(Закінчення. Початок на 5 сторінці)
Ніна Кривецька, електромеханік Мукачівської дистанції сигналізації та зв’язку:
– Існують терміни лікування певних хвороб, і вони не завжди збігаються із термінами одужання. Як результат: працівники виходять на
роботу недоліковані. З одним і тим же діагнозом лікуються і стаціонарно, і амбулаторно. Нерідко буває, що їх повторно скеровують у стаціонар, і часто лікарі пишуть інший діагноз, або працівники звертаються
не в залізничні медичні заклади і виникає питання відшкодування витрат на лікування.
Треба визначитись щодо внесків до Лікарняної каси від працівників, які перебувають у декретній відпустці та у відпустці з догляду за
дитиною віком до трьох років.
І ще одне питання. Лікарні в Закарпатті, окрім Ужгорода, планують
закрити. У поліклініках практично нема діагностичних приладів та обладнання, тож працівників
при проходженні медкомісії скеровують у приватні діагностичні центри, де вони змушені платити свої гроші. Крім того, не працюють фізкабінети, а ті, що працюють, недостатньо обладнані
або мають застаріле обладнання, користі від якого небагато.
Пропоную на станціях, де закриваються залізничні лікарні, скеровувати кошти на придбання
діагностичного обладнання для поліклінік. Залізничники є членами Лікарняної каси і не повинні
за свої кошти проходити, наприклад, ультразвукову діагностику. Фізкабінети необхідно обладнати приладами, які забезпечать якісне лікування людей.
Ганна Шеремета, іженер з охорони праці пасажирського вагонного депо Ковель:
– Від імені членів Лікарняної каси, що мешкають у Ковелі, а я з
ними спілкувалася впродовж останнього тижня, бо сама лікувалась у
нашій залізничній лікарні, скажу, що залізничники дуже позитивно поставились до своєї Лікарняної каси, яка була започаткована на нашій
залізниці. І кожна людина впевнена, що цими грошима, які ми платимо
і які ще додатково доплачує за нас залізниця, ми самі розпоряджаємось. І ми можемо вносити пропозиції, і ці пропозиції, як правило, підтримуються керівництвом Лікарняної каси.
У Ковелі багато людей хворіє: за статистикою понад 10 відсотків
припадає на вузлову лікарню Ковель. Це, звісно, погана тенденція для
нашого міста, але – ніде правди діти – така у нас екологія. Дуже багато
в нас людей хворіє на туберкульоз і онкологічні захворювання. Тому в мене прохання, щоб
Лікарняна каса, за можливості, більше їм відшкодовувала коштів на тяжкі хвороби, які довго
лікуються.
Від імені всіх ковельчан дякую Лікарняній касі за роботу. Мені та голові нашого профкому
доводилось не раз звертатись у Лікарняну касу з різними питаннями і щоразу ми отримували
професійну, вичерпну відповідь та допомогу.
Олег Короткий, електромеханік Рівненської дистанції електропостачання:
– Послухавши уважно доповіді керівництва Лікарняної каси, ми ще
раз впевнились, що створення такої громадської організації на нашій
залізниці було необхідним і найкращим рішенням. Справді дуже велика різниця, якщо порівнювати результати роботи страхових компаній і
Лікарняної каси. У цьому і я мав можливість переконатись, коли лікувався в лікарні.
Перед поїздкою на конференцію я поспілкувався з працівниками
нашої дистанції, які теж лікувались у лікарні. Вони оцінили результат
роботи Лікарняної каси на “добре” за п’ятибальною шкалою. Звісно,
це тільки перший рік роботи, далі будуть кращі результати, адже накопичуватиметься досвід, буде закуповуватись медичне обладнання.
Мої колеги, члени Лікарняної каси, внесли наступні пропозиції: оскільки наша робота пов’язана
з небезпечними умовами праці і у нас є працівники, які були травмовані на виробництві, то коли
вони будуть лягати на щорічне лікування, керівництво Лікарняної каси, можливо, могло б виділяти для них додаткові кошти понад ліміт.
Друге питання. До нас зверталося багато людей за допомогою у проведенні дороговартісних операцій. Ми від свого колективу допомогли так само, як і благодійний фонд “Спілчани”.
Але цих коштів все одно не вистачає. Люди змушені позичати в банках під великі відсотки. З
цього приводу у мене є пропозиція: чи не могло б керівництво Лікарняної каси звернутися до АБ
“Експрес-Банк”, щоб хворим залізничникам надавали кредити на операції під менший відсоток.
Марія Улинець, помічник начальника Стрийської дистанції сигналізації та зв’язку з
кадрів і соціальних питань:
– Хочу зупинитись на членах родин, які вступають, чи вже вступили в Лікарняну касу. Як правило – це хворі люди, а оскільки вони не
працюють на залізниці і частіше потребують лікування, на мою думку, вони не повинні користуватися тими ж умовами лікування, що й
працівники залізниці. Щоб збільшити накопичення фонду Лікарняної
каси для покращення медичної допомоги залізничникам пропоную
збільшити для членів родини розмір членських внесків.
У порівнянні з попередніми страховими компаніями, які шукали
підстави для звинувачень наших працівників через судові органи,
зараз нема скарг на Лікарняну касу від працівників нашої дистанції з приводу лікування в стаціонарі Стрийської дорожньої лікарні.
Навпаки, залізничники із вдячністю розповідають, що для їхнього лікування медикаменти
були в необхідній кількості, харчування було теж непогане, навіть ставлення медперсоналу
стало кращим.
