Αθήνα, 9 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέλουμε ένα ΤΥΠΕΤ σύγχρονο, με ποιότητα και προοπτική
Επί σειρά ετών το ΤΥΠΕΤ διοικείται από ανθρώπους με παρωχημένες αντιλήψεις,
πελατειακή νοοτροπία και κομματικές αγκυλώσεις. Το Ταμείο μας βρίσκεται σε δυσχερή
θέση λόγω της πρόχειρης και επιφανειακής του οργάνωσης και λειτουργίας.
Συγκεκριμένα:
 Οι συσταθείσες επιτροπές, εκτός της επιτροπής προμηθειών και διαπραγματεύσεων,
υπολειτουργούν, ενώ η υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. για την επίλυση
σοβαρών θεμάτων γίνεται με ρυθμό χελώνας.
 Καθυστερεί αδικαιολόγητα και για πολλά χρόνια μία επικαιροποιημένη εκπόνηση
μελέτης βιωσιμότητας (αν και στο παρελθόν εκπονήθηκαν αλλά δεν εφαρμόσθηκαν),
που κατά την άποψή μας αποτελεί τον οδηγό για τη συνέχιση της λειτουργίας και της
προοπτικής του ΤΥΠΕΤ. Μία μελέτη που θα αποτυπώνει σε βάθος χρόνου τα
απαιτούμενα έσοδα για τη λειτουργία του ΤΥΠΕΤ, τους τρόπους εύρεσης και
αναζήτησής τους, την ορθολογικοποίηση των δαπανών, τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση του ΤΥΠΕΤ για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας στα μέλη
του.
 Την καθιέρωση επιτέλους του ετήσιου ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του
Ταμείου από εξωτερικούς ελεγκτές, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της χρηστής
διοίκησης.
 Αγνοείται η τύχη της επιτροπής για τη δημιουργία σύγχρονου Οργανογράμματος για
το ΤΥΠΕΤ, ενώ δεν έχει ασχοληθεί κανένας με την εκπόνηση Κανονισμού Εργασίας
Προσωπικού, που θα προβλέπει την περιγραφή των θέσεων εργασίας, τον τρόπο
της ανάθεσης των καθηκόντων και την αξιοκρατική ανέλιξη, για τη θετική υποκίνηση
των εργαζομένων στο ΤΥΠΕΤ.
 Καθυστερεί απαράδεκτα η υλοποίηση του προγράμματος ηλεκτρονικής
παρακολούθησης των συμβάσεων που συνάπτει το ΤΥΠΕΤ με προμηθευτές
(Μητρώο Συμβάσεων), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος των δαπανών.
 Τα πληροφοριακά συστήματα του ΤΥΠΕΤ δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του
Ταμείου, όπως ο Ιατρικός Φάκελος του Ασθενή, που αποτελεί την κεντρική οντότητα
γύρω από την οποία δομείται ένα αξιόπιστο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας.
 Το τηλεφωνικό κέντρο χρήζει αναδιοργάνωσης και προμήθειας κατάλληλου
εξοπλισμού, που θα εξασφαλίζει διαδικασίες αυτοματοποίησης
στο κλείσιμο
ραντεβού, στις απαντήσεις εργαστηριακών εξετάσεων και ταυτόχρονη χρήση
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων και του τηλεφωνικού
κέντρου θα δημιουργήσει ευελιξία και ταχύτητα στις υπηρεσίες του ΤΥΠΕΤ,
κέρδος εργατοωρών και οικονομίες κλίμακας για το ΤΥΠΕΤ.
Μελετώντας τις ανακοινώσεις των γνωστών πλειοψηφιών που διοίκησαν το Ταμείο επί
σειρά ετών, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόταση για το μέλλον του
Ταμείου. Ο ισχυρισμός τους ότι για τη ριζική αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων
του χρειάζονται πολιτικές και συνδικαλιστικές λύσεις, είναι έωλος και αναποτελεσματικός.
Επίσης η αναφορά σε δράσεις (όπως η ηλεκτρονική έκδοση παραπεμπτικού) που στα λόγια
υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα λείπουν, μόνο θλίψη προκαλούν στους
συναδέλφους!
Ο Σύλλογός μας θεωρεί ότι μόνο με την οργάνωση, την ανασυγκρότηση των δομών,
τις τεχνοκρατικές λύσεις και την ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, το
Ταμείο μας έχει μέλλον. Με βάση τα προτεινόμενα στο πρόγραμμά μας, πιστεύουμε
ότι η συμμετοχή μας στη νέα Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ θα ωφελήσει τα μέγιστα στην
αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου Υγείας, θα βελτιώσει τις παρεχόμενες
υπηρεσίες στους συναδέλφους και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα
πρότυπο σύστημα Υγείας που θα παρέχει κορυφαία φροντίδα και άψογες υπηρεσίες
με λογικό κόστος.

Για το λόγο αυτό σε καλούμε να στηρίξεις την προσπάθειά μας, επιλέγοντας
τον συνδυασμό
ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ.

Σεβαστείτε την τελευταία κοινωνική ασφαλιστική παροχή που έχει ουσιαστικά
απομείνει στους εργαζόμενους στην Τράπεζα. Μην αποτελέσετε για μια ακόμη
φορά το Δούρειο Ίππο για να χαθεί και η τελευταία μας ελπίδα.

