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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με αίσθημα ευθύνης και ευχαρίστησης, η Διοίκηση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ανακοινώνει την ολοκλήρωση του σημαντικού έργου ανακαίνισης της Κλινικής μας «Υγείας Μέλαθρον», έργο που την αναβαθμίζει σε Υγειονομικό
Συγκρότημα, και την έναρξη λειτουργίας των νέων σύγχρονων χειρουργείων, όπου μπορούν πια να αντιμετωπίζονται σύνθετα περιστατικά και να διενεργούνται νέες εξειδικευμένες επεμβάσεις, χάρη στον υπερσύγχρονο
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν.
Πρόκειται για ένα έργο πνοής για το παρόν και το μέλλον, που αναβαθμίζει περαιτέρω την ποιότητα υπηρεσιών
που παρέχει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και καθιστά το Υγειονομικό μας Συγκρότημα πανελλαδικό σημείο αναφοράς στον χώρο
της δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας. Το μεγάλο αυτό έργο πραγματοποιήθηκε -με την ευγενική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας- εντός του εξαιρετικά σύντομου προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος που έθεσε και υλοποίησε με
αποφασιστικότητα, ολοκληρωμένο σχέδιο, άρτια οργάνωση και στενή παρακολούθηση η Διοίκηση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με
το μεγαλύτερο μάλιστα τμήμα του Συγκροτήματος να βρίσκεται σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Τα νέα χειρουργεία του «Υγείας Μέλαθρον» συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία της χώρας από άποψη
σύγχρονων υποδομών και εξοπλισμού και περιλαμβάνουν τέσσερις χειρουργικές μονάδες, κεντρική αποστείρωση,
αίθουσα ανάνηψης και για πρώτη φορά Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση των δύσκολων περιστατικών. Και όλα αυτά σε ένα ανακαινισμένο και ενοποιημένο πια
κτηριακό συγκρότημα 6.000 τ.μ. με 97 κλίνες, στην καρδιά της Αθήνας.
Στην τελετή εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε στο «Υγείας Μέλαθρον» με την παρουσία εκατοντάδων συναδέλφων, προσκεκλημένων, ασφαλισμένων αλλά και πολλών στελεχών της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, τόσο ο
Πρόεδρος της ΕΤΕ κ. Κώστας Μιχαηλίδης όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παύλος Μυλωνάς, εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για το έργο που επιτελείται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και διαβεβαίωσαν ότι η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει
έμπρακτα να στηρίζει το Ταμείο Υγείας και τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και προοπτικής που αναλαμβάνει η Διοίκησή του.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προχωράει μπροστά. Με έργα.
Ο στρατηγικός μας στόχος για βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπηρετείται από τη διεύρυνση
και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχουμε. Η δημιουργία των νέων χειρουργείων αποτελεί κορυφαίο σταθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Έρχεται μάλιστα να προστεθεί σε μια σειρά από παρεμβάσεις σε επίπεδο
υποδομών που έχουν ταχύτατα ολοκληρωθεί στον έναν μόλις χρόνο από τη διακήρυξη του Στρατηγικού μας Σχεδίου Ανάπτυξης για την τριετία 2017-2020, όπως:
• τα νέα πολυιατρεία στην Πάτρα,
• τα νέα πολυιατρεία στον Γέρακα,
• η ανακαίνιση του 5ου ορόφου της Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον»
• η μεταφορά της έδρας της Διοίκησης του Ταμείου σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις.
Με σεβασμό στο κάθε ευρώ εισφορών των ασφαλισμένων, διεκδικούμε και πετυχαίνουμε τη βελτίωση των υποδομών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χωρίς να επιβαρύνονται οι πόροι του, ώστε αυτοί να συνεχίσουν να διατίθενται χωρίς εκπτώσεις στον κορυφαίο στόχο της φροντίδας της Υγείας των ασφαλισμένων μας.
Εργαζόμαστε με προσήλωση για ένα Τ.Υ.Π.Ε.Τ. που απολαμβάνει υψηλό κύρος στον χώρο της Υγείας, είναι αξιόπιστο, ανταγωνιστικό και παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες ώστε να το εμπιστεύονται όλο και περισσότεροι χρήστες. Το
όραμά μας είναι η διατήρηση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., όπως εδώ και δεκαετίες τον
βιώνουν τα ασφαλισμένα μέλη του -οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα, οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους.
Έχοντας επίγνωση της ιστορικής ευθύνης και του διακυβεύματος που έχουμε αναλάβει στην πολύ δύσκολη
οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, θέτουμε τα θεμέλια ώστε να κερδίσουμε «το στοίχημα» για το μέλλον σε
όφελος των ασφαλισμένων.
Η πετυχημένη ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου και σημαντικού έργου όπως αυτό των νέων χειρουργείων και η
υπερσύγχρονη εικόνα τους, για την οποία νιώθουμε υπερήφανοι, μας γεμίζουν με αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αλλά και με αισιοδοξία για να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την προσπάθειά μας.
Σε αυτή την προσπάθεια ζητούμε -και είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε- τη στήριξη σύσσωμης της μεγάλης οικογένειας
των συναδέλφων της Εθνικής Τράπεζας, που ξέρουν τι σημαίνει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
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Γιατί το Ταμείο Υγείας μας είναι ο πιο σημαντικός συλλογικός μας θεσμός και η φροντίδα της Υγείας είναι ένας
κορυφαίος στόχος για τον οποίο αξίζει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.

