ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 14.6.2017)
ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΣΤΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΟΥΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (από 5.4.2017) (Εκπρόσωπος Συνταξιούχων)
ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΝΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΙΑΣ
ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (έως 4.4.2017) (Εκπρόσωπος Συνταξιούχων)
ΠΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΚΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΦΡΥΓΑΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΡΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ζ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(ΑΠΟ 15.6.2017 ΕΩΣ 31.12.2017)
ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΙΑΣ
ΠΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΚΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΑΡΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΙΝΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΟΠΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (Εκπρόσωπος Συνταξιούχων)
ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΡΥΓΑΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΡΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ζ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΔΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αντικαταστάτης ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ)
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ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
(από 01.01-31.12.2017)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα πεπραγμένα του
έτους 2017 και να θέσει στην απόλυτη κρίση σας:
 τον Απολογισμό & τον Ισολογισμό της περασμένης χρήσης
 τον Προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης
 την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θετική πορεία με τομές και αναβάθμιση υπηρεσιών & παροχών
Το ΤΥΠΕΤ, ως ασφαλιστικός φορέας υγείας και πρόνοιας, έχει από την ίδρυσή του σχεδόν 90
χρόνια προσφοράς στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και στις οικογένειές τους.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισμένους αναβαθμίζονται σταθερά τα τελευταία
χρόνια, παρά το δυσμενές περιβάλλον.
Το έτος που πέρασε (το 2017) ήταν μία χρονιά έναρξης ουσιαστικών τομών σε όλα τα επίπεδα.
Το ΤΥΠΕΤ, συνεχίζοντας την παράδοση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, το 2017
έδειξε «άλλο πρόσωπο» και έκανε αισθητή την παρουσία του στους ασφαλισμένους, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες (τόσο διοικητικές όσο και ιατρικές), την καθημερινότητα και τους δείκτες
σε όλα τα επίπεδα.
Αφετηρία της καινοτόμου δράσης του ΤΥΠΕΤ ήταν η έρευνα γνώμης των ασφαλισμένων. Η
υψηλή συμμετοχή, το ενδιαφέρον των μελών και οι ουσιαστικές απαντήσεις τους έγιναν οδηγός των στρατηγικών προγραμματικών επιλογών και παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς. Οι
παρεμβάσεις αυτές άρχισαν να υλοποιούνται με βάση τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό της
Διοίκησης, ο οποίος είχε ομόφωνη αποδοχή.
Πρώτος στόχος ήταν οι βάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΤΥΠΕΤ και η προστασία των λειτουργικών του αναγκών δυναμικά και ποιοτικά, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της καλύτερης και αποδοτικότερης παροχής υπηρεσιών.
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Οι βάσεις τέθηκαν ήδη:
• Με την οργάνωση και την αρτιότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
• Μ
 ε την ανασυγκρότηση των υποδομών του συστήματος διακυβέρνησης, αξιοποιώντας τις
τεχνολογικές δυνατότητες και το νέο μοντέλο επαγγελματικής διοίκησης.
• Με την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.
• Με θέματα πρόνοιας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
• Μ
 ε την επανασύσταση της διαρκούς Επιτροπής Στήριξης του ΤΥΠΕΤ, τον εξορθολογισμό των
οικονομικών μεγεθών και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας του.
• Με τις δράσεις στο «Υγείας Μέλαθρον».
- ανακαίνιση και επέκταση χώρων και διεύρυνση κλινικών
- δημιουργία νέων σύγχρονων χειρουργείων
- εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού
- συγκρότηση νέου Επιστημονικού Συμβουλίου
- αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και νέες προσλήψεις.
• Μ
 ε τη δημιουργία νέων πρωτοποριακών ιατρείων και εισαγωγή νέων μη επεμβατικών θεραπευτικών τεχνολογιών.
• Με τη διενέργεια σεμιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού.
• Μ
 ε τις δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας (Κατασκηνώσεις - Ανταλλαγές - Οικογενειακές
Διακοπές).
• Με τα 19 προγράμματα αιμοδοσίας.
• Μ
 ε τη διεθνή δράση μέσω της ΟΑΤΥΕ και της AIM, με στόχο την αξιοποίηση της διεθνούς
εμπειρίας.
• Με τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής.
• Με την ιδιαίτερη φροντίδα για το παιδί και την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών.
• Μ
 ε την ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας με το «ΩΝΑΣΕΙΟ», το «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
HOSPITAL CENTER, την «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ», το «MEDITERANEO HOSPITAL», ιδιωτικές παιδιατρικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα κ.ά.
• Με την αναβάθμιση των περιφερειακών ιατρείων (Γέρακας, Θεσσαλονίκη, Πάτρα).
• Με την νέα πολιτική στον τομέα των φαρμάκων.
• Με την ενοποίηση Διευθύνσεων, με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών.
• Μ
 ε την πρόσληψη Διευθυντικών στελεχών επαγγελματικού κύρους, στον τομέα και στην
οικονομία της Υγείας (πραγματοποιήθηκε ήδη η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή).
• Μ
 ε τη διαμόρφωση νέου Οργανογράμματος και Κανονισμού Εργασίας, με έμφαση στην εκπαίδευση και την αξιοκρατική αξιολόγηση κ.α.
• Μ
 ε την αναβάθμιση της επικοινωνιακής εικόνας του ΤΥΠΕΤ και την ανανεωμένη έκδοση του
περιοδικού.
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Όλα τα παραπάνω αποτελούν δράσεις της Διοίκησης του ΤΥΠΕΤ, πολλές από τις οποίες ολοκληρώθηκαν το 2017, ενώ άλλες σχεδιάστηκαν, προγραμματίστηκαν και η υλοποίησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να ολοκληρωθούν την τρέχουσα ή την προσεχή περίοδο.
Εκτός από αυτά υπάρχουν και οι αριθμοί, τα οικονομικά μεγέθη και οι δείκτες του Οργανισμού
που θα παρουσιασθούν αναλυτικά στον Οικονομικό Απολογισμό.
Η Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ εκφράζει την ικανοποίησή της για τα πεπραγμένα του 2017, που στο
σύνολό τους καταξιώνουν τη συλλογική προσπάθεια όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εργαζομένων, του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού και των στελεχών, που
έδωσαν ο καθένας ξεχωριστά τον καλύτερο εαυτό τους για να πετύχουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αυτό το
αποτέλεσμα.
Ένα αποτέλεσμα που θέλουμε - και αυτό θα είναι η επιδίωξή μας το τρέχον έτος - να είναι η
αφετηρία μιας δημιουργικής μακρόπνοης προσπάθειας επίτευξης των στόχων μας, σε όφελος
όλων των ασφαλισμένων του ΤΥΠΕΤ και των οικογενειών τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΕΤ
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. ΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 2017 επιτελέστηκε σημαντικό έργο στο Υγειονομικό Συγκρότημα της Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον», που υπάγεται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας συνεχίστηκε και αναβαθμίστηκε, όπως προκύπτει από τα ποσοτικά και ποιοτικά στατιστικά δεδομένα.
Το σύνολο των ενεργειών που απολογιστικά περιγράφονται παρακάτω υπηρετούν τον στόχο
της συνεχούς βελτίωσης, της περαιτέρω ανάπτυξης υπηρεσιών υγείας και της ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών μεγεθών.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
1. Σ
 ε εξέλιξη είναι η ανακαίνιση του Υγειονομικού Συγκροτήματος «Υγείας Μέλαθρον» και οι
εργασίες ανακατασκευής του, με γνώμονα ένα μελλοντικά σύγχρονο, αποδοτικό και βιώσιμο
στο σύνολο του, συγκρότημα. Στόχος είναι η λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας
που προσφέρει το Συγκρότημα και το μακροχρόνιο όφελος για τους ασφαλισμένους του
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.