Надія Мельник, заступник головного лікаря Івано-Франківської відділкової лікарні:
– Зараз, коли йде реформування медичних закладів залізниці,
наша лікарня отримає статус поліклініки з денним стаціонаром, доцільно було би Лікарняній касі, окрім договору з міською лікарнею,
укласти такі ж договори з іншими спеціалізованими медичними
закладами. Також необхідно переглянути принцип відшкодування
коштів члена Лікарняної каси в разі його смерті.
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Заступник начальника залізниці з кадрів і соціальних питань Володимир
Чернега, підбиваючи підсумки конференції, подякував її учасникам за
конструктивний діалог.
– Це – перший рік роботи Лікарняної каси, усі ми вчимося, – наголосив Володимир Васильович.
– Ми обов’язково зберемо розширене правління і детально обговоримо кожну пропозицію, кожне
запитання, яке прозвучало на конференції.
Я не міг припустити, що, організовуючи таку програму, як страхування, можуть залишитись
вільні кошти. У своєму звіті я зазначив, що 38 відсотків залишилось у страхової компанії. Тому в нас
не було питань до страхової компанії, адже вона є прибутковою. А от у людей, які нині виступали,
вони були. Перший виступаючий сказав, що у нього були проблеми із правоохоронними органами,
які виникли під час співпраці зі страховою компанією, це правда, 24 працівники залізниці були звинувачені у тому, що вони неправильно дали довідку про застрахованих людей, а компанія не хотіла
виплатити кошти.
З приводу питання про пільги голова правління ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці”
Володимир Чернега зазначив, що сьогодні Лікарняна каса не має пільговиків та нікому не надає
жодних переваг. Є член Лікарняної каси, є програми лікування. Відповідно до цих програм ми повністю все відшкодовуємо. Це стосується і тих жінок, які перебувають у декретній відпустці до чи
після пологів. Крім цього, є ще державні програми. Такі, як виплата за народження першої дитини,
другої чи третьої. Якщо жінка перебуває у післяпологовій відпустці до трьох років і сплачує 25 гривень щомісяця, то всі відшкодування ідуть відповідно до цієї програми. Нема також обмежень щодо
лікування члена Лікарняної каси у стаціонарі – два, три чи п’ять разів на рік.
На конференції прийнято постанову “Про роботу ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці”, у якій
враховані пропозиції та зауваження учасників конференції.

ПОСТАНОВИЛА:
1. Роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії громадської організації “Лікарняна каса Львівської залізниці” за період з 01.03.09р. по 01.03.10р
визнати доброю.
2. Правлінню, наглядовій раді та ревізійній комісії продовжити роботу із
вдосконалення діяльності каси, розширення програми медичної допомоги,
ефективного використання коштів.
3.З метою підвищення рівня діагностичного обстеження членів Лікарняної
каси і покращення на цій основі умов надання медичної допомоги та керуючись
пунктом 16 Порядку розпорядження коштами Лікарняної каси, правлінню каси:
3.1 Провести оплату рахунків на придбання діагностичного обладнання для медичних закладів, з якими укладено договори, та оплату рахунків на придбання обладнання для нової операційної центральної Клінічної лікарні Львівської залізниці.
3.2 Придбання діагностичного обладнання здійснювати відповідно до списку рекомендованого спеціалістами кожної лікарні, узгодженого з медичною службою та правлінням Лікарняної каси.
3.3 Витрати на обладнання здійснювати в межах економії коштів за 2009 рік, за
умови, що резервний залишок цих коштів після закупівлі обладнання становитиме не
менше середньомісячного ліміту витрат на лікування.
3.4 Включити в перелік нозологій вірусні інфекційні захворювання.
4. Надати право правлінню Лікарняної каси :
- у разі необхідності приймати окремі термінові рішення щодо надання медичної
допомоги членам Лікарняної каси в робочому порядку, погоджуючи це рішення у телефонному режимі із більшістю членів правління;
- приймати, змінювати або вносити доповнення в програму медичної допомоги в
межах фінансових можливостей;
- відшкодовувати фінансові витрати членам Лікарняної каси на оплату їх лікування
при важких захворюваннях, які скеровані на лікування в невідомчі медичні заклади.
5. Для надання термінової медичної допомоги членам Лікарняної каси при
серцево-судинних захворюваннях (інфаркт міокарда, інсульт) і використання
при гострій потребі, дозволити головним лікарям кожної лікарні через виконавчу дирекцію Лікарняної каси купувати і зберігати в резерві коштовний медичний
препарат “Актилізе”.
6. Зберегти розмір внесків 25 грн за програмою “1-25” і 33 грн за програмою
“2-33”.
7. Керівникам структурних підрозділів, головам профспілкових комітетів та
головним лікарям медичних закладів продовжити практику зустрічей із трудовими колективами з питань медичної допомоги та покращення роботи Лікарняної
каси, згідно з постановою конференції трудового колективу від 22.09.09р.
8. Звернути увагу керівників структурних підрозділів на порушення п.8.1 колдоговору залізниці щодо вчасного перерахування членських внесків, які вже стягнуті із
зарплати, та запропонувати їм з метою персоніфікованого контролю за утриманням і
перерахуванням внесків скеровувати в Лікарняну касу відомості про їх утримання.
9. Виконавчій дирекції Лікарняної каси:
- дотримуватись чіткої системи обліку надходжень і витрат. Щомісяця інформувати
про це правління Лікарняної каси;
- інформувати членів Лікарняної каси через газету “Львівський залізничник” про
недоліки, які виникають при оформленні пакету документів на компенсацію витрат;
- компенсацію витрат понад ліміт при лікуванні в медичних закладах, з якими не
укладено договору, здійснювати тільки за наявності скерування лікуючого лікаря відомчого медичного закладу, за виключенням ургентної госпіталізації.
10 Зберегти повноваження делегатів даної конференції на період 20102012рр.
11. Контроль за виконання постанови покласти на правління Лікарняної
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