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Επιστολή προς το Νοσοκομείο «Μητέρα» Εκδήλωση ΕΕΕΔΑ

Μετά την επιστολή–παρέμβαση προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, επιτεύχθηκε η 
εξαίρεση των Δερματολόγων και άλλων Παθολογικών 

και Εργαστηριακών Ειδικοτήτων από την υποχρέωση καταβολής 
υπέρογκων ασφαλίστρων, αστικής ευθύνης δυσανάλογων με 
τους κινδύνους από τις δερματολογικές πράξεις.

Με επιστολή που απέστειλε η Ε.Ε.Ε.Δ.Α. προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη 
του Δ.Σ. της Κλινικής «Μητέρα» και η οποία κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Πρόεδρο κ. Σ. Ρηγάκη και στο Γεν. 
Γραμματέα του Ι.Σ.Α., κ. Γ. Ελευθερίου, αναφέρει τα εξής:

Αθήνα, 11/11/2008

Αξιότιμε Πρόεδρε του Δ.Σ.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Με μεγάλη μας έκπληξη, πληροφορηθήκαμε από τους συναδέλφους μας 

δερματολόγους, μέλη της Επαγγελματικής μας Ένωσης, που συνεργάζονται 
με το νοσηλευτικό σας ίδρυμα, ότι η Εταιρεία σας, απαιτεί από αυτούς να 
προσκομίσουν ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης ύψους 1.000.000€, ποσό που 
απαιτείται επίσης από τους συναδέλφους ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων 
(γυναικολόγους, γενικούς και πλαστικούς χειρουργούς).

Για την τόσο άδικη και άνιση αυτή απόφαση, που προφανώς πήραν τα μη 
ιατρικά στελέχη της Εταιρείας σας, θα θέλαμε να τους πληροφορήσετε ότι 
παγκόσμια και διαχρονικά η ειδικότητα του Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου 
ανήκει στις Παθολογικές ειδικότητες και εν πάσει περιπτώσει οι μικροεπεμβάσεις 
που εφαρμόζουν οι συνεργάτες Σας δερματολόγοι (διαθερμοπηξίες, 
κρυοθεραπείες) δεν θα μπορούσαν ποτέ να δημιουργήσουν επιπλοκές και 
ανεπιθύμητες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταδικαστική 
απόφαση από αστικό δικαστήριο για αποζημίωση ποσού 1.000.000€.

Η εξίσωση εξάλλου του κινδύνου, ως απαίτηση της Εταιρείας σας, για 
όλους τους ιατρούς με το ίδιο ασφαλιζόμενο ποσό, απίστευτα υψηλό για μη 
χειρουργική ειδικότητα, είναι εναντίον κάθε επιστημονικής και ασφαλιστικής 
λογικής, σύμφωνα με την οποία ο κάθε γιατρός ασφαλίζεται για ποσά που 
σχετίζονται με την ειδικότητά του για την πιθανότητα μεγάλων και σοβαρών 
επιπλοκών που θα μπορούσαν να προκύψουν από την καθημερινή ιατρική του 
πράξη (τοκετοί, εκτρώσεις, μεγάλα χειρουργεία, εγχειρήσεις αποκατάστασης 
κ.τλ.). Σας είναι γνωστό εξάλλου το γεγονός ότι και οι οικονομικές απολαβές των 
συναδέλφων μας δερματολόγων που εργάζονται στο νοσηλευτικό σας ίδρυμα 
είναι ασυγκρίτως χαμηλότερες από αυτές των συναδέλφων γυναικολόγων 
και πολλών χειρουργών συναδέλφων της Εταιρείας σας.

