ЛІКАРНЯНА КАСА ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ:

– Першого березня цього року
виповнилося 2 роки, як започаткувала свою діяльність громадська організація “Лікарняна каса Львівської
залізниці”. Згідно зі Статутом це
– громадська неприбуткова організація, що об’єднує фізичних осіб на
добровільній основі та спільності
інтересів, створена у відповідності
із Законом України “Про об’єднання

ми кожному члену Лікарняної каси
надається матеріальна допомога
в розмірі 8 грн на місяць, яка долучається до членських внесків.
Варто сказати і про зростання
вартості медичного обслуговування у
стаціонарних відділеннях лікувальнопрофілактичних закладів Львівської
залізниці, на яку вплинув той факт,
що з липня 2010 року за рішенням
Правління з метою проведення своєчасного раціонального лікування запроваджена максимально спрощена
система перевищення лімітів — за
заявою членів Лікарняної каси оплата
лікування в лікувально-профілактичних закладах залізниці здійснюється
за фактом. Загалом у 2010 році залізничні медзаклади надали медичну
допомогу членам ЛКЛЗ на суму 15
млн 553 тис. 329 грн 74 коп. (за 10 місяців 2009 р. – 9 млн 402 тис. 696 грн
84 коп.). Компенсація за лікування
в не уповноважених медичних закладах за п. 2.2. Програми надання
медичної допомоги склала: середні виплати на випадок у 2009р. –
683,78 грн, у 2010р. – 1529,02

“Сумарні внески непрацюючих пенсіонерів за рік склали
110 тис. 100 грн. Тоді як за рік Лікарняна каса оплатила 378
випадків надання медичної допомоги пенсіонерам на загальну
суму 332 тис. 492 грн 56 коп. А середня вартість випадку лікування пенсіонерів на 37,4 % більша, ніж у цілому по громадській організації”.
громадян” з метою поліпшення умов
медичного обслуговування її членів
та захисту їхніх законних прав на
охорону здоров’я. Головною метою
Лікарняної каси є об’єднання зусиль
громадськості, юридичних та фізичних осіб та організаційна, фінансова і матеріальна підтримка для
здійснення заходів, спрямованих на
покращення медичного забезпечення членів Лікарняної каси у випадку
їх захворювання шляхом медикаментозного, діагностичного, консультативного обслуговування у стаціонарі, в умовах денного стаціонару,
стаціонару вдома, поза мережею
галузевих залізничних лікувальних
закладів, а також сприяння розвитку
охорони здоров’я працівників галузі,
вдосконалення медичної допомоги,
втілення нових форм діагностики та
лікування, формування фінансових
та матеріальних ресурсів для виконання цільових медичних програм.
Основні принципи діяльності
Лікарняної каси, сформовані на базі
повної довіри до лікарів, полягають у
якісному лікуванні, унеможливленні
скерування хворих в аптеку для закупівлі ліків за власні кошти, відсутність скарг.
За період діяльності відбулось
зростання кількості членів громадської організації “Лікарняна каса
Львівської залізниці”, що свідчить про
довіру до її діяльності. Незважаючи
на зменшення чисельності працюючих на залізниці з квітня 2010 р.,
загальна чисельність членів каси
стабілізувалась за рахунок нових і
на 01.01.2011 р. становила 58 тис.
216 осіб.
Не дивлячись на постійне зростання цін на медикаменти та продукти харчування, розмір членських
внесків не змінювався з моменту
початку діяльності і складає 25 грн.
За рішенням конференції трудового
колективу Львівської залізниці від
22.09.2009 р. були внесені зміни до
Колективного договору, згідно з яки-
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грн, а вже за 1-й квартал 2011р. –
1675,43 грн.
У важких випадках рішення щодо
суми компенсації приймалось на засіданні Правління. Таких випадків було
335. Хоча, згідно зі Статутом, засідання Правління мали відбуватись
не менше, ніж один раз на квартал.
Фактично засідання Правління відбулись 22 рази впродовж минулого року.
Тож, відповідно, відшкодування нада-

трудового колективу від 22 вересня
2009 р., Правлінню було рекомендовано вивчити питання прийому до
Лікарняної каси непрацюючих пенсіонерів Львівської залізниці. Тож із 1
жовтня 2009 року наші пенсіонери
отримали можливість через ради ветеранів вступати до Лікарняної каси.
Щоправда, ми очікували більшої активності пенсіонерів, але у 2010 р. у
базі даних їх було лише 367 осіб, а
їхні сумарні внески за рік склали 110
тис. 100 грн. Тоді як за рік Лікарняна
каса оплатила 378 випадків надання
медичної допомоги пенсіонерам на
загальну суму 332 тис. 492 грн 56 коп.
А середня вартість випадку лікування
пенсіонерів на 37,4 % більша, ніж у цілому по громадській організації.
На виконання пунктів постанови
минулої конференції, яка відбулася
19 березня 2010 року, було придбано
діагностичного обладнання для лікарень на суму 3,1 млн грн, в тому числі
обладнання для нової операційної
Клінічної лікарні Львівської залізниці
на суму майже 1,4 млн грн. Придбання
діагностичного обладнання відбувалось за рішенням Правління за поданням та узгодженням із медичною
службою залізниці за заявками медичних закладів. Крім того, до переліку нозологій включені інфекційні захворювання (гепатити), відшкодування яких
становить до 3000 грн на рік (у 2010
р. таких випадків було 11 на загальну
суму 13 тис. 476 грн 57 коп.). З липня
2010 р. за рішенням Правління максимально спрощені питання перевищення лімітів — за заявою члена
каси питання необхідної допомоги
вирішується швидко на місцях, в лікувально-профілактичних закладах
за рішенням консиліуму фахівців-лікарів. Для прикладу, якщо за
2010 р. по Клінічній лікарні залізниці
було 7411 випадків надання медичної допомоги, то 3047 із них – з пе-

