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Στα ύψη το άμεσο κόστος των τοκετών
Υ

πάρχουν γονείς στην Αυ-
στραλία που πληρώνουν 
1.000 τοις εκατό περισσότε-
ρο από την τσέπη τους κατά 

τον τοκετό του μωρού τους από ό,τι 
πριν από 25 χρόνια.
Μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο 
James Cook ανέλυσε δεδομένα από το 
Πρόγραμμα Κοινωνικών Επιδομάτων 
της Πρόνοιας από το 1992-3 έως το 
2016-17, αποκαλύπτοντας πώς έχουν 
αλλάξει τα άμεσα έξοδα για περίθαλψη 
τόσο εντός όσο και εκτός νοσοκομείου.
Η ερευνήτρια Emily Callander δή-
λωσε ότι η μαιευτική περίθαλψη έχει 
τα υψηλότερα άμεσα έξοδα από κάθε 
άλλη υπηρεσία που καλύπτεται από 
το Medicare. «Μεταξύ 1992-3 και 
2016-7, η μεγαλύτερη μέση αύξηση σε 
οποιαδήποτε [υπηρεσία] ήταν για εξω-
νοσοκομειακή μαιευτική περίθαλψη, 
που αυξήθηκε κατά 1.035%» ανέφερε. 
«Τα αντίστοιχα άμεσα έξοδα εντός νο-
σοκομείου αυξήθηκαν κατά 77%».
Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, 
το 1992-93 τα άμεσα έξοδα για εξω-
νοσοκομειακές υπηρεσίες ήταν 23,35 
δολάρια. Το 2016-17, το μέσο κόστος 
είχε αυξηθεί στα 265 δολάρια.
Τα έξοδα για την εισαγωγή στο νο-
σοκομείο το διάστημα 1992-93 ήταν 
442,00 δολάρια, ενώ έφτασαν στα 782 

περίπου δολάρια το 2016-17.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κό-
στος των άμεσων εξόδων αυξήθηκε σε 
όλες τις περιοχές, αλλά στις μεγάλες 
πόλεις ήταν σταθερά υψηλότερο από 
τον εθνικό μέσο όρο.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Πε-
ριοδικό Μαιευτικής και Γυναικολογίας 
της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδί-
ας, ζητά να υπάρχει μεγαλύτερη δια-
φάνεια όσον αφορά το κόστος για τους 
ασθενείς.
«Υπάρχει έντονη ανάγκη σε όλα τα 
ιατρικά επαγγέλματα για μεγαλύτερη 
διαφάνεια όσον αφορά την κοστολό-
γηση των υπηρεσιών τους, επιτρέ-

ποντας στους ασθενείς να κάνουν 
χρήση του συστήματος της ελεύθερης 
αγοράς και να επιλέγουν με βάση τις 
τιμές» ανέφερε.
Ο πρόεδρος του Αυστραλιανού Ιατρικού 
Συλλόγου (AMA), δρ Michael Gannon, 
είναι μαιευτήρας και γυναικολόγος με 
δική του, ιδιωτική κλινική. «Είκοσι πέ-
ντε χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Πολλά πράγματα σχετικά με τον 
τοκετό είναι πολύ διαφορετικά σήμερα 
από ό, τι πριν από 25 χρόνια» δήλωσε. 
«Τότε ελάχιστοι μαιευτήρες είχαν υπε-
ρηχογράφους στο γραφείο τους, αλλά 
σήμερα είναι συντριπτικά οι περισσό-
τεροι. Και μόνο αυτό το μηχάνημα κο-

στίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια».
Συμπλήρωσε ότι οι μαιευτήρες έχουν 
ένα από τα υψηλότερα έξοδα επαγγελ-
ματικής ασφάλισης από οποιαδήποτε 
άλλη ιατρική ειδικότητα – 20 φορές πε-
ρισσότερο από τους γενικούς ιατρούς.
Ωστόσο, οι σύλλογοι καταναλωτών 
εκφράζουν έντονες ανησυχίες. Η διευ-
θύνουσα σύμβουλος του Φόρουμ Κατα-
ναλωτών για την Υγεία, Leanne Wells, 
δήλωσε ότι τα υψηλά ιατρικά κόστη θα 
απομακρύνουν τον κόσμο από τον ιδι-
ωτικό τομέα, δημιουργώντας πιέσεις 
τόσο για το δημόσιο όσο και για το ιδι-
ωτικό σύστημα υγείας.
«Αυτή η έκθεση, που διαπιστώνει αύ-
ξηση κατά 1.000% των εξωνοσοκομει-
ακών άμεσων δαπανών τα τελευταία 
25 χρόνια, είναι μόνο ένα μέρος της 
εικόνας» ανέφερε. «Οι μαιευτήρες μπο-
ρεί να χρεώνουν και χιλιάδες επιπλέον 
δολάρια, που δεν καλύπτονται από τα 
στατιστικά στοιχεία της μελέτης, για να 
“διαχειριστούν” τις εγκυμοσύνες, πριν 
από τον τοκετό».
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δη-
μιουργήσει μια ομάδα εργασίας για να 
εξετάσει τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης. 
«Το Φόρουμ Καταναλωτών για την 
Υγεία θα πιέσει την κυβέρνηση για να 
λάβει μέτρα φιλικά προς τον καταναλω-
τή» δήλωσε η κ. Wells.


