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ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο
συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα
όσα έγιναν και να θέσει στην κρίση σας:
 τον Απολογισμό & τον Ισολογισμό της περασμένης χρήσης
 τον Προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης
 την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Το 2012 σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στο Ταμείο Υγείας. Σε ένα γενικότερο
πλαίσιο δυσμενών και μόνο εξελίξεων για την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα και
ειδικότερα για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., κύριο ζητούμενο παραμένει η μακροβιότητά του.
Το Δ.Σ. ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών, προχώρησε σε μία σειρά
αποφάσεων λαμβάνοντας μέτρα ελέγχου και συγκράτησης των δαπανών. Στο δύσκολο
πραγματικά αυτό έργο λήφθηκαν υπόψη εμπεριστατωμένες μελέτες στελεχών του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., καθώς και εξειδικευμένων εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν από τη
Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.
Στο πλαίσιο αυτό, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. εφάρμοσε από τον Ιανουάριο 2012, το
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (SAP), μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η
ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και παράλληλα ο άμεσος έλεγχος
των δαπανών. Επίσης στο πλαίσιο της εφαρμογής του SAP λειτουργεί από 1.1.2012 μία
κεντρική αποθήκη που καταγράφονται και παρακολουθούνται όλες οι προμήθειες και η
διαχείριση υλικού. Ακόμη έγινε από εξειδικευμένη εταιρεία για πρώτη φορά πλήρης
ηλεκτρονική απογραφή των παγίων του Ταμείου Υγείας με χρήση barcode με σκοπό τη
διαμόρφωση της πραγματικής εικόνας σχετικά με την αξία της ακίνητης περιουσίας του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Μία άλλη σημαντική πρόκληση είναι η περιστολή των νοσοκομειακών δαπανών.
Στον στόχο αυτό συμβάλλουν ο έλεγχος των τιμολογήσεων των νοσηλειών σε δημόσιες
και ιδιωτικές μονάδες υγείας όλης της χώρας, καθώς και το μέτρο κατάργησης της
αποζημίωσης νοσηλειών των ασφαλισμένων των νομών Αττικής και Πειραιά σε
ιδιωτικές κλινικές, για περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζονται στο «ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ».
Για περιπτώσεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται στην Κλινική, βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαδικασία σύναψης συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές, με γνώμονα την άμεση
πρόσβαση των ασφαλισμένων σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου με το ελάχιστο
δυνατό κόστος.
Σημαντικός παράγοντας της εμφάνισης θετικού αποτελέσματος για το 2012, είναι
η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης που οφείλεται εκτός των άλλων και στις μειώσεις
των τιμών των φαρμάκων εντός του 2012. Η ένταξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο σύστημα
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της εταιρείας Η.ΔΙ.Κ.Α., από τις 14 Ιανουαρίου 2013, θα
βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Η φαρμακευτική δαπάνη πλέον ελέγχεται. Η χρήση του
ατομικού συνταγολογίου ομοίως. Σημαντική όμως είναι και η συμβολή των στατιστικών

στοιχείων τα οποία αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο διοίκησης, διαχείρισης και
ελέγχου.
Επίσης, η Διοίκηση αξιοποιεί τη συγκυρία η οποία ισχύει γενικότερα στην αγορά
της υγείας όσον αφορά στις συμβάσεις με ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα σε όλη την
Ελλάδα. Ήδη έθεσε υπό διαπραγμάτευση μειώσεις τιμών οι οποίες κυμάνθηκαν σε
ποσοστά από 20% έως και 30% επί του κρατικού τιμολογίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά
στην περαιτέρω μείωση των σχετικών δαπανών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Η προσπάθεια αυτή θα
συνεχιστεί και για το 2013.
Σκληρή διαπραγμάτευση γίνεται επίσης στις προμήθειες του Ταμείου Υγείας
καθώς και επαναδιαπραγμάτευση όλων των συμβάσεων σε ισχύ, με στόχο την επίτευξη
σημαντικών εκπτώσεων.
Αναφορικά με την Κλινική, αξίζει να σημειωθεί η εφαρμογή του «ΚΩΔΙΚΟΥ
ΜΠΛΕ», ο οποίος ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας και προτεραιότητας του ασθενούς
και χρησιμοποιείται ως κωδική ονομασία για τη δημόσια ανακοίνωση καρδιακής ή
αναπνευστικής ανακοπής που έχει συμβεί ή αναμένεται να συμβεί. Η επαναλειτουργία
της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) πλήρως εξοπλισμένης και ανακαινισμένης
με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα και υλικά, η οποία δύναται να αντιμετωπίζει
περιστατικά όλο το 24ωρο και σε καθημερινή βάση, αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό
γεγονός.
Η αναμόρφωση σε σημαντικό βαθμό του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών
δίνει τη δυνατότητα σε συναδέλφους να ασφαλίσουν τα άνεργα τέκνα τους μέχρι την
ηλικία των 35 ετών, καθώς και τα εργαζόμενα τέκνα με συμπληρωματική ασφάλιση.
Επίσης, η επικαιροποίηση πολλών σημείων των παροχών, συντέλεσε στον
εξορθολογισμό τους προς όφελος των ασφαλισμένων.
Για πρώτη φορά επιχειρήθηκε και εφαρμόζεται η συνολική καταγραφή και η
ηλεκτρονική παρακολούθηση των συμβάσεων όλων των συνεργασιών που έχει το
Ταμείο Υγείας.
Σε συντονισμό με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., μέσω της επιχειρησιακής σύμβασης 2012 – 2015,
εξασφαλίστηκε η ενίσχυση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με 2.000.000 ευρώ ετησίως εκ μέρους της
Ε.Τ.Ε., προκειμένου να μην απολεσθεί η εργοδοτική εισφορά που θα προέκυπτε από τις
μειώσεις των μισθών.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, εφαρμόσθηκαν τα ραντεβού
με αποτέλεσμα να μειωθούν οι αναμονές στα εξωτερικά ιατρεία. Επίσης ενισχύθηκε η
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με νέες ιατρικές ειδικότητες και με τη λειτουργία νέων
περιφερειακών εξωτερικών ιατρείων.
Στην περιφέρεια ξεκίνησε και συνεχίζεται η προσπάθεια συνεργασίας με ιδιώτες
ιατρούς για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας στο επίπεδο της
συνταγογράφησης. Μέχρι τώρα έχουν επιτευχθεί συνεργασίες σε οκτώ (8) πόλεις εκτός
Θεσσαλονίκης και Πάτρας, οι οποίες καλύπτονται από τους ιατρούς του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και της
Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
Στα θετικά του απολογισμού πρέπει να καταγραφεί η διεκπεραίωση της
υπόθεσης του άδικου προστίμου 4.040.553,11 ευρώ που επέβαλε το ΣΔΟΕ με την
προσφυγή του Ταμείου Υγείας στην επιτροπή του Άρθρου 70Α του Υπουργείου
Οικονομικών, όπου η τελική επιβάρυνση για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. περιορίστηκε στο ποσό των
31.923,40 ευρώ.
Χάρη στην ενίσχυση των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας
εντοπίστηκαν κακές συμπεριφορές από συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και με τις
αποφάσεις της Διοίκησης εξασφαλίστηκε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από κάθε οικονομική ζημιά.
Κατά το έτος 2012 αποχώρησαν από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. λόγω συνταξιοδότησης και για
προσωπικούς λόγους δέκα εννέα (19) συνολικά εργαζόμενοι από τους οποίους τέσσερεις
(4) ήταν ιατρικό προσωπικό και δέκα πέντε (15) διοικητικοί υπάλληλοι. Στη θέση αυτών
προσλήφθηκαν εννέα (9) ιατροί από τους οποίους οι τέσσερεις (4) μόνιμοι και οι πέντε (5)