“У Лікарняної каси нема такого поняття як “прибуток”
і практично всі кошти спрямовуються на медичну допомогу.
Ми є солідарною організацією, яка побудована за системою
“здоровий платить за хворого”. Звичайно, дай, Боже, усім
міцного здоров’я, та кожен із нас, допомагаючи зараз тим,
хто потребує лікування, за потреби гарантує і собі наявність необхідних коштів на якісне і ефективне лікування”.
вались оперативно.
Лікарняна каса здійснювала проплати за програмою ІІ-33 на операції
з приводу катаракти – 7 випадків на
загальну суму 21 тис. грн, ендопротезування кульшового суглоба (до 6500
грн) – 2 випадки на суму 13 тис. грн,
проведення коронорографії (до 3 тис.
грн) – 10 випадків на суму 26,37985
тис. грн, хіміотерапії для онкохворих
(до 5 тис. грн на рік) – 53 випадки
на суму 121,04222 тис. грн та інших.
Загалом 118 випадків на загальну
суму 271 тис. 398 грн 64 коп.
Варто також врахувати, що при
компенсації витрат на лікування
членів “Лікарняної каси Львівської
залізниці” прибутковий податок за
рішенням Правління Лікарняна каса
взяла на себе. Загалом упродовж
2010 року (включно з перехідними випадками з 2009 р.) членам Лікарняної
каси було компенсовано коштів за
п. 2.2 Програми надання медичної
допомоги членам Лікарняної каси
на суму 976 тис. 877 грн 52 коп. та
сплачено прибуткового податку на
суму 172 тис. 343 грн 01 коп. (разом —
1 млн 149 тис. 220 грн 53 коп.).
Згідно з рішення конференції

ревищенням лімітів на суму 978 тис.
175 грн 81 коп.
Лікарняна каса Львівської залізниці діє лише два роки. Ми розуміємо, що життя не стоїть на місці, і в
міру своїх можливостей намагаємось
фінансово покращувати умови надання медичної допомоги членам
Лікарняної каси шляхом розширення програми надання медичної
допомоги.
У нас нема такого поняття як “прибуток” і практично всі кошти спрямовуються на медичну допомогу. Ми є
солідарною організацією, яка побудована за системою “здоровий платить
за хворого”. Звичайно, дай, Боже, усім
міцного здоров’я, та кожен із нас, допомагаючи зараз тим, хто потребує
лікування, за потреби гарантує і собі
наявність необхідних коштів на якісне
і ефективне лікування.
Вважаю, що підсумки діяльності
Лікарняної каси є успішними, і ми бачимо перспективи розвитку на майбутнє. Хочу подякувати керівництву
залізниці та дорожньої профспілкової
організації за розуміння та допомогу,
а всім членам нашої організації за
довіру, яку ми обіцяємо не втратити.
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З метою захисту від упереджених і некоректних нападів на роботу Лікарняної каси на спільному
засіданні 27.04.11 р. також було
обговорено і прийнято рішення рекомендувати конференції розглянути можливість входження в асоціацію Лікарняних кас України. Це
дасть нам можливість розширити
зону діяльності каси і отримувати
відповідну юридичну підтримку. У
цьому ми вже відчули потребу при
спробі втручання в діяльність нашої громадської організації з боку
державних органів.
Хочу також зазначити, що на
Правлінні каси уважно розглядаються всі листи, звернення членів
Лікарняної каси, випадки порушень,
в тому числі дозволи на перевищення лімітів. Чимало подяк було висловлено членами каси, які користу-

– За увесь період роботи
Лікарняної каси Наглядова рада
постійно здійснювала суворий
контроль за виконанням вимог
Статуту, на засіданнях розглядалися питання діяльності керівних ор“За пропозицію Наглядової ради до
ганів
Лікарняної
перевірки
фінансової діяльності каси закаси – її Правління
лучено аудит, який проводив перевірку
та Ревізійної коспільно з Ревізійною комісією. На спільмісії,
аналізуючи
них засіданнях із Правлінням каси прийінформацію про вимались рішення щодо питань придбання
користання коштів,
медичної апаратури та діагностичного
виконання коштообладнання для медичних закладів залізрису та дотриманниці, з якими укладено договори, і, зокреня фінансової дисма, для оновленого хірургічного відділенципліни.
ня Клінічної лікарні Львівської залізниці.
За пропозицію
Варто зазначити, що закупка необхідної
Наглядової ради до
і дороговартісної апаратури проводиперевірки фінансолась на підставі моніторингу цін”.
вої діяльності каси
залучено
аудит,
який проводив перевірку спільно вались її послугами. Ці матеріали
з Ревізійною комісією. На спіль- сьогодні надруковані в пресі.
них засіданнях із Правлінням каси
На спільних засіданнях обгоприймались рішення щодо питань ворені пропозиції про внесення
придбання медичної апаратури та змін до Статуту, Програми надання
діагностичного обладнання для медичної допомоги, порядку вимедичних закладів залізниці, з яки- користання коштів. Всі пропозиції
ми укладено договори, і, зокрема, вивчаються, і за рішенням конфедля оновленого хірургічного відді- ренції по них будуть прийняті відлення Клінічної лікарні Львівської повідні рішення.
залізниці. Варто зазначити, що заЗ метою покращення лікувалькупка необхідної і дороговартісної ного процесу Наглядовою радою
апаратури проводилась на підставі внесено пропозицію про монітомоніторингу цін