Громадська організація “Лікарняна каса
Львівської залізниці” на нашій магістралі функціонує вже рік, і, як кажуть, за результатами роботи цієї організації можна говорити про плюси
чи мінуси такого починання. Гадаємо, про це
найкраще розкажуть самі залізничники та їхні
родичі – члени Лікарняної каси, які проходили
курс лікування у лікарні.
Інженер з нормування праці служби вагонного
господарства Галина Луць:
– З моїм чоловіком Ігорем, який працював помічником машиніста у локомотивному депо Львів-Захід,
влітку минулого року сталася біда: внаслідок травми
у 29 років він став інвалідом першої групи.
Ми поїхали відпочивати до моєї подруги у Красний
Лиман, що на Донеччині, і на другий день відпочинку після невдалого стрибка в озеро він травмував
шийний відділ хребта, це спричинило параліч опорно-рухового апарату. У лікарню приїхав професор із
Донецька і успішно зробив операцію, за що ми йому
дуже вдячні. Завдяки Донецькій залізниці чоловіка
транспортували до Львова. Вдома для проходження
реабілітації винаймали класних фахівців, які займаються з такими важкохворими, як мій чоловік. Потім
звернулися до Клінічної лікарні Львівської залізниці,
де чоловіка поклали у нейрохірургічне відділення.
Завдяки тому, що мій чоловік є членом Лікарняної
каси, усі передбачені цим захворюванням медикаменти лікарня виділяла безкоштовно. Навіть коли
ціна необхідних медикаментів перевищувала ліміт,
лікування все одно продовжувалося. На першому
етапі лікування у Красному Лимані ми витратили
багато коштів і Лікарняна каса нам повністю компенсувала суму у 6900 грн, на яку були представлені
платіжні квитанції за придбані в аптеці ліки. На жаль,
багато квитанцій просто загубилися. Потім ми знову
звернулися в лікарню на черговий етап лікування. І
знову завдяки Лікарняній касі лікування відбувалося
безкоштовно. Користь Лікарняної каси відчула і я,
коли звернулася до лікарів після того, як надірвала
спину, піднімаючи паралізованого чоловіка. Тож завдяки Лікарняній касі усі необхідні ліки отримувала
теж безкоштовно. Щодо одужання чоловіка, то лікарі
сподіваються, що він буде ходити, сподіваюся на це
і я. Ми віримо, що покращення буде, а за потреби
знову звертатимемося у нашу лікарню, і знаємо, що
отримаємо необхідний курс лікування. Хочу подякувати керівництву залізниці та дорпрофсожу, особисто
начальнику залізниці Михайлу Мостовому та голові

Львівська залізниця закликає правоохоронців посилити боротьбу із правопорушеннями,
активізувати роботу з протидії злочинам та
спільно домагатися покарання винних. Як інформує прес-центр залізниці, на жаль, сьогодні непоодинокими є випадки, коли саме правоохоронці
покривають зловмисників, чим лише сприяють
зростанню злочинності.
На залізниці, як і загалом у суспільстві, трапляються і крадії, і прогульники, і ті, хто зловживає спиртним.
Очевидно, що 60-тисячний колектив не застрахований від таких “спеціалістів”. Попри профілактичну та
виховну роботу, догани і звільнення, кількість випадків
протиправних дій та порушень трудової дисципліни,
на жаль, суттєво не змінюється. Фахівці вбачають
причину у практичній відсутності заслуженої кари.
Вони переконані: правопорушень було б значно менше, якби діяло правило невідворотності покарання.
Як це не прикро визнавати, але запорукою безкарності для багатьох злочинців є “дахування” зі сторони
правоохоронців.
Триває розслідування справи, фігурантами якої є
цивільна особа з кримінальним минулим, працівник
воєнізованої охорони залізниці та працівник транспортної міліції. Їм інкримінують вимагання грошей (від
1 тис. грн до 10 тис. доларів США) з працівників залізниці, нібито впійманих на крадіжках. Як свідчать матеріали розслідування, крадії сплачували гроші за те,
щоб інформація про їхні протиправні дії не дійшла до
керівництва. На сьогодні вже встановлено низку таких