 το πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής του 5ου ορόφου της ΚλιΣ
νικής με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Ταμείου Υγείας, έργο
προϋπολογιζόμενης δαπάνης αξίας 76.408,75€ (συμπεριλαμβανομένων οικοδομικών,
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού). Η εν λόγω ανακατασκευή εκτελέστηκε με την Κλινική σε πλήρη λειτουργία. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και αφορούσαν:
 Ανάπτυξη κλινών 5ου ορόφου της Κλινικής (11 κλίνες).
 Ανάπλαση χώρων Καρδιολογικών ιατρείων και Καρδιολογικού Τμήματος.
 Εκσυγχρονισμό μηχανολογικού εξοπλισμού 5ου ορόφου.

Σε εξέλιξη (από 26 Φεβρουαρίου του 2018) βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής και συνένωσης των δύο κτηρίων του 3ου ορόφου, για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των χειρουργείων της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».
2. Σ
 υγκροτήθηκε νέο ολιγάριθμο Επιστημονικό Συμβούλιο, ευέλικτου σχήματος, με Πρόεδρο
τον κ. Λάμπρο Τζιανούμη και την παρακάτω σύνθεση:
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3. Ε
 γκαινιάστηκαν στο «Υγείας Μέλαθρον» οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση βαριών ογκολογικών περιστατικών, προσφέροντας σύγχρονες ουρολογικές υπηρεσίες με
άριστη αποτελεσματικότητα και μειωμένη νοσηρότητα.
4. Ο
 λοκληρώθηκε η ανακαίνιση του χώρου της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και η
προμήθεια νέου εξοπλισμού (αναπνευστήρες και monitor ζωτικών λειτουργιών).
5. Α
 ναδιαμορφώθηκε ο χώρος στον 4ο όροφο, προκειμένου να φιλοξενήσει το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
6. Ε
 γκρίθηκε η αντικατάσταση του υφιστάμενου κέντρου παράγωγης ιατρικού κενού με άλλο
σύγχρονης τεχνολογίας και αυξημένης παροχής, βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών της
κείμενης νομοθεσίας για τα ιατρικά αέρια.
Ειδική μνεία αξίζει στην προσφορά αλλά και στη διαρκή προσπάθεια για ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού (μόνιμου ιατρικού προσωπικού,
εφημερευόντων ιατρών, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού).
ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
o Ιατρείο Γυναικείας Καρδιάς: Λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017, είναι ιατρείο πρωτογενούς
και δευτερογενούς πρόληψης των καρδιοπαθειών και αφορά σε γυναίκες όλων των ηλικιών
και ειδικότερα σε αυτές με παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθειες.
o Ε
 ιδικό Ιατρείο Άνοιας - Μνήμης: Λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2017 υπό την ευθύνη του
Νευρολογικού Τμήματος και πραγματοποιεί νευρολογική κλινική εξέταση και πλήρη έλεγχο
μνήμης με εξειδικευμένα σταθμισμένα τεστ.
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ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Τμήμα