Πως λοιπόν είναι δυνατόν να απαιτείτε από αυτούς να πληρώνουν το 1/5 
περίπου των ετησίων αποδοχών τους για ακόμα ένα ασφαλιστήριο αστικής 
ευθύνης, με δεδομένο ότι όλοι οι συνάδελφοι μας έχουν ήδη ασφαλιστήρια 
προτεινόμενα από την Επαγγελματική μας Ένωση και που δεν μπορούν να 
ακυρώσουν λόγω των εξειδικευμένων καλύψεων που αφορούν τις ιατρικές 
πράξεις που εφαρμόζουν καθημερινά στα ιδιωτικά τους ιατρεία και που 
προφανώς δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο που τους προτείνει η Εταιρεία 
σας. Θα θέλαμε λοιπόν, να εξετάσετε εκ νέου το πρόβλημα της ασφάλισης 
των συναδέλφων μας δερματολόγων και να ταυτιστείτε με την πολιτική των 
άλλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων που με σαφέστατο τρόπο ξεχωρίζουν το 
ασφαλιζόμενο ποσό ανάλογα με την ειδικότητα που ασκεί ο κάθε γιατρός 
με τη λογική ότι μόνο αυτός είναι υπεύθυνος για την αστική του ευθύνη, 
καθορίζοντας το ύψος των καλύψεων του ανάλογα με το ΚΟΣΤΟΣ και τη 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ των ιατρικών του πράξεων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση των απόψεών 
μας.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Η Γεν. Γραμματέας Η Πρόεδρος
 Μ. Λουκάτου Α. Ασβέστη

Με εντυπωσιακή επιτυχία έγινε στο ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΝΑ στην 
οδό Πει ραιώς την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ο ετήσιος 
χορός της Ε.Ε.E.Δ.Α. Την εκδήλωση υποστή ριξαν καλλιτε-

χνικά ο Αντώνης Ρέμος με το νεανικό ροκ συγκρότημα Émigré και ο-
μάδα χορευτών ακροβατών από τις Ην. Πολιτείες που εντυπωσίασαν 
μοναδικά τους παρευρισκομένους.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους 600 καλεσμένοι που γέμισαν 
ασφυκτικά, πέρα από κάθε προσδοκία, τον χώρο του της εκδήλωσης.

Πλήθος συναδέλφων μετά των συνοδών, συνεργατών και φίλων τους, ειδι-
κευόμενοι, διευθυντικά στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών, ιατρικοί επισκέπτες 
έδωσαν δυναμικό παρόν με κέφι, καλή διάθεση σε μία μοναδικά, ζεστή και 
ενθουσιώδη εκδήλωση.

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Δ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τα ενθουσιώδη μηνύματα και 
τα συγχαρητήρια των παρευρισκομένων, δίνει σε όλους ραντεβού σε μία πιο 
επιτυχημένη εκδήλωση την επόμενη χρονιά.

Ευχαριστούμε θερμότατα τις κάτωθι εταιρείες που με ενθουσιασμό από την 
πρώτη στιγμή στήριξαν και συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση μας:

LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS HELLAS
SCHERING PLOUGH
ASTELLAS PHARMACEUTICALS A.E.B.E
CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES
FREZYDERM A.B.E.E.
INTRAMED Ε.Π.Ε
NEOGEN Ε.Π.Ε
DEKAZ Ε.Π.Ε
MERK A.E.
ABBOTT HELLAS
PHARMA Q
DELIPHARM Ε.Π.Ε
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
OLYDERM
HYALU-MED Ε.Π.Ε
ALAPIS
DERMAGLOW
GALENICA A.E.
GALDERMA HELLAS A.E
VERSION Ε.Π.Ε
FARMANIC Α.Β.Ε.Ε
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Ε. - Δ. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε
LIBYTEC A.E.
BAYER HELLAS
L’OREAL HELLAS (LA ROCHE POSAY)
INPA
KLEVA Α.Φ.Β.Ε.Ε

Δείχνουμε επίσης την κατανόησή μας στις λίγες ευτυχώς εταιρείες που, για δικούς 
τους λόγους (πιθανά οικονομικούς), δεν συμμετείχαν στην εκδήλωσή μας. 

Για εμάς τους Δερματολόγους, η ετήσια αυτή εκδήλωση αποτελεί μία μοναδική 
ευκαιρία να βρισκόμαστε όλοι οι άνθρωποι του χώρου μαζί, σε μία βραδιά εκτός 
επαγγελματικών υποχρεώσεων.

                                    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΕΕΔΑ

Εικόνες 1,2. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση. ID