профспілкової організації Андрію Сенишину за надану матеріальну допомогу та путівку в реабілітаційний
центр імені Бурденка, що у Саках.
Слюсар Львівської дистанції електропостачання Михайло Іляш до виробничої травми, яка трапилася 26 травня минулого року, трудився машиністом дрезини. Нині він інвалід третьої групи.
– Під час обрізання гілок дерев я отримав травму
обличчя, внаслідок чого частково втратив зір, зламав
ніс, втратив кілька зубів, – розповідає Михайло Іляш. –
Мене одразу доправили в Клінічну лікарню залізниці, у
нейрохірургічне відділення. Вдячний лікуючому лікарю,
а також завідуючому відділенням Євгену Павловичу
Гретченку за уважне ставлення до хворих. Ніяких ліків
додатково не купляв, усе передбачене у цьому відділенні отримував безкоштовно. Навіть мав можливість
безкоштовно пройти обстеження на томографі, вартість цієї послуги для пересічного громадянина коштує
чималих грошей. Лікування продовжилося, нещодавно
пройшов третій етап. І цього разу завдяки членству у
“Лікарняній касі Львівської залізниці”, отримую повноцінне лікування. Лікарняна каса, безперечно, виправдовує себе – спробуй нині відкласти якісь кошти для
лікування чи операції?! У свою чергу членство у ній дає
гарантію, якщо з тобою щось трапиться, отримати якісну медичну допомогу.
Прибиральниця господарської служби Оксана
Смірнова за станом здоров’я часто звертається за
допомогою до медиків Клінічної лікарні Львівської залізниці:
– Оскільки відчувала проблеми з хребтом, то час
від часу доводилося лікуватися в опорно-травматологічному відділенні. Ставши членом “Лікарняної
каси Львівської залізниці”, відразу відчула переваги
цієї громадської організації перед іншими страховими компаніями, з якими наша залізниця, відповідно й
лікарня співпрацювали. У жовтні минулого року потрапила в офтальмологічне відділення Клінічної лікарні з діагнозом відшарування сітківки ока. Хоча попередньо було зроблено операцію на око в Одеському
центрі імені Філатова, все ж око вимагає постійного
підліковування. На моє здивування, необхідні ліки отримала безкоштовно, також проводились спеціальні
процедури для очей. Отримувала легкий масаж шийної частини, що дало непоганий ефект. Лікарняна
каса, без сумніву, справа добра, яка дає впевненість
у безкоштовному лікуванні, адже від хвороби не застрахований ніхто.
Розмовляла Оксана ПОДОЛЬСЬКА

До редакції газети надійшов лист від колишнього залізничника Володимира Захарка, у якому автор пише: “Я особисто
підтримую запровадження на Львівській залізниці Лікарняної
каси, оскільки це дає змогу ефективно лікувати залізничників і
пенсіонерів залізниці, які отримують пенсію в розмірі понад 1500
гривень. Проте хочу зауважити, що ті пенсіонери, яким держава
призначила мізерну пенсію, потрапляючи у лікарню, під час харчування почувають себе некомфортно. Майже кожен день виникають суперечки за яйце чи скибку сиру, які додатково отримують залізничники та пенсіонери, що є членами Лікарняної каси, і
відповідно не отримують пенсіонери, які лікуються на загальних
підставах. На мою думку, це принижує їхню людську гідність, крім
того, така ситуація не сприяє лікуванню, адже через конфлікти
у хворих підвищується артеріальний тиск, рівень цукру тощо.
Моя пропозиція: проходячи курс лікування у лікарні, пенсіонер, у
якого пенсія є меншою за 1500 грн, міг би заплатити у Лікарняну
касу за додаткову їжу в їдальні, і не було б жодних суперечок...”,
– пише в листі Володимир Захарко.
Ситуацію коментує виконавчий директор ГО “Лікарняна каса
Львівської залізниці” Юрій Костюченко:
– Звернення пана Володимира Захарка було розглянуте на засіданні правління ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці”. Його пропозиції
щодо покращення медичного обслуговування будуть ретельно розглянуті керівництвом залізниці. У свою чергу хочу черговий раз поінформувати залізничників та пенсіонерів залізниці про те, що, згідно з рішенням
правління ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці” від 1 лютого 2010
року, до Програми надання медичної допомоги членам Лікарняної каси,
починаючи з 3 лютого 2010 року внесено зміни: харчування здійснюється з розрахунку 20 гривень на один ліжко-день (п. 2.2.7). Але це стосується виключно членів Лікарняної каси.
ВІД РЕДАКЦІЇ. Аргумент пана В. Захарка про те, що додаткове
харчування під час лікування членів Лікарняної каси принижує гідність
решти пацієнтів, які не є її членами, видається нам недостатньо
переконливим. Кожен ветеран транспорту має нині можливість, заплативши річний внесок, скористатися перевагами члена Лікарняної
каси. Разом з тим хочемо зауважити, що до такої форми взаємодопомоги, як Лікарняна каса, залізниця прийшла, як кажуть, не від доброго
життя, а намагаючись якомога ефективніше соціально захистити
залізничників та ветеранів транспорту в умовах економічної кризи
та зменшення фінансування залізничної медицини з боку державного
бюджету.
Таким чином, хочемо ще раз наголосити, що харчування хворих у
залізничній лікарні не здійснюється за принципом вибіркових переваг
на користь тої чи іншої категорії пацієнтів. Додаткове харчування
госпіталізованих членів “Лікарняної каси Львівської залізниці” здійснюється безпосередньо за їхні кошти, які вони сплачують до каси у
вигляді членських внесків.

оборудок, щоправда, на лаві підсудних наразі опинився лише один міліціонер, але є підстави вважати, що
вказана схема є добре відпрацьованою, і в ній задіяно
десятки осіб у мундирах.
Тривожним фактом є те, що часто правоохоронці
затримують залізничників–крадіїв дизпалива, а згодом
самі ж і відмовляють у порушенні кримінальних справ
проти них, посилаючись на п.2 ст. 6 Кримінально-процесуального кодексу України. Отримавши довідку, яка
вказує на невинність, злодії звертаються до суду для
поновлення їх на роботі.
Нещодавно до керівництва залізниці звернулися
жителі Львова, які поскаржилися на лікаря Дорожньої
стоматологічної поліклініки, який брав гроші за послуги,
використовував обладнання залізниці, але не виконував роботу або виконував її недобросовісно та неякісно. Матеріали службового розслідування були передані у правоохоронні органи. Однак СДСБЕЗ лінійного
відділу на стації Львів УМВСУ на Львівській залізниці
у порушенні кримінальної справи відмовило “у зв’язку
з відсутністю в діях складу злочину”. Із цим горе-лікарем уже розірвано трудову угоду, але ніхто не може
гарантувати, що він завтра не спробує поновитися на
роботі, “аргументуючи” тим, що його звільнили “безпідставно”. На жаль, таких випадків випливає щораз більше. Залізничники застерігають: тому, хто заплямував
себе злочином – шлях на магістраль закритий. Також
звертають особливу увагу правоохоронців на те, що,
лише покаравши винних, можна сподіватися на те, що
інші особи не стануть на шлях скоєння злочину.

Упродовж березня цього року на території обслуговування
лінійного відділу транспортної міліції на ст. Львів проводиться
місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів.
– Такі місячники проводяться щороку щонайменше двічі, зазвичай
– весною та восени, – розповідає інспектор дозвільної системи лінійного відділу на ст. Львів Ігор Зеленюх. – Місячник складається з двох
етапів: на першому, підготовчому, триває інформування через ЗМІ та
інші засоби якомога більшого кола громадян про проведення місячника,
другий, практичний, який передбачає добровільну здачу зброї громадянами, котрі звільняються від кримінальної відповідальності за незаконне
володіння нею. Торік, під час проведення місячника, окрім боєприпасів,
які добровільно здали громадяни, був і пістолет Макарова (ПМ), який
досі стоїть на озброєнні. До речі, цей пістолет приніс і здав колишній
працівник органів МВС, який пояснив, що випадково знайшов цю зброю.
У спеціальній базі даних “Арсенал” цей пістолет не значився як викрадений чи загублений, він також не фігурував у кримінальних справах, не
виключено, що ця зброя потрапила на територію України з-за кордону.
– Яка доля зброї та боєприпасів, що їх здають громадяни під час
місячника?
– Якщо людина прийшла до нас, наприклад, із мисливською рушницею, яку отримала у спадок чи в подарунок, то вона має можливість
переоформити її на себе. Якщо серед зданої зброї трапляються старі,
раритетні предмети, вони можуть поповнити спеціальну колекцію нашого науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, решта – набої, ножі, кастети тощо – підлягають знищенню.
На завершення ще раз хотів би нагадати, що громадяни, які впродовж березня цього року звернуться у ЛВ на ст. Львів за адресою
м. Львів, вул. Чернівецька, 2 із заявою про добровільну здачу зброї,
боєприпасів, спецзасобів та вибухових речовин, що зберігаються без
законних підстав, будуть звільнені від кримінальної та адміністративної
відповідальності.
Андрій ВЕЗДЕНКО

5 березня 2010 р.

