere havde været
faldende, foretog et spring opad på mere end 40 % mellem 2008
og 2010. Han sagde, at det sandsynligvis havde forbindelse
med, at børnene ikke fik nok at spise og fik færre
kontrolbesøg hos lægen, da familier, der er afskåret fra
statslige sundhedsydelser, ikke har råd til privat behandling.
Den

velgørende

lægeorganisation

Doctors

of

the

World

bekræftede, at den græske finanskrise har haft en ødelæggende
indvirkning på sundhedstilstanden. Som svar herpå har gruppen
fordoblet antallet af de programmer, de kører, siden krisens
start. »Vi ser folk i tilstande, som jeg aldrig har set i mit
liv«, sagde vicedirektøren for Doctors of the World, Nathalie
Simmonot, idet hun refererede til patienter, som er dukket op
på klinikkerne med manglende kødlunser på kroppen.
Selve

Lancet-rapporten

peger

på,

at

finansieringen

af

sundhedsområdet er blevet så kraftigt beskåret, at Grækenland
nu bruger mindre på sundhedsområdet, end alle medlemmerne af
EU før 2004, (dvs. Frankrig, Tyskland osv.). For eksempel blev
budgettet for offentlige hospitaler skåret ned med 26 % mellem
2009 og 2011; i de seneste to år er det blevet skåret endnu
mere ned. Budgettet til medicin blev voldsomt beskåret fra 4,7
milliarder euro i 2010 til 2,88 milliarder euro i 2012, og i
2014 beskåret ned til 2 mia. euro.
Sundhedsomkostningerne til psykiske lidelser er blevet brutalt
skåret ned. Finansieringen til psykiske lidelser blev beskåret
med 20 % mellem 2010 og 2011, og med yderligere 55 % mellem
2011 og 2012, til trods for et stigende antal tilfælde af
psykiske lidelser af alle slags. Tilfælde af depression er

steget med 250 %; selvmord steg med 45 % mellem 2007 og 2011.
Nedskæring af sprøjtning mod myg har ført til en genopblussen
af malaria, som blev udryddet for 40 år siden. Og i rapporten
er ikke inkluderet det forøgede dødstal for influenzasæsonen
2013-14, som har kostet flere end 50 menneskeliv, inklusive 19
alene i denne uge.