Νέο Ιατρείο

Περίοδος

Περιστατικά

Καρδιολογικό

Γυναικείας Καρδίας

6/6/2017-31/12/2017

148

Νευρολογικό

Άνοιας-Μνήμης

25/10/2017-31/12/2017

28

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 Μ
 ε αφορμή την επιδημική έξαρση των κρουσμάτων ιλαράς και γρίπης στη χώρα, και σε συνδυασμό με την απόφαση του Δ.Σ. για σχετική επικοινωνιακή καμπάνια, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων έλαβε μέτρα ετοιμότητας και δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες προς
το προσωπικό της Κλινικής αλλά και προς τους ασφαλισμένους.
 Σ
 ύσταση Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων για θέματα που άπτονται των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Διαχείρισης Απόβλητων.
 Α
 νανέωση συμμετοχής του «Υγείας Μέλαθρον» στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ.).
 Υ
 λοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης, με έγκριση του Ε.Φ.Ε.Τ., για την ανάπτυξη εναρμονισμένης προσέγγισης του προσωπικού που ασχολείται με τον χειρισμό τροφίμων, την επεξεργασία, τη μεταφορά και την αποθήκευση.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Γ
 ια μια ακόμη χρονιά διενεργήθηκαν επιστημονικά σεμινάρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, με συχνότητα μία φορά κάθε μήνα.
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017
Ενότητα 1η: Αρθροπλαστική Γόνατος-Ισχίου. Πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος;
Ενότητα 2η: Υπερλιπιδαιμίες

Ιανουάριος
Φεβρουάριος

Ενότητα 3η: Επεμβατική Ακτινολογία στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Μάρτιος

Ενότητα 4η: Όζοι Θυρεοειδούς

Απρίλιος

Ενότητα 5η:

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας: Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην
ενημέρωση του ασθενή και στην αλήθεια για τον άρρωστο

Ενότητα 6η: Οξύς Θωρακικός και Κοιλιακός Πόνος

Μάιος
Ιούνιος

Ενότητα 7η: Χειρουργική Θεραπεία του Καρκίνου του Παγκρέατος

Νοέμβριος

Ενότητα 8η: Κλινική και Εργαστηριακή Προσέγγιση του Ρευματολογικού Ασθενή

Δεκέμβριος

 Σ
 υστάθηκε Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για τη συνεχή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού με ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο 2017, με θέμα: «Βασικές αρχές ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) και η ερμηνεία του».
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ε
 νίσχυση του Ουρολογικού Τμήματος με την πρόσληψη ιατρού Ουρολόγου με ειδίκευση στη
Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή.
Π
 ρόσληψη ιατρού Πνευμονολόγου για την πλαισίωση της ομάδας του Ογκολογικού Τμήματος.
Α
 πονομή τίτλου Επίτιμου Επιστημονικού Διευθυντή «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» στον κ. Βασίλειο
Γολεμάτη, Ομότιμο Καθηγητή Χειρουργικής, για την πολυετή προσφορά του στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο
 λοκλήρωση του έργου σύνταξης του Κανονισμού Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και κατάθεση του τελικού κειμένου προς έγκριση στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια.
Σ
 ύνταξη πλαισίου λειτουργιάς Ξενώνα Βραχύβιας Φιλοξενίας της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον»-Τ.Υ.Π.Ε.Τ, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα εκτός νομού Αττικής μέλη και οι συνοδοί
τους που προσέρχονται για ιατρικές εξετάσεις.
Α
 ναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (τελικό στάδιο διαμόρφωσης).
Σ
 ύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας του Ασθενοφόρου από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθώς και του Κανονισμού των Χειρουργείων και του Χώρου Υποδοχής Ασθενών για
τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών.
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στο πλαίσιο αναβάθμισης και αντικατάστασης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του «Υγείας
Μέλαθρον» για το 2017, πραγματοποιήθηκαν αναγκαίες προμήθειες εκσυγχρονισμού, το συνολικό κόστος των οποίων ανήλθε στο ποσό των 140.665,02 €, για όλους σχεδόν τους τομείς του
Συγκροτήματος.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»:
α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Κατά το έτος 2017 στην Κλινική νοσηλεύτηκαν 5.118 (2016: 4.900) ασθενείς. Η νοσηλεία αυτών αντιστοιχεί σε 18.492 ημέρες (2016: 17.757) και η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας του έτους
ήταν 3,61 ημέρες.
〉 Στον Παθολογικό Τομέα το 2017 νοσηλεύτηκαν 3.033 ασθενείς (2016: 2.888)
〉 Στο Χειρουργικό Τομέα το 2017 νοσηλεύτηκαν 2.085 ασθενείς (2016: 2.012)
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Ποσοστιαία Πληρότητα Κλινικής
Μονάδα Νοσηλείας

1/01/201531/12/2015

1/01/2016
-31/12/2016

1/01/2017
-31/12/2017

1ος Όροφος

57,71 %

56,21 %

59,88 %

2ος Όροφος

47,15 %

45,84 %

49,63 %

3ος Όροφος ΜΑΦ

30,27 %

40,23 %

38,84 %

4ος Όροφος

54,75 %

56,25 %

54,84 %

51,98%

51,93 %

53,97 %*

Συνολικό:

     * Η πληρότητα του πίνακα έχει υπολογιστεί βάσει των αδειοδοτημένων κλινών.
       Η πληρότητα βάσει χρησιμοποιούμενων κλινών για το 2017 είναι 62%.
(1ος όροφος: 26 κλίνες, 2ος όροφος: 21 κλίνες, 4ος όροφος: 24 κλίνες, ΜΑΦ: 3 κλίνες,
One day Clinic: 7 κλίνες).

β) ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
Αρ. περιστατικών (Κινήσεις)
Τύπος Περιστατικού

1/01/201531/12/2015

1/01/2016
-31/12/2016

1/01/2017
-31/12/2017

Εσωτερικοί Ασθενείς

4.963

5.130

5.325

Εξωτερικοί Ασθενείς

90.852

92.002

89.298

Ασθενείς Βραχείας Νοσηλείας

0

26

44

Σύνολο:

95.815

97.158

94.667

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
〉 Το 2017 διενεργήθηκαν 3.089 χειρουργικές επεμβάσεις (2016: 3.068).
ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Μ.Α.Φ.)
Η κίνηση στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ήταν συνολικά 78 ασθενείς (2016:86) με πολυήμερη νοσηλεία και 4 ασθενείς (2016:3) με νοσηλεία μίας ημέρας, σύνολο 82 ασθενείς (2016:89).
Αναφορικά με τις ημέρες νοσηλείας για το έτος 2017, υπολογίστηκαν στις 567 (2016:589).
ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Χ.Υ.Α.)
Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών στον Χώρο Υποδοχής Ασθενών (Χ.Υ.Α.)
υλοποιήθηκαν τα εξής:
• Ειδικά έντυπα οδηγιών για τον προεγχειρητικό έλεγχο.
• Ειδικά έντυπα, που αφορούν στην εισαγωγή των ασθενών.
• Καταγραφή των περιστατικών Τροχαίων Ατυχημάτων.
• Δ
 ημιουργία αρχείου των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., που έχουν υποβληθεί σε γαστρικό
δακτύλιο.
• Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εντύπου Διακομιδής.
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Χ.Υ.Α – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
Αριθμός περιστατικών (Κινήσεις)
Έτος

2015

2016

2017

Εσωτερικοί Ασθενείς

799

340

262

Εξωτερικοί Ασθενείς

10.975

10.784

11.022

Σύνολο: 11.774

11.124

11.284

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Ε.Ν.Λ.)
Παρατηρήσεις συγκριτικά με το 2014, πριν την έναρξη του προγράμματος επιτήρησης από την
Επιτροπή:
• Ο
 δείκτης κατανάλωσης των προωθημένων αντιβιοτικών διατηρήθηκε στα επίπεδα της σημαντικής μείωσης και το 2017 η κατανάλωση ήταν 7,79 DDDs.
• Ο
 μέσος όρος κατανάλωσης προωθημένων αντιβιοτικών (σε DDDs/1000 μέρες νοσηλείας)
ήταν θεαματικά χαμηλότερος στο «Υγείας Μέλαθρον» συγκριτικά με τον μέσο όρο των λοιπών ελληνικών Νοσοκομείων.
• Η
 μέση μηνιαία επίπτωση (incidence/month) των ενδογενών νοσοκομειακών λοιμώξεων
(βακτηριαιμιών) από πολυανθεκτικά μικρόβια, ελαττώθηκε από 0.60 το 2015 σε 0.48 το
2017 (μείωση 20%).
• Η
 θνησιμότητα στην Κλινική ελαττώθηκε από το 9,70 το 2014 στο 8,50 το 2017 (μείωση
12,4%).
• H
 μέση διάρκεια νοσηλείας ανά ασθενή μειώθηκε ελαφρά από 4,14 ημέρες το 2014 σε 4,06
ημέρες το 2017 (μείωση 2%).
• Τ
 ο κόστος καταναλωθέντων αντιβιοτικών μεταξύ των ετών 2014-2017 μειώθηκε θεαματικά,
τόσο για τα προωθημένα αντιβιοτικά (μείωση κόστους κατά 43%), όσο και για όλα τα αντιβιοτικά συνολικά (μείωση κόστους κατά 19%).
Άλλες δράσεις της Ε.Ν.Λ.:
• Κ
 ατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των περιστατικών γρίπης που
προσέρχονται στα εξωτερικά Ιατρεία ή νοσηλεύονται, κατά τη διάρκεια της εποχικής επιδημίας.
• Κ
 ατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης του προσωπικού για την αναγκαιότητα
του εμβολιασμού έναντι της γρίπης. Το 2017 το ποσοστό του αντιγριπικού εμβολιασμού στο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήταν περίπου στο 30%, σημαντικά υψηλότερο από τον
μέσο όρο των Ελληνικών Νοσοκομείων.
• Ο
 ρισμός χώρων απομόνωσης ασθενών με πολυανθεκτικά μικρόβια και εφαρμογή πρωτόκολλων χειρισμού των ασθενών αυτών για την αποφυγή διασποράς.
• Κατάρτιση και κατάθεση του Κανονισμού Λοιμώξεων της Κλινικής σύμφωνα με τον Νόμο.
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• Π
 ρόγραμμα ενημέρωσης του προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού) στον έλεγχο διασποράς νοσοκομειακών λοιμώξεων (infection control).
•
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ (Ο.Ε.Κ.Ο.Χ.Α.)
Αναφορά κόστους κατανάλωσης φαρμάκων:

Κόστος Φαρμάκων που χορηγήθηκαν σε ασθενείς
Απευθείας αναλώσεις σε Κέντρα κόστους & καταστροφές

Αναλυτικότερα:

2016

2017

1.993.460

1.773.416

38.728

38.705

2016

2017

Κόστος Φαρμάκων Υψηλού Κόστους που χορηγήθηκαν σε
1.304.009
ασθενείς

1.084.187

Κόστος αντιβιοτικών που χορηγήθηκαν σε ασθενείς

161.895

156.778

Κόστος προωθημένων αντιβιοτικών που χορηγήθηκαν σε
ασθενείς

51.480

53.231

Κόστος σκιαγραφικών φαρμάκων

54.924

61.749

2016

2017

245.101

283.100

Όφελος από χρήση γενοσήμων, εκπτώσεων και προσέλκυση
ασθενών

 Η μείωση του συνολικού κόστους οφείλεται κυρίως στη μείωση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τόσο τα ιατρεία του 1ου και 6ου ορόφου του
κτηρίου επί της οδού Σοφοκλέους 15, όσο και τα περιφερειακά ιατρεία του Πειραιά, του Ψυχικού, του Γέρακα, της Λεωφόρου Αθηνών, του πρώην Κ.Μ (Ζησιμοπούλου) και του Μοσχάτου
(πρώην Probank), παρείχαν στους ασφαλισμένους αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, από ιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων και σύγχρονης εξειδικευμένης κατάρτισης.
Συνολικά, το 2017 επισκέφτηκαν τα ιατρεία στην οδό Σοφοκλέους, τα περιφερειακά ιατρεία,
τον εργαστηριακό τομέα και το Φυσικοθεραπευτήριο 132.486 ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου
Υγείας. Αντίστοιχα επισκέφθηκαν το Πολυιατρείο Πάτρας 6.576 μέλη.
Στον Σταθμό Αιμοληψίας επί της οδού Σοφοκλέους 15 (2ος όροφος), καθώς και τους περιφερειακούς σταθμούς, προσήλθαν συνολικά 18.436 ασφαλισμένα μέλη, ενώ πραγματοποιήθηκαν
2.003 κατ’ οίκον αιμοληψίες. Χάρη στη δυνατότητα των εργαστηρίων για πλήρη αιματολογικό,
βιοχημικό, ιστολογικό και ρευματολογικό έλεγχο, καθώς και την επιστημονική αξιοπιστία, τον
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προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, οι Σταθμοί Αιμοληψίας της Διεύθυνσης αποτελούν κύρια επιλογή των ασφαλισμένων.
Το Ακτινολογικό Εργαστήριο, επί της οδού Σοφοκλέους 15, επισκέφθηκαν 2.572 ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 5.191 εξετάσεις. Αντίστοιχα στο Φυσικοθεραπευτήριο της οδού
Σοφοκλέους προσήλθαν 2.001 μέλη σε 16.737 επισκέψεις και η ομάδα φυσικοθεραπευτών
επισκέφθηκε κατ’ οίκον 363 μέλη σε 2.593 επισκέψεις.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ
Ιατρεία Σοφοκλέους

74.511

Περιφερειακά Ιατρεία

15.881

Εργαστηριακός Τομέας Σοφοκλέους & Περιφερειακά

18.436

Αιμοληψίες κατ’ οίκον

2.003

Φυσικοθεραπευτήριο

16.737

Φυσικοθεραπείες κατ’ οίκον

2.593

Νοσηλευτική Υπηρεσία (ενέσεις-εμβόλια)

2.325

Σύνολο

132.486

3. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παραμένει ένας από τους ελάχιστους ασφαλιστικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη
που παρέχει Οδοντιατρική Φροντίδα και Περίθαλψη στα ασφαλισμένα μέλη του.
Η εξέλιξη των δαπανών της οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΤΥΠΕΤ από το
2011 και εντεύθεν φαίνεται στο ιστόγραμμα πού ακολουθεί:

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα της Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης κατά το έτος 2017.
Οι δαπάνες της Οδοντιατρικής Φροντίδας – Περίθαλψης (Πανελλαδικά) διαμορφώθηκαν, όπως
φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (σε €)
Αμοιβές – Έξοδα Προσωπικού

2017
2.466.303,35

Αμοιβές – Έξοδα Τρίτων

246,48

Παροχές Τρίτων: (ΔΕΚΟ)

104.497,05

Διάφορα Έξοδα: (οδοντοτεχνίτες, εμφυτεύματα, μοσχεύματα, μεμβράνες, κλπ)

621.606,34

Αναλώσεις αποθηκών (αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά)

284.755,39

Σύνολο δαπανών διεύθυνσης οδοντιατρικής φροντίδας–περίθαλψης

3.477.408,61

Δαπάνες οδοντιατρικής περίθαλψης σε τρίτους

1.326.985,43

Γενικό σύνολο δαπανών οδοντιατρικής περίθαλψης ΤΥΠΕΤ

4.804.394,04

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.: ΕΣΟΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ

2017

Τεκμαρτά έσοδα: (από Κανονισμό Παροχών)

€ 1.949.432,00

Έσοδα από συμμετοχές μελών: (Σχέδια θεραπείας)