ως προσωρινή αντικατάσταση (άδειες εγκυμοσύνης), ενώ προσλήφθηκαν και ένας (1)
οδηγός ασθενοφόρου, ένας (1) ηλεκτρολόγος και μία (1) διατροφολόγος.
Επίσης, κατά το έτος 2012 το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού δαπάνησε το ποσό των 34.788 ευρώ.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε στον ζήλο που επέδειξε η συντριπτική
πλειοψηφία των εργαζομένων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για την επίτευξη των στόχων της
Διοίκησης.
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ανέπτυξε αξιοσημείωτη δράση υποστηρίζοντας τον αγώνα των
ταμείων υγείας των άλλων Τραπεζών (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), προκειμένου να μην ενταχθούν
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην εν λόγω ένταξη δεν περιλαμβάνονται τα αυτοδιαχειριζόμενα
ταμεία υγείας, Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Αγροτική Τράπεζα), Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Τράπεζα
Ελλάδος) και Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ταμείο δημοσιογράφων), λόγω της νομικής τους μορφής ως
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν με σωματειακή μορφή
(αιρετή διοίκηση) και ουδέποτε επιβάρυναν ή επιβαρύνουν σήμερα τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Πέραν όμως της ισχυρής αυτής νομικής κατοχύρωσης, η οποία αποτρέπει την
ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. επιβάλλεται να συνεχίζει να είναι ένα εύρωστο και
πρωτοπόρο Ταμείο Υγείας, το οποίο παρέχει εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες υγείας,
διατηρώντας συνάμα την ποιότητα αυτών σε υψηλό επίπεδο.
Απώτερος στόχος είναι οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα, οι συνταξιούχοι και
τα μέλη των οικογενειών τους να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά στο Ταμείο Υγείας.
Άλλωστε, αυτό το μήνυμα εκφράζουν καθημερινά χιλιάδες ασφαλισμένοι, οι οποίοι
παρακολουθούν τις εξελίξεις και αγωνιούν για το μέλλον του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει υποστεί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από την
οικονομική κρίση και την ύφεση, που προκάλεσαν τη μείωση των μισθών και των
συντάξεων σε συνδυασμό με τη συνταξιοδότηση σημαντικού αριθμού συναδέλφων, με
όλες τις προσπάθειες του Δ.Σ. που προαναφέρθηκαν, καταφέραμε το 2012 να
παρουσιάσουμε θετικά αποτελέσματα. Έτσι παρότι είχαμε 3.436.659 ευρώ λιγότερα
έσοδα, το πλεόνασμα για την χρήση του 2012 ανέρχεται στο ποσό των 616.283 ευρώ.
Να σημειωθεί εδώ ότι η φαρμακευτική δαπάνη αφορά σε 14 μήνες και όχι 12,
γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τα καλά αποτελέσματα, ενώ δεν
συμπεριλαμβάνεται η συσσωρευμένη υποχρέωση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προς τα καταστήματα
της Ε.Τ.Ε. για την περίθαλψη μελών, ύψους περίπου 22.000.000 ευρώ.
Στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι να συνεχίσει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να είναι ένα
εύρωστο, πρωτοπόρο και αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Υγείας το οποίο παρέχει
εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες υγείας, διατηρώντας συνάμα την ποιότητα αυτών σε
υψηλό επίπεδο.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. ΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»
Η Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» αποτελείται από συγκρότημα τριών κτηρίων και είναι
πρότυπος χώρος υγειονομικών υπηρεσιών που στοχεύει στη διάγνωση, τη θεραπεία και
την αποκατάσταση της υγείας με γνώμονα τη φροντίδα στον άνθρωπο. Το «Υγείας
Μέλαθρον» αποτελεί την αρχή μιας προσπάθειας που καταβάλλει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με
βασικούς στόχους: 1) την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε σύγχρονες και ποιοτικά
αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και 2) τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου

πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών Υγείας στην υπηρεσία
Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

των

Στο τέλος του 2012, σε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής στη κλινική «Υγείας Μέλαθρον», όπου αρμόδιοι
Επόπτες Δημόσιας Υγείας διενήργησαν ελέγχους, δεν διαπιστώθηκε κανένα
παράπτωμα στην λειτουργία της, αφού τηρούνται όλα τα μέτρα που ορίζονται από τις
αρμόδιες διατάξεις.
Η Κλινική είναι δυναμικότητας 86 κλινών και στελεχώνεται από 60 ιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων, 104 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, 26 διοικητικούς υπαλλήλους, 61
υπαλλήλους
άλλων
ειδικοτήτων
(διαιτολόγοι,
χημικοί,
παρασκευαστές,
φυσικοθεραπευτές, μάγειρες, προσωπικό διατροφικής μέριμνας, καθαρίστριες,
τηλεφωνητές, κλπ), οι οποίοι εποπτεύονται από τον Γενικό Διευθυντή, την
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Συνολικά το 2012 απασχολήθηκαν στην Κλινική «Υ.Μ.» 265 άτομα.
Στο ισόγειο της Θερειανού 4, λειτουργεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όλο το 24ωρο
και Ακτινολογικό Τμήμα που περιλαμβάνει: τμήμα υπερήχων, αξονικό τομογράφο,
ψηφιοποιημένο μαστογράφο και τμήμα αποτύπωσης ακτινογραφιών. Στον 3ο όροφο
λειτουργούν τρεις (3) χειρουργικές αίθουσες, ΜΑΦ τεσσάρων (4) κλινών και αίθουσα
μικροεπεμβάσεων (σηπτικό). Επίσης, επί της Θερειανού 6 λειτουργεί σύγχρονο
μικροβιολογικό, αιματολογικό και βιοχημικό εργαστήριο σε δύο ανεξάρτητους ορόφους
με εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνολογία και μηχανοργάνωση, το οποίο καλύπτει ένα
πλήθος εργαστηριακών εξετάσεων για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, με
δυνατότητα επέκτασης και στους ορμονολογικούς ελέγχους. Τα έγκαιρα και υπεύθυνα
αποτελέσματα των εξετάσεων του ενοποιημένου κεντρικού μας εργαστηρίου
εξασφαλίζουν στο μέγιστο τη σωστή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. Δεν είναι
τυχαίο ότι σε έλεγχο του Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης ποιότητας (Ε.Σ.Ε.Α.Π.) στον
οποίο συμμετείχαν 350 εργαστήρια, το μικροβιολογικό εργαστήριο του Ταμείου Υγείας
κατατάσσεται μεταξύ των δέκα (10) πρώτων.
Το 2012 νοσηλεύτηκαν στην Κλινική 4.787 ασφαλισμένα μέλη σε 17.714 ημέρες
νοσηλείας (μέση διάρκεια νοσηλείας 3,70 ημέρες), ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011
νοσηλεύτηκαν 4.125 ασθενείς σε 15.878 ημέρες νοσηλείας (μέση διάρκεια νοσηλείας 3,85
ημέρες), με πληρότητα της Κλινικής κατά 65% μέσο όρο. Στα εξωτερικά ιατρεία και το
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών εξετάστηκαν 77.831 ασφαλισμένοι έναντι 88.189
ασφαλισμένων το 2011, γεγονός που σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι εξακολουθούν να
κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ταμείου Υγείας. Το 2012 τα εργαστήρια της Κλινικής
επισκέφθηκαν 33.105 ασφαλισμένα μέλη. Συγκεκριμένα το Μικροβιολογικό
επισκέφθηκαν 22.292 μέλη σε 44.578 περιστατικά, το κυτταρολογικό 4.234 μέλη σε 4.743
περιστατικά και το ακτινολογικό 6.579 μέλη σε 8.494 περιστατικά.

2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τόσο τα ιατρεία των 1ου και 6ου
ορόφου του κτηρίου επί της οδού Σοφοκλέους 15, όσο και τα περιφερειακά ιατρεία του
Πειραιά, της Διεύθυνσης Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Ειδικών Λειτουργιών, των
Χρηματοδοτικών Κέντρων, του Ψυχικού, του Γέρακα, του πρ. Κ.Μ. και της Λεωφόρου
Αθηνών παρείχαν στους ασφαλισμένους αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας από ιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων, σύγχρονης εξειδικευμένης κατάρτισης.
Ειδικότερα, επισκέφθηκαν τα ιατρεία επί της οδού Σοφοκλέους 15 & τα περιφερειακά
ιατρεία 103.230 ασφαλισμένοι του Ταμείου Υγείας. Αναλυτικότερα είχαμε 58.399
επισκέψεις ασφαλισμένων σε παθολογικά ιατρεία, 7.079 σε δερματολογικά, 3.144 σε
ιατρεία ΩΡΛ, 8.592 σε οφθαλμολογικά ιατρεία, 3.703 σε καρδιολογικά, 7.103 σε
ορθοπαιδικά, 1.802 σε γαστρεντερολογικά, 1.415 σε αλλεργιολογικά, 2.620 σε
ψυχιατρικά, 872 σε πνευμονολογικά 2.671 σε ενδοκρινολογικά και 1.703 στο
διαιτολογικό. Επίσης, έγινε αξιολόγηση 211 τέκνων ασφαλισμένων Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που
παρουσιάζουν προβλήματα στον προφορικό λόγο από τον λογοθεραπευτή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
κ. Κ. Μαλαπέρδα. Το 2012 στα εξωτερικά ιατρεία του Ταμείου Υγείας καθιερώθηκε η
διαδικασία τήρησης ραντεβού, γεγονός που παρά τις αρχικές αντιδράσεις των
ασφαλισμένων λειτούργησε θετικά, αφού αποφεύχθηκε ο συνωστισμός στους χώρους
των ιατρείων. Η μεγάλη συμμετοχή στα εξωτερικά ιατρεία πιστοποιεί την εμπιστοσύνη
των ασφαλισμένων στις παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ., που συνεχίζει σταδιακά την ανανέωση του επιστημονικού του προσωπικού.
Στο Μικροβιολογικό Τμήμα, εκτελείται πλήρης αιματολογικός, βιοχημικός, ιολογικός και
ρευματολογικός έλεγχος καθώς και καλλιέργειες με αντιβιογράμματα (ούρων, κοπράνων
και λοιπών εκκριμάτων) με μεγάλη ευαισθησία, με προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό
και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Είναι πλέον φανερό ότι τα ασφαλισμένα μέλη
επιλέγουν όλο και περισσότερο, και για λόγους επιστημονικής αξιοπιστίας, τα
εργαστήρια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Συγκεκριμένα, το 2012, προσήλθαν στον σταθμό αιμοληψιών
επί της οδού Σοφοκλέους 14.089 ασφαλισμένοι και στα περιφερειακά ιατρεία 4.451
ασφαλισμένοι.
Το ακτινολογικό εργαστήριο επί της οδού Σοφοκλέους 15, το 2012, επισκέφθηκαν 2.489
ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 5.461 εξετάσεις. Αντίστοιχα στο
φυσικοθεραπευτήριο του 7ου ορόφου επί της Σοφοκλέους, προσήλθαν 1.736 άτομα σε
13.988 επισκέψεις, ενώ ο φυσικοθεραπευτής του Ταμείου Υγείας επισκέφτηκε οίκοι 117
ασφαλισμένους σε 903 επισκέψεις. Τέλος, στα ιατρεία της Σοφοκλέους και στα
περιφερειακά στο Ψυχικό και τον Γέρακα προσήλθαν 1.797 ασφαλισμένοι για ενέσεις και
αντιγριπικό εμβολιασμό.
Στο Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκαν τους ιατρούς των
ειδικοτήτων που το στελεχώνουν 23.858 ασφαλισμένα μέλη. Αναλυτικότερα,
σημειώθηκαν 9.862 επισκέψεις σε παθολόγο, 4.437 σε καρδιολόγο, 1.869 σε
ορθοπαιδικό, 2.402 σε οφθαλμίατρο, 850 σε δερματολόγο, 382 σε παιδίατρο, 706 σε
ουρολόγο, 758 σε ενδοκρινολόγο, 357 σε πνευμονολόγο, 611 σε ψυχίατρο, 835 σε
γυναικολόγο και 789 σε ΩΡΛ. Ακόμη πραγματοποιήθηκαν 598 triplex καρδιάς, 1.038 ΗΚΓ,
306 test PAP, 749 υπερηχογραφήματα και 292 πράξεις σπιρομέτρησης.
3. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η Διεύθυνση Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης, η οποία έκλεισε 11 έτη
λειτουργίας, στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Α. Βράιλα 4 και ο επιχειρησιακός της
χώρος είναι τα δέκα (10) οδοντιατρεία του Οδοντιατρικού Κέντρου, τα τέσσερα (4)
Περιφερειακά οδοντιατρεία Αθήνας και τα τρία (3) οδοντιατρεία του Πολυοδοντιατρείου
του Υγειονομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Η δυναμικότητά της είναι δέκα εννέα (19) έδρες. Διαθέτει επίσης ένα ψηφιακό
πανοραμικό – κεφαλομετρικό ακτινολογικό μηχάνημα και ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο
υποστήριξης.
Το οδοντιατρικό προσωπικό καλύπτει όλες τις οδοντιατρικές ειδικότητες και κλινικές
εξειδικεύσεις. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα το οδοντιατρικό προσωπικό - 54 άτομα,
εκ των οποίων τα 43 απασχολούνται στην Αθήνα και τα 11 στη Θεσσαλονίκη - είναι
ενταγμένο στον Οδοντιατρικό Τομέα, ο οποίος έχει τέσσερεις (4) κλινικές.
Το παραϊατρικό προσωπικό (25 άτομα) αποτελείται από βοηθούς οδοντιάτρου, βοηθούς
οδοντοτεχνίτη και τεχνολόγους – ακτινολογικού.
Από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Οδοντιατρικού PRAXIS και από τα υποσυστήματα
του PxODON και PxORTHON και για τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 & 2012
παρουσιάζονται τα παρακάτω στοιχεία:
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

2012

2011

2010

2009

2008

61.686

58.743

58.932

53.805

44.482

199

153

2.507

8.546

87.723

90.220

104.784

99.917

70.771

5.705

6.522

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ:
2012
1.238

ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2011
1.537
98

2010
1.989
75

2009
1.829
104

2008
2.854
60

Όπως προκύπτει από την οικονομική ενημέρωση του Λογιστηρίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οι δαπάνες
του Οδοντιατρικού διαμορφώθηκαν, ως εξής:
2012
2011
2010
2009
2008
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

€ 2.577.522,86

€ 2.818.958,07

€2.863.242,96

€ 2.732.885,02

€ 2.052.798,75

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€ 1.521.630,65

€ 1.760.814,26

€1.735.034,87

€ 1.917.739,06

€ 2.089.453,80

€ 4.099.153,51

€ 4.579.772,33

€4.598.277,83

€ 4.338.706,07

€ 4.142.252,55

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

€ 636.859,60

€ 801.647,11

€ 807.031,37

€ 671.524,40

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

€ 180.605,16

€ 504.182,83

€ 428.445,43

€ 418.882,74

_
€ 379.934,19

Η απόδοση των οδοντιατρείων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από τις παρασχεθείσες θεραπευτικές αγωγές
φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί:
2012

2011

2010

2009

2008

ΕΣΟΔΑ Τ.Υ.Π.Ε.T. Οδοντιατρικές
εργασίες τιμολογηθείσες σύμφωνα με
τον κανονισμό παροχών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

€ 840.323,00

€ 857.363,40

€1.362.030,20

€1.745.741,00

€ 1.347.241,00

ΕΣΟΔΑ Ο.Σ.Α. 2004. Οδοντιατρικές
εργασίες τιμολογηθείσες σύμφωνα με
τον τιμοκατάλογο του
ΟδοντιατρικούΣυλλόγου Αττικής
(Ο.Σ.Α.) του 2004
ΟΦΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΤΥΠΕΤ

€ 2.522.070,00

€ 2.344.345,00

€3.504.375,00

€4.449.055,00

€ 3.364.885,00

€ 1.681.747,00

€ 1.486.981,60

€2.142.344,80

€ 2.703.314,00

€ 2.017.644,00

(ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο.Σ.Α. 2004 –
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΥΠΕΤ)

2012
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2011

2010

2009

2008

€ 2.577.522,86

€ 2.818.958,07

€2.863.242,96

€2.420.967,01

€2.051.633,85

ΕΣΟΔΑ ΤΥΠΕT από Οδοντιατρικές
εργασίες σύμφωνα με τον κανονισμό
παροχών του ΤΥΠΕΤ

€ 840.323,00

€ 857.363,40

€1.362.030,20

€1.745.741,00

€1.347.241,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

€ 636.859,60

€ 801.647,11

€807.031,37

€671.524,40

€ 1.477.183,00

€ 1.659.010,51

€2.169.061,57

€2.417.265,40

ΕΣΟΔΑ ΤΥΠΕΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Τα πλεονεκτήματα είναι η κάλυψη όλων των ειδικοτήτων και κλινικών εξειδικεύσεων
της σύγχρονης Οδοντιατρικής, το εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό, το
πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει από το 2006 τη Διεύθυνση καθώς και το νέο
πληροφοριακό σύστημα για τη διοικητική-διαχειριστική υποστήριξη.
Τα μειονεκτήματα και οι αδυναμίες είναι η έλλειψη χώρου στάθμευσης στο
Οδοντιατρικό Κέντρο, η δυσκολία προσπέλασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, η
προβληματική επικοινωνία της κεντρικής μονάδας με τις περιφερειακές μονάδες, καθώς
και η δυσκολία ανταπόκρισης των τελευταίων στον ρόλο ως μονάδων πρωτοβάθμιας
φροντίδας των Περιφερειακών οδοντιατρείων.
Επίσης, θα μπορούσε να προστεθεί η καθυστέρηση στα ραντεβού και στην υλοποίηση
των απαιτούμενων οδοντιατρικών εργασιών που οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση από
τους ασφαλισμένους του Ταμείου Υγείας.
Οι ευκαιρίες βρίσκονται στην υλοποίηση της ανανέωσης του ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού, τη λειτουργία call center, τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης, την
ανάπτυξη τμήματος Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και τμήματος Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής στο «Υγείας Μέλαθρον».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΜΕΡΙΜΝΑ
1. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Για μία ακόμη χρονιά οι κατασκηνώσεις του Ταμείου Υγείας ολοκλήρωσαν τη λειτουργία
τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γεγονός που χαρακτηρίζει την κατασκηνωτική
περίοδο 2012 ως απόλυτα επιτυχημένη. Οι εύστοχες εισηγήσεις των υπευθύνων, των
αρχηγών και των στελεχών κατασκηνώσεων, όπως και η ευελιξία του Διοικητικού
Συμβουλίου στην υλοποίησή τους ήταν τα βασικά στοιχεία τα οποία βελτίωσαν τόσο τα
κατασκηνωτικά προγράμματα, όσο και τη διαμονή των κατασκηνωτών στις τρεις
κατασκηνώσεις του Ταμείου Υγείας, στον Διόνυσο Αττικής, την Κασσάνδρα Χαλκιδικής
και τη Λούτσα Πρέβεζας. Εφέτος λειτούργησαν και οι τρεις κατασκηνώσεις για (δύο) 2
περιόδους των 22 ημερών. Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις 18 Ιουνίου και τελείωσαν
την 1η Αυγούστου 2012, φιλοξενώντας κατασκηνωτές και κατασκηνώτριες ηλικίας από 7
έως και 15 ετών, όπως και εκπαιδευόμενα στελέχη ηλικίας 16 ετών.

€1.347.241,00

Οι εγκαταστάσεις συντηρήθηκαν σωστά από εξειδικευμένα συνεργεία, με το μικρότερο
δυνατό κόστος, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν άνετα και ευχάριστα οι μικροί μας φίλοι. Ο
συνδυασμός λοιπόν του όμορφου περιβάλλοντος και της υψηλού επιπέδου απασχόλησης
συνετέλεσαν ώστε τα παιδιά να βιώσουν μία καλοκαιρινή ονειρεμένη κατασκηνωτική
εμπειρία. Στην αγκαλιά της ελληνικής φύσης, με μέριμνα, πρόνοια και αδιάλειπτη
προσπάθεια, παιδαγωγοί, γυμναστές, προπονητές και γενικότερα όλο το επιτελείο των
κατασκηνώσεων, φρόντισαν ώστε να μην λείψει τίποτε από τα παιδιά, τα οποία σε
παρέες, με νέους και παλαιούς φίλους, απόλαυσαν τη θάλασσα, το βουνό, τον καθαρό
αέρα και φυσικά νόστιμα και φρεσκομαγειρεμένα γεύματα της ελληνικής κουζίνας. Τα
κατασκηνωτικά προγράμματα της φετινής περιόδου ήταν εμπλουτισμένα και στις τρεις
κατασκηνώσεις με περισσότερες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, γεγονός
που είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μην πλήττουν και να απασχολούνται συνεχώς.
Κι εφέτος, το σημαντικότερο πρόβλημα για το Ταμείο Υγείας, όσον αφορά στις
κατασκηνώσεις, ήταν το μικρό ποσοστό συμμετοχής κατασκηνωτών από τον χώρο της
Εθνικής Τράπεζας (27,9%). Ειδικότερα τη φετινή χρονιά το πρόβλημα υπήρξε εντονότερο
λόγω του νέου τρόπου υποβολής των αιτήσεων που επέβαλε η Ε.Τ.Ε. μέσω ΣΗΔΑ. Το νέο
σύστημα, όπως οι ίδιοι οι συνάδελφοι ισχυρίζονται, αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα
στην υποβολή αιτήσεων, για μεν τους εν ενεργεία υπαλλήλους λόγω αδυναμίας ή άγνοιας
χειρισμού της εν λόγω διαδικασίας, για δε τους συνταξιούχους και αποσπασμένους λόγω
μη πρόσβασης στο σύστημα. Επίσης, η κατάργηση της 3ης περιόδου στον Διόνυσο
εμπόδισε τη συμμετοχή αρκετών παιδιών λόγω των προγραμματισμένων οικογενειακών
διακοπών τους. Προκειμένου λοιπόν να καλυφθούν οι κενές θέσεις στις κατασκηνώσεις
το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. συνεργάστηκε με άλλους οργανισμούς στο κομμάτι της φιλοξενίας
παιδιών. Η διαδικασία αυτή άρχισε να επιφέρει επιτέλους καρπούς καθώς κάθε χρόνο
παρατηρείται αύξηση των παιδιών που συμμετέχουν. Γιατί είναι γεγονός ότι οι
κατασκηνωτές που φιλοξενούνται κάθε χρόνο από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. γίνονται οι καλύτεροι
διαφημιστές του στο συγκεκριμένο αντικείμενο! Στα θετικά της φετινής χρονιάς πρέπει
να αναφερθεί η απόλυτη πληρότητα στη 2η περίοδο Διονύσου και στα αρνητικά η πολύ
μικρή συμμετοχή στην 1η περίοδο Λούτσας.
Σημειώνουμε επίσης, ότι λειτούργησε για 18η συνεχόμενη χρονιά η σχολή
εκπαιδευόμενων στελεχών (στον Διόνυσο), ενώ συνεχίστηκαν με επιτυχία για 28η χρονιά
τα προγράμματα ανταλλαγών με χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Κύπρος και το
Μαρόκο. Επίσης, για μία ακόμη χρονιά λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία στον Διόνυσο το
Μικτό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Παιδιών με Αναπηρία.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2010 – 2012)

2010
Ε.Τ.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΙΛ.)
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΤΡΙΤΑ

2011
1.569
487
177
38
183

Ε.Τ.Ε.
1.564
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
423
ΑΝΤΑΛΑΓΕΣ (ΦΙΛ.)
196
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
38
ΤΡΙΤΑ
182

2012
Ε.Τ.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ(ΦΙΛ.)
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΤΡΙΤΑ

1.408
588
150
31
210

Μεμονωμένα
Ε.Τ.Ε. 2η φορά
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ

182
1
36
2.490

Μεμονωμένα
Ε.Τ.Ε. 2η φορά
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

179
3
34
2.437

ΣΥΝΟΛΟ

Μεμονωμένα
Ε.Τ.Ε. 2η φορά
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

210
-42
2.429

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(18/06 – 09/07)
2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(11/07 – 01/08)
ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
(11/07 – 01/08)
ΣΥΝΟΛΟ:

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΛΟΥΤΣΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

580

199

76

(404 ΕΤΕ+176
ΛΟΙΠΟΙ)
645
(424 ΕΤΕ+221
ΛΟΙΠΟΙ)
154
(130 ΕΤΕ+24
ΛΟΙΠΟΙ)
1.374
(958 ΕΤΕ+421
ΛΟΙΠΟΙ)

(94 ΕΤΕ+105
ΛΟΙΠΟΙ)
268
(174 ΕΤΕ+94
ΛΟΙΠΟΙ)

(28 ΕΤΕ+48
ΛΟΙΠΟΙ)
284
(81 ΕΤΕ+203
ΛΟΙΠΟΙ)

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

ΣΥΝΟΛΟ

855

47 (ΕΤΕ)

1.244

154

467

360

47 (ΕΤΕ)

(268 ΕΤΕ+199
ΛΟΙΠΟΙ)

(109 ΕΤΕ+251
ΛΟΙΠΟΙ)

2.253
(1.382ΕΤΕ+871
ΛΟΙΠΟΙ)

Στο πλαίσιο των ανταλλαγών φιλοξενήθηκαν 94 παιδιά και 6 συνοδοί από Κύπρο και
Μαρόκο στον ΔΙΟΝΥΣΟ και 56 παιδιά και 5 συνοδοί από Γαλλία και Μαρόκο στη ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,
ενώ 26 κατασκηνωτές της Ε.Τ.Ε. φιλοξενήθηκαν στην κατασκήνωση της Α.Τ.Ε. στην
Περαχώρα Λουτρακίου.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΤΡΙΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΕΗ
ΙΚΑ
ΟΤΕ
ΤΣΜΕΔΕ
ΤΥΔΚΥ
ΤΕΑΥΦΕ
ΤΕΑΥΕΚ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΤΠΓΑΕ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ …
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΙΔΙΩΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΩΝ

2010

2011

2012

241
34
09
04
38
42
17
08
00
08
86
487
183
670

94
35
21
19
73
42
18
24
01
00
73
400
182
582

119
47
31
26
113
67
25
31
25
39
65
588
210
798

Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι να διατηρήσει τις
κατασκηνώσεις του, αυξάνοντας παράλληλα τις παροχές στους φιλοξενούμενους

μικρούς κατασκηνωτές. Αυτό που ζητάμε από τα μέλη του Ταμείου Υγείας με παιδιά που
δικαιούνται συμμετοχή στην κατασκήνωση, είναι να επιδιώκουν τη συμμετοχή τους.
Κατασκήνωση δεν σημαίνει μόνο παιχνίδι και αθλοπαιδιές. Αποτελεί τον ιδανικό χώρο
για να ανεξαρτητοποιηθεί το παιδί, καθώς συνδυάζει την αναψυχή με ένα δομημένο
πρόγραμμα με όρια και κανόνες.
2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Ο επιτυχημένος θεσμός των Ανταλλαγών συνεχίστηκε και το 2012 για 28η χρονιά τόσο σε
επίπεδο νέων, όσο και ενηλίκων. Είναι γεγονός ότι η εμπειρία από τα προηγούμενα
χρόνια έχει βοηθήσει στη βελτίωση προηγούμενων ελλείψεων και αδυναμιών, όπως
διαπιστώνεται από τις δεκάδες των ασφαλισμένων μελών, τα οποία κάνουν χρήση των
συγκεκριμένων προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια.
Τα παιδιά, ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας, επισκέφτηκαν τη Γαλλία (1 γκρουπ
των 20 νέων στο Lanester), την Κύπρο (1 γκρουπ των 12 νέων στον Πρωταρά) και τη
Γερμανία (1 γκρουπ των 20 νέων στο Βερολίνο). Η φιλοξενία τους έγινε σε ειδικά
διαμορφωμένα κέντρα των περιοχών και περιελάμβανε, εκτός από τις αθλητικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες στους χώρους των κέντρων, εκδρομές και επισκέψεις σε
μουσεία και αξιοθέατα των περιοχών.
Είναι πραγματικά σημαντική η εμπειρία, για εφήβους ηλικίας 15 και 16 ετών της
γνωριμίας μίας ξένης γι’ αυτούς χώρας και της συναναστροφής με νέους της ηλικίας τους,
για την ανταλλαγή απόψεων. Η εμπειρία λέει ότι στο παρελθόν έχουν δημιουργηθεί
μεγάλες φιλίες που διατηρήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΧΩΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΙ

ΣΥΝΟΔΟΙ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΓΑΛΛΙΑ

MAIRE-de LANESTER

20

2

308 (22x14)

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΤΥΚ

12

2

140 (14x10)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

DEUTSCHE
SCHREBERJUGEND

15

2

221 (17x13)

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΧΩΡΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟΙ

ΣΥΝΟΔΟΙ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΓΑΛΛΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

24

3

378 (27x14)

24

2

312 (26x12)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

32

2

374 (34x11)

ΚΥΠΡΟΣ

MAIRE-de
LANESTER
SECRETARIAT
D΄ETAT
SECRETARIAT
D΄ETAT
ΕΤΥΚ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

16

2*

192 (16x12)

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΤΥΚ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

54

2*

648 (54x12)

ΜΑΡΟΚΟ
ΜΑΡΟΚΟ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ



Ο ισοσκελισμός των διανυκτερεύσεων που προκύπτουν από τη φιλοξενία των γκρουπ
κατασκηνωτών από το Μαρόκο γίνεται με την αποστολή γκρουπ ενηλίκων σε
αναλογία 2 παιδιά προς 1 ενήλικα.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΤΟΜΑ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

SECRETARIAT D΄ETAT
(ΜΑΡΟΚΟ)

Από 01/09 έως
10/09/2012

40

400 (40x10)

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Όπως ισχύει τα τελευταία χρόνια, έτσι και το φετινό καλοκαίρι (2012), το Ταμείο Υγείας
αμέσως μετά τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου διοργάνωσε προγράμματα
οικογενειακών διακοπών στους χώρους των κατασκηνώσεων Χαλκιδικής και Πρέβεζας,
καθώς και στο θέρετρο Ραψάνης. Πρόκειται για μία ακόμη παροχή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στα
μέλη του, αφού τους δίνει τη δυνατότητα με χαμηλό πραγματικά κόστος να περάσουν
ένα επταήμερο με τις οικογένειές τους στις θαυμάσιες εγκαταστάσεις των
κατασκηνώσεων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, Λούτσας στην Πρέβεζα και Ραψάνης στη
Λάρισα.
Φέτος λειτούργησαν τέσσερα (4) επταήμερα στην Χαλκιδική, πέντε (5) επταήμερα στη
Λούτσα Πρέβεζας και ένα (1) επταήμερο στη Ραψάνη, όπου φιλοξενήθηκαν συνολικά
967 άτομα.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
(2008 – 2012)
2008

