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Αγαπητοί ασφαλισμένοι,
Το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. στην αέναη προσπάθειά του για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου, προέβη στις πιο κάτω ενέργειες :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Το Ταμείο, με απόφαση του Δ.Σ., μετά από δημόσιο διαγωνισμό προχώρησε στην αντικατάσταση του
ψηφιοποιημένου μηχανήματος κλασσικής ακτινολογίας (έτος κτήσης 2003) με ψηφιακό
υπερσύγχρονο μηχάνημα (AGFA VALORY). Είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την παραγωγικότητα και
την υψηλή ποιότητα εικόνας. Χάρη στον ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή αλλά και το κορυφαίο
λογισμικό που διαθέτει, θα προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και ποιότητα στην
επεξεργασία της τελικής εικόνας με τη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας. Παράλληλα με την
εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης του χώρου της
κλασσικής ακτινολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας,
αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία της πυρηνικής ασφάλειας και
ακτινοπροστασίας.
ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ
Το Ταμείο μας στα Πολυϊατρεία Αθήνας, δημιουργεί πλέον και ογκολογικό ιατρείο, το οποίο θα
λειτουργεί κάθε Πέμπτη 12:30 – 15:30 (από 12/05/2022). Τις υπηρεσίες του στο Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. θα
παρέχει ο ογκολόγος-παθολόγος, κ. Στυλιανός Γιασσάς, Διευθυντής της Β’ Ογκολογικής Κλινικής του
ΙΑΣΩ.
Παράλληλα, το Ταμείο μας ήδη συνεργάζεται με το γενικό χειρουργό, κ. Βασίλειο Χαραλαμπάκη MD,
PhD, FRCS, κάθε Δευτέρα 10:30 – 14:30 και κάθε Τετάρτη 10:30 – 13:30.
ΑΥΞΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Το Ταμείο μας επαναπροσδιόρισε τις αμοιβές των χειρουργικών επεμβάσεων, χειρουργού και
αναισθησιολόγου, στις κατηγορίες Βαρεία, Εξαιρετικά Βαρεία και Ειδική. Οι αυξήσεις κυμαίνονται
από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης. Παράλληλα, στις κατηγορίες
Εξαιρετικά Βαρεία και Ειδική θα υπάρχει αμοιβή βοηθού. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Νοσοκομειακής Περίθαλψης, στην Αθήνα και την
Υπηρεσία Γεν. Εργασιών Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης.
Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. είναι ο εγγυητής της υγείας όλων των ασφαλισμένων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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