€ 1.098.668,53

Σύνολο Εσόδων

€ 3.048.100,50

4. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στις αρμοδιότητες του Υ.Σ. Θεσσαλονίκης είναι η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μελών των Περιφερειών Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και ο Νομός Κέρκυρας
σε θέματα περίθαλψης, ασφάλισης και αποζημιώσεων, κατασκηνώσεων και οικογενειακών διακοπών, βρεφονηπιακών σταθμών, πρόνοιας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Στο τέλος του έτους, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης εξυπηρετούσε άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένα
μέλη σε 25 νομούς της Ελλάδας.
Στα Εξωτερικά Ιατρεία του Υγειονομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης και παρακολούθησης περιστατικών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από
το υψηλής επιστημονικής κατάρτισης ιατρικό δυναμικό του Ταμείου Υγείας, που αποτελείται από
16 ιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων.
Το 2017 στα εξωτερικά ιατρεία καταγράφηκαν συνολικά 30.327 επισκέψεις μελών για κλινική
εξέταση.
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Ταμείου Υγείας, στελεχωμένη με δύο (2) έμπειρες νοσηλεύτριες,
υποστήριξε την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων.
Ταυτόχρονα, παρείχε στα ασφαλισμένα μέλη υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας, όπως περιποιήσεις τραυμάτων και ενέσεις (299). Από τις νοσηλεύτριες διενεργήθηκαν επίσης 546
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εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγριπικών εμβολίων στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικού εμβολιασμού των μελών έναντι της κοινής γρίπης.
Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Υ.Σ. Θεσσαλονίκης διενεργούνται οι πάσης φύσεως μικροβιολογικές εξετάσεις (αίματος, ούρων, ορμόνες, καλλιέργειες, εξειδικευμένες εξετάσεις). Οι
αιμοληψίες διενεργούνται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:45 έως τις 09:45 και τα
αποτελέσματα παραδίδονται στα μέλη έως τις 19:00.
Το 2017 στο εργαστήριο του Ταμείου Υγείας διενεργήθηκαν 6.809 αιμοληψίες μελών και
πραγματοποιήθηκαν 93.030 εξετάσεις.
Το Πολυ-οδοντιατρείο του Υ.Σ. Θεσσαλονίκης αποτελείται από τρία (3) εξοπλισμένα Οδοντιατρεία και παρέχει ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα στα
ασφαλισμένα μέλη, ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγόντων περιστατικών. Διαθέτει όλες τις κλινικές εξειδικεύσεις της Οδοντιατρικής, όπως Παιδοδοντία, Ορθοδοντική, Περιοδοντολογία, Ενδοδοντία και Προσθετολογία, ενώ πραγματοποιούνται και εξαγωγές εγκλείστων, λοιπές επεμβάσεις μικρής χειρουργικής στόματος, τοποθετήσεις οστεοενσωματούμενων
εμφυτευμάτων και οστικών μοσχευμάτων.
Με την υποστήριξη των Οδοντιάτρων του Υ.Σ. Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε το 2017 πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής για τους κατασκηνωτές μας στη Σάνη Χαλκιδικής.
Το 2017 αναπτύχθηκε περαιτέρω το Δίκτυο του Ταμείου Υγείας στη Βόρειο Ελλάδα με συμβεβλημένους παρόχους υγείας, όπως διαγνωστικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές και ιατρούς,
προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στα μέλη της Βορείου Ελλάδος,
χωρίς ή με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνσή τους.
Παράλληλα, συνεχίστηκε η συνεργασία του Ταμείου Υγείας με τη μεγαλύτερη ιδιωτική κλινική
στη Βόρειο Ελλάδα, τον «Άγιο Λουκά», καθώς και με τις άλλες συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές
στη Θεσσαλονίκη.
Οι Υπηρεσίες Πρόνοιας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σε συνεργασία με το «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, διοργάνωσαν το 2017 δύο διήμερες εθελοντικές αιμοδοσίες για τη στήριξη της Τράπεζας Αίματος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στη Θεσσαλονίκη. Από τις αιμοδοσίες συγκεντρώθηκαν 214 φιάλες
αίματος. Ταυτόχρονα χορηγήθηκαν 145 φιάλες σε αιμοδότες, μέλη του Ταμείου Υγείας που το
χρειάσθηκαν.
Με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας αντιμετωπίσθηκαν περιστατικά μελών με Ειδικές
Ανάγκες και η ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους. Η λογοθεραπεύτρια και η ειδική
παιδαγωγός που συνεργάζονται με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. εξέτασαν 67 μέλη για λογοθεραπεία, 9 μέλη
για ειδική διαπαιδαγώγηση και 19 μέλη για εργοθεραπεία.
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Υ. Σ. Θεσσαλονίκης υποστήριξαν με αποτελεσματικότητα την επιτυχημένη λειτουργία της κατασκήνωσης Χαλκιδικής και της διαμονής των μελών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα των Οικογενειακών Διακοπών.
Κι εφέτος υπεγράφησαν συμβάσεις με ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς στη Βόρειο Ελλάδα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΜΕΡΙΜΝΑ
1. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Η λειτουργία των κατασκηνώσεων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για την κατασκηνωτική περίοδο 2017, χαρακτηρίστηκε στο σύνολό της ως επιτυχημένη – και για τις τρεις ποιοτικές κατασκηνώσεις του
Ταμείου Υγείας στον Διόνυσο Αττικής, τη Σάνη Χαλκιδικής και τη Λούτσα Πρέβεζας.
Το κατασκηνωτικό έτος 2017 λειτούργησαν 2 κατασκηνωτικές περίοδοι των 22 ημερών και στις
τρεις κατασκηνώσεις, όπου φιλοξενήθηκαν παιδιά εργαζομένων και συνταξιούχων της Εθνικής
Τράπεζας, παιδιά άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών, καθώς και παιδιά από χώρες του εξωτερικού, στο πλαίσιο των προγραμμάτων των Ανταλλαγών. Επιπρόσθετα αναφέρεται η φιλοξενία
παιδιών από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, το ίδρυμα Χατζηκώνστα και από τα Σκόπια με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και άπορων και ορφανών παιδιών από τις Περιφέρειες όπου
εδρεύουν οι τρεις κατασκηνώσεις του Ταμείου Υγείας.
Σημειώνεται επίσης ότι το 2017 λειτούργησε για 22η συνεχόμενη χρονιά η Σχολή Εκπαιδευόμενων Στελεχών (στον Διόνυσο), ενώ συνεχίστηκαν με επιτυχία για 32η χρονιά τα προγράμματα
Ανταλλαγών, με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Κύπρος και το Μαρόκο.
Στα θετικά της φετινής κατασκηνωτικής περιόδου συγκαταλέγονται η πληρότητα και των τριών
κατασκηνώσεων και στις δύο περιόδους λειτουργίας τους, καθώς και η πληρότητα στο Πρόγραμμα των Οικογενειακών Διακοπών.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (ΤΡΙΕΤΙΑ 2015 – 2017)
2015
Εθνική Τράπεζα
Οργανισμοί
Ανταλλαγές (φιλοξ.)
Φιλοξενίες
Τρίτοι (ιδιώτες)
Μεμονωμένα
ΕΤΕ 2η συμμετοχή
ΤΥΠΕΤ
Σύνολο:

1.404
1.072
171
57
303
303
0
53
3.060

2016
Εθνική Τράπεζα
Οργανισμοί
Ανταλλαγές (φιλοξ.)
Φιλοξενίες
Τρίτοι (ιδιώτες)
Μεμονωμένα
Εθνική Τράπεζα
ΤΥΠΕΤ
Σύνολο:

1.447
1.345
163
62
452
452
0
62
3.060

2017
Εθνική Τράπεζα
Οργανισμοί
Ανταλλαγές (φιλοξ.)
Φιλοξενίες
Τρίτοι (ιδιώτες)
Μεμονωμένα
Εθνική Τράπεζα
ΤΥΠΕΤ
Σύνολο:

1.445
1.611
168
47
489
489
0
62
3.822

2. ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
2α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έδωσε για μία ακόμη χρονιά τη δυνατότητα στα μεγάλα παιδιά (γεννημένα τα έτη
2001 & 2002) να επιλέξουν -αντί για τη συμμετοχή τους στις κατασκηνώσεις- ένα πρόγραμμα
Ανταλλαγών. Το 2017 οργανώθηκαν δύο εκδρομές διάρκειας 15 ημερών, η πρώτη στο Λανεστέρ της Γαλλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο της περιοχής και η δεύτερη σε συνεργασία με
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τον Οργανισμό νεότητας Deutsche Schreberjugend. Τα συγκεκριμένα προγράμματα άφησαν τα
παιδιά που έλαβαν μέρος και τους γονείς τους με άριστες εντυπώσεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Χώρα

Οργανισμός

Παιδιά

Συνοδοί

Γαλλία

Mairie De Lanester

15

2

Γερμανία

Deutshe - Schreberjugend

18

2

Σύνολο Ατόμων

33

4

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
2β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Σε επίπεδο ενηλίκων, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έδωσε για μία ακόμη χρονιά την ευκαιρία σε ασφαλισμένα
μέλη του να επισκεφθούν το Μαρόκο, καθώς και την πανέμορφη Κύπρο.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Χώρα

Περίοδος

Άτομα

Κύπρος

28/08-06/09

40

Μαρόκο

29/06-08/07

36

Σύνολο Ατόμων

76

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. έδωσε και το 2017 τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους να λάβουν μέρος, μετά από κλήρωση, στα προγράμματα οικογενειακών διακοπών,
πραγματοποιώντας ήρεμες και οικονομικές διακοπές στις πανέμορφες εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων Λούτσας Πρέβεζας και Σάνης Χαλκιδικής για τέσσερα (4) επταήμερα.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2017
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Χαλκιδική

Λούτσα Πρέβεζας

Περίοδοι Λειτουργίας Αρ. Συμμετεχόντων Περίοδοι Λειτουργίας Αρ. Συμμετεχόντων
05/08-12/08