2009

2010

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΑΨΑΝΗ

540

270

304

119

51

1.284

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

564

484

570

578

420

2.616

ΛΟΥΤΣΑ

900

701

497

705

496

3.299

ΣΥΝΟΛΟ

2.004

1.455

1.371

1.402

967

7.199

Από τα ανωτέρω στοιχεία παρατηρούμε ότι κάθε χρόνο στα προγράμματα των
οικογενειακών διακοπών συμμετέχουν όλο και λιγότερα άτομα. Το γεγονός αυτό
οφείλεται, σύμφωνα πάντοτε με στοιχεία της υπηρεσίας, στην οικονομική κρίση των
τελευταίων χρόνων, γεγονός που απαγορεύει στους συναδέλφους να επιλέγουν
μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων αφού το κόστος (καύσιμα, διόδια) είναι
απαγορευτικά.
Πάντως, οι εντυπώσεις αυτών που συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια στα συγκεκριμένα
προγράμματα είναι πολύ θετικές, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που καταγράφονται από

τους συναδέλφους στα έντυπα που υπάρχουν στους χώρους των κατασκηνώσεών μας.
Πρόβλημα υπάρχει μόνο με τη Ραψάνη, όπου η κακή κατάσταση του κτηρίου είναι ο
παράγοντας που αποτρέπει τα μέλη να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο
θέρετρο.
4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. διατηρεί Τράπεζα Αίματος στην
Αθήνα σε συνεργασία με το Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας και το Νοσοκομείο
«ΕΛΠΙΣ» και τη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, δίνοντας το
στίγμα της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης των εργαζομένων στον χώρο της
ΕΤΕ και συμβάλλοντας θετικά στο μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης αίματος στη χώρα μας.
Η Εθνική Τράπεζα, επιβραβεύοντας το πνεύμα εθελοντισμού των εργαζομένων της,
χορηγεί δύο (2) επιπλέον ημέρες άδειας για τους εθελοντές αιμοδότες.
Το 2012 προγραμματίστηκαν στην ΑΘΗΝΑ δέκα τέσσερεις (14) αιμοδοσίες και
συγκεντρώθηκαν
512
φιάλες
αίματος.
Αντίστοιχα
στη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
προγραμματίστηκαν δύο (2) αιμοδοσίες και συγκεντρώθηκαν 287 φιάλες αίματος.
Στόχος του Ταμείου Υγείας παραμένει η αύξηση του αριθμού των εθελοντών αιμοδοτών,
παρά τη σταδιακή μείωση του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας.
5. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε συμβάσεις με ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, δίνοντας
για μία ακόμη χρονιά τη δυνατότητα στα ασφαλισμένα μέλη να εξασφαλίσουν τη
φοίτηση των παιδιών τους, νηπιακής και βρεφικής ηλικίας, χωρίς δική τους οικονομική
επιβάρυνση. Συνολικά υπέγραψαν συμβάσεις για την σχολική περίοδο 2011 – 2012, 116
σταθμοί στην Αθήνα και την Περιφέρεια, εξυπηρετώντας συνολικά 1.064 νήπια και
βρέφη, καθώς και επίδομα οικιακής βοηθού σε Αθήνα και Περιφέρεια για 93 παιδιά και
βρέφη.
6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Στον τομέα της μέριμνας οργανώθηκαν κι εφέτος (2012) προγράμματα οικογενειακής
συμβουλευτικής, ενώ πραγματοποιήθηκαν θεραπευτικές και διαγνωστικές συνεδρίες.
Από τις δύο (2) ψυχολόγους του Ταμείου Υγείας πραγματοποιήθηκαν 1.232 συνεδρίες , οι
οποίες αφορούσαν σε ασφαλισμένα μέλη. Επίσης ψυχολόγος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ασχολήθηκε
με την υποστήριξη υπαλλήλων μετά από ληστεία που έγινε στην Εθνική Τράπεζα για τη
διαχείριση του μετατραυματικού στρες.
Στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» πραγματοποιήθηκαν 621 συνεδρίες από
φυσιοθεραπευτή και 570 συνεδρίες από οικογενειακή βοηθό. Τέλος, η κοινωνική
λειτουργός του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πραγματοποίησε 80 επισκέψεις σε ασφαλισμένα μέλη.
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. συνέχισε και το 2012 τις δραστηριότητές του μέσα από τους κόλπους της
Ο.Α.Τ.Υ.Ε, που συμπλήρωσε ήδη 14 χρόνια παρουσίας τόσο στο εσωτερικό, όσο και σε
διεθνές επίπεδο.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε συνέχισε και το 2012 την ενεργό δράση της με σκοπό τη διατήρηση και την
ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων προς τους ασφαλισμένους των
Ταμείων – μελών της υπηρεσιών, αλλά και τις παραινέσεις προς την Πολιτεία για τη
στήριξη, τη διασφάλιση και την ανάδειξη του θεσμού των Αυτοδιαχειριζόμενων
Αλληλοβοηθητικών Ταμείων Υγείας και της Κοινωνικής Οικονομίας σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ΔΡΑΣΕΙΣ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Συνεδριάσεις Προεδρείου ΑΙΜ
27/01 (Βρυξέλλες), 23/03 (Αθήνα), 20/04 (skype teleconference), 01/06 (Βρυξέλλες), 5-6/09
(Βερολίνο), 27/11 (Βρυξέλλες)
Διεθνείς Συμμετοχές, Συνεδριάσεις & Επισκέψεις Εργασίας
 Επανασχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής και ανανέωση της
ιστοσελίδας της ΑΙΜ, με Επικεφαλής Συντονισμού την Πρόεδρο Ο.Α.Τ.Υ.Ε. &
Αντιπρόεδρο ΑΙΜ, κ. Ε. Σπανοπούλου : 14/02 (Βρυξέλλες), 4/05 (Βρυξέλλες).
 Συμμετοχή σε Επισκέψεις Μελέτης σε Μονάδες Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, στο
πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας ΑΙΜ για την Τηλεματική και τη Διαχείριση
Χρόνιων Παθήσεων: 19-20/01 (Εδιμβούργο), 5-6/11 (Βερολίνο/Πότσνταμ).
 Συμμετοχή στην 30ή Γενική Συνέλευση της ΑΙΜ: 31/05-01/06 (Βρυξέλλες).
 Επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας της ΑΙΜ στο Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων της Τουρκίας, με σκοπό τη διερεύνηση δυνατότητας
συνεργασίας: 3/07 (Άγκυρα).
 Τηλεδιάσκεψη για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας της ΑΙΜ για την ηλεκτρονική
εκπαίδευση (e-learning): 27/09.
 Συμμετοχή στο 40ο Ετήσιο Συνέδριο της Γαλλικής Συνομοσπονδίας Α.Τ.Υ.
FNMF: 18-20/10 (Νίκαια Γαλλίας).
 Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με θέμα την πιθανή αναδιοργάνωση των
γεωγραφικών περιφερειών της ΑΙΜ (Ευρώπης, Λατ. Αμερικής,
Αφρικής/Μέσης Ανατολής): 29/10 (Παρίσι).
 Συμμετοχή με εισήγηση σχετικά με τις ‘Συνέπειες της κρίσης στο ελληνικό
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας’, με παρουσίαση της τρέχουσας
κατάστασης στη χώρα και τεκμηρίωση προτεινόμενων εργαλείων επίλυσης:
28/11 (Βρυξέλλες).
 Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο της ΑΙΜ για την ‘Υγιή και Ενεργό Γήρανση’:
29/11 (Βρυξέλλες).
Ενέργειες στο Εσωτερικό
 Συνάντηση με εκπροσώπους των ελληνικών συλλόγων εκπαιδευτικών όλων
των βαθμίδων, με σκοπό τη διερεύνηση δυνατότητας ίδρυσης Δικτύου
Αλληλεγγύης, υπέρ των ασθενών ομάδων των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
που πλήττονται από την κρίση, κατόπιν πρότασης από το Διεθνές Δίκτυο
Εκπαίδευσης & Αλληλεγγύης με έδρα το Παρίσι (Reseau Education et Solidarite),
23/03 (Αθήνα).
 Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., η έδρα των γραφείων της Ομοσπονδίας
μεταφέρεται από την οδό Πανεπιστημίου εντός του κεντρικού κτιρίου
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., επί της οδού Σισίνη. (Απρίλιος).