143

05/08-12/08

118

12/08-19/08

131

12/08-19/08

112

19/08-26/08

120

19/08-26/08

106

26/08-02/09

110

26/08-02/09

93

Σύνολο Ατόμων

504

429

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα των Οικογενειακών Διακοπών το 2017 παρουσίασε αύξηση της
τάξης του 26,74% σε σχέση με το 2016.
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4. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ,
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατά το έτος 2017 οργάνωσε 19 αιμοδοσίες στην Αθήνα, σε 10 κέντρα, σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» και το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», όπου συγκεντρώθηκαν 846 φιάλες
αίματος.
Στη Θεσσαλονίκη οργανώθηκαν 2 αιμοδοσίες όπου συγκεντρώθηκαν 214 μονάδες. Από αυτές
διατέθηκαν σε ασθενείς οι 149 φιάλες αίματος.
Επίσης, σε ασθενείς που νοσηλεύονταν σε διάφορα νοσοκομεία της Αθήνας και της Περιφέρειας διατέθηκαν 222 φιάλες. Από αυτές οι 44 διατέθηκαν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στην
κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», η οποία καλύπτεται από την αιμοδοσία του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς».
Επιπλέον, η αιμοδοσία του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» εξυπηρέτησε 306 ασθενείς της Κλινικής μας οι
οποίοι μεταγγίστηκαν με 1.909 μονάδες (αφορά μετάγγιση αίματος, πλάσματος και PLT).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν 177 συνεδρίες αξιολόγησης από τον συνεργάτη λογοθεραπευτή και 130 από τον συνεργάτη εργοθεραπευτή του Ταμείου Υγείας.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ
Η ειδική παιδαγωγός πραγματοποίησε 123 διαγνωστικές συνεδρίες, 311 θεραπευτικές και 70
συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων.
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Η οικογενειακή βοηθός πραγματοποίησε 443 επισκέψεις σε 18 ασφαλισμένα μέλη.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Από τις Κοινωνικές Λειτουργούς του Ταμείου Υγείας έγιναν 96 επισκέψεις σε 52 ασφαλισμένα
μέλη, τόσο κατ’ οίκον, όσο και στην κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» αλλά και σε άλλα θεραπευτήρια.
Πραγματοποιήθηκαν 72 συνεδρίες στην Κοινωνική Υπηρεσία σε ασφαλισμένα μέλη ή οικογένειες που ζήτησαν βοήθεια. Επίσης, πραγματοποιήθηκε κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑμεΑ, στο
οποίο συμμετείχαν 28 ασφαλισμένα μέλη μας.
Επίσης, η Κοινωνική Υπηρεσία κατέβαλε δαπάνες για λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, φυσιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία κλπ., σε 486 ασφαλισμένους (αριθμός ετήσιων συναλλαγών
4.624).
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Για τη σχολική χρονιά 2016-2017 υπεγράφησαν συμβάσεις με 114 βρεφονηπιακούς σταθμούς
– νηπιαγωγεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια.
Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 1.382 παιδιά.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Έ
 νταξη 44 εκπαιδευόμενων Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων στις μονάδες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στις δύο
εκπαιδευτικές περιόδους, μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και ΕΣΠΑ.
Σεμινάρια
o GDPR Holistic Approach (by PRIORITY) – 4 συμμετέχοντες
o Αποτελεσματική Επιχειρησιακή Επικοινωνία (by ΕΤΕ) – 2 κύκλοι, 25 συμμετέχοντες συνολικά
o Κατάρτιση Ανώτατων Στελεχών στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ – 23 συμμετέχοντες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κατά το έτος 2017 η Διεύθυνση Πληροφορικής, στο πλαίσιο βελτιστοποίησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος SAP, προσπάθησε να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, ώστε
να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των χρηστών και παράλληλα η καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας.
Έγιναν σημαντικές νέες εφαρμογές και εντάχτηκαν στο SAP κατά το έτος 2017 και σημαντικές
βελτιώσεις σε υπάρχουσες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης, οι σημαντικότερες εργασίες οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης, κατά τη διάρκεια του έτους 2017 είναι
οι ακόλουθες:
• Σύνταξη μελέτης 5ου ορόφου Υγειονομικού Συγκροτήματος «Υ.Μ.».
• Έ
 ναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του 5ου ορόφου της Κλινικής, σύμφωνα με την ενημερωμένη Άδεια Δόμησης 208/2016, με αυτεπιστασία.
• Αναβάθμιση ακάλυπτου χώρου κλινικής (μονώσεις, βαψίματα, κλπ).
• Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (ΠΠΔ) για έγκριση στην Περιφέρεια Αττικής.
• Π
 ροετοιμασία και εκτέλεση εργασιών στις κατασκηνώσεις Διονύσου, Χαλκιδικής και Πρέβεζας.
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Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
Το ΤΥΠΕΤ, ως ιδρυτικό μέλος της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., έχει ιδιαίτερη συμβολή και ενεργή παρουσία στις
δράσεις της, αναδυκνείοντας τον ρόλο του ως αυτοδιαχειριζόμενος φορέας Υγείας. Σε ένα εν
γένει ρευστό εθνικό περιβάλλον οι τομείς υγείας, ασφάλισης υγείας και κοινωνικής προστασίας
εξακολουθούν να υφίστανται αλλαγές. Η Ομοσπονδία, ως υπόδειγμα φορέα Κοινωνικής Οικονομίας, επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, σε δράσεις που είχαν ως στόχο: α) την ενεργοποίηση
μηχανισμών ετοιμότητας για την έγκαιρη αντίδραση και υπεράσπιση της οντότητας των Ταμείων-μελών της, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, β) την κατοχύρωση της δυνατότητας
ανταλλαγής υπηρεσιών μεταξύ των Ταμείων-μελών της, γ) την υλοποίηση ίδρυσης Ομοσπονδιακού Φαρμακείου, δ) τη διερεύνηση της προοπτικής ένταξης και άλλων ασφαλιστικών Ταμείων,
ως εν δυνάμει νέων μελών της.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
• Α
 ίτημα προς το Υπουργείο Υγείας για λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ομοσπονδιακού
Φαρμακείου για τη διάθεση ΦΥΚ στους ασφαλισμένους των Ταμείων-μελών. Συνεχείς επαφές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με το Υπουργείο αλλά και τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την
πορεία της διαδικασίας έγκρισης.
• Σ
 υμμετοχή στην ετήσια έρευνα ικανοποίησης μελών της ΑΙΜ, με υποβολή υποδείξεων βελτίωσης των δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεθνούς Ένωσης.
• Σ
 υμμετοχή αντιπροσωπείας στις καταστατικές εργασίες της 36ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΑΙΜ στην Αμβέρσα (28-30/06): Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Επιτροπές
γεωγραφικών Περιφερειών Λατινικής Αμερικής, Αφρικής & Μέσης Ανατολής, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Σεμινάριο για την «Ολοκληρωμένη Φροντίδα Υγείας».
• Ο
 μοσπονδιακή παραγγελία και προμήθεια 4.600 δόσεων του εποχικού αντιγριπικού εμβολίου για τις ανάγκες των ασφαλισμένων των Ταμείων-μελών.
• Σ
 ύνταξη και υποβολή ομοσπονδιακής επιστολής προς την ΑΙΜ, με αίτημα την έγγραφη δήλωση στήριξης από την πλευρά της Διεθνούς Ένωσης υπέρ των ελληνικών Α.Τ.Υ. για τη
διατήρηση της ύπαρξης και της πρότυπης λειτουργίας τους.
• Συμμετοχή αντιπροσωπείας σε επίσκεψη εργασίας στο Σύστημα Υγείας της Ελβετίας (Ζυρίχη).
• Σ
 υμμετοχή αντιπροσωπείας στις καταστατικές εργασίες της 37ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΑΙΜ στη Ρώμη (15-17/11). Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου για όλες τις οργανώσεις-μέλη ενδιαφέροντος, όπως η επαναθεώρηση της
φαρμακευτικής πολιτικής και το πώς τα συστήματα φροντίδας υγείας δεν μπορούν να είναι
βιώσιμα χωρίς την ύπαρξη των αυτοδιαχειριζόμενων φορέων ασφάλισης υγείας.
• Π
 αρέμβαση με κοινή επιστολή από τον Πρόεδρο Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και τον Πρόεδρο ΑΙΜ, απευθυνόμενη προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Θεσμούς, με εκτενή ενημέρωση αναφορικά με
τον ρόλο και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των Ταμείων-μελών της.
• Τ
 ον ίδιο μήνα, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και η ΑΙΜ λαμβάνουν απάντηση εκ μέρους των Θεσμών, από τον
Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.
Τζουζέπε Καρόνε, ο οποίος δηλώνει πως αναγνωρίζει τη σημασία και τον ρόλο των ελληνικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας.
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