 Συμμετοχή με εισήγηση του Αντιπροέδρου Ο.Α.Τ.Υ.Ε., κ. Ν. Κήπου, σε Συνέδριο
για την Κοινωνική Οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις:
7/07 (Αθήνα).
 Διενέργεια ομοσπονδιακής παραγγελίας και προμήθειας 8.000 εποχικών
αντιγριπικών εμβολίων για τις ανάγκες των ασφαλισμένων των 4 Ταμείων–
μελών (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και της Ομοσπονδίας (στο Πολυϊατρείο
Πάτρας).
 Το Ταμείο-μέλος Τ.Υ.Π.Ε.Τ., διαθέτει μηχανογραφικό εξοπλισμό για την κάλυψη
αναγκών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο Πολυιατρείο Πάτρας
(Δεκέμβριος).
 Αποτύπωση
καθεστώτος
λειτουργίας
Πολυϊατρείου
Πάτρας
και
επικαιροποίηση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας ανά Ταμείο-μέλος
Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και ανά ιατρική ειδικότητα.
 Κατάρτιση συγκριτικής βάσης δεδομένων των παροχών περίθαλψης των
επιμέρους Ταμείων (οφθαλμολογικά, μαιευτικά κλπ).
Ενέργειες στο Εξωτερικό
 Σε συνέχεια σχετικής κλήσης, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμμετέχει, καταθέτοντας στοιχεία
για την Ελλάδα, σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρέχουσα
Κατάσταση και το μέλλον των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας της
Ευρώπης. Τα στοιχεία για την έρευνα συγκεντρώνει και συντονίζει για
λογαριασμό της Κομισιόν η Ολλανδική Εταιρεία Συμβούλων και Ερευνών,
‘Panteia’ (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος).
Επιστολές - Ανακοινώσεις
 Ανακοίνωση Ο.Α.Τ.Υ.Ε. διαμαρτυρίας σχετικά με την απαξιωτική επιστολήεντολή του εκπροσώπου της Ε.Ε. και της Τρόικας Μ. Μορς προς τους Έλληνες
Υπουργούς Υγείας και Εργασίας, επί της ένταξης όλων ανεξαιρέτως των
Ασφαλιστικών Ταμείων Υγείας -συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων-μελών της
Ο.Α.Τ.Υ.Ε.- στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Μάιος).
 Ανακοίνωση Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμπαράστασης υπέρ του Ταμείου-μέλους Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,
μετά το PSI και την άδικη μείωση των αποθεματικών του, (Ιούλιος).
 Επιστολή Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προς ελληνικούς πολιτικούς και θεσμικούς φορείς και
Ανακοίνωση συμπαράστασης υπέρ του Ταμείου-μέλους Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. μπροστά
στον κίνδυνο για την επιβίωσή του, μετά την εξαγορά της Α.Τ.Ε. από την Τράπεζα
Πειραιώς (Ιούλιος).
 Ανοιχτή
Επιστολή
ΑΙΜ
συμπαράστασης
υπέρ
των
ελληνικών
Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προς ελληνικούς και
ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς (Αύγουστος).
 Ανακοίνωση O.A.T.Y.E. συμπαράστασης υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. για μη ένταξή του
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Οκτώβριος).
 Στο πλαίσιο συνάντησης με αντιπροσωπεία της ΑΙΜ για το μέλλον και τη στήριξη
των Ευρωπαϊκών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. υποβάλλει
επιστολή προς τον Βέλγο Επίτροπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Αγοράς της Ε.Ε., κ. M. Barnier όπου περιγράφεται η κρίσιμη κατάσταση που
διέρχεται το Ελληνικό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας και ζητείται η στήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Δεκέμβριος).
 Διεθνές Ψήφισμα ΑΙΜ εγκεκριμένο ομόφωνα από τους θεσμικούς εκπροσώπους
των 27 κρατών-μελών της,
υπέρ της στήριξης των ελληνικών

Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, προς την Ελληνική Κυβέρνηση, την
αντιπολίτευση και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές (Δεκέμβριος).










ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο αριθμός των επισκέψεων στις παρεχόμενες ιατρικές ειδικότητες ανήλθε στις
10.308.
Κατά τη διάρκεια του έτους διεξήχθησαν δύο (2) αιμοδοσίες, η 55η (24, 25 & 26/01)
και η 56η (19, 20 & 21/06), κατά τις οποίες προσήλθαν συνολικά 270 εθελοντές
αιμοδότες.
Πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής
ενάντια στον καρκίνο του μαστού (5, 6 & 7/03), κατά το οποίο εξετάσθηκαν 91
ασφαλισμένες από τον Μαστολόγο Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., κ. Δ. Κορωνάρχη.
Έγινε, επίσης, αξιολόγηση δεκατριών (13) παίδων ασφαλισμένων Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (17
& 18/11) που παρουσιάζουν προβλήματα στον προφορικό λόγο, από τον
Λογοθεραπευτή του Ταμείου Υγείας, κ. Κ. Μαλαπέρδα.
Διενεργήθηκε τέλος, ο καθιερωμένος εποχικός αντιγριπικός εμβολιασμός σε
εκατό (100) ασφαλισμένους (Οκτώβριος & Νοέμβριος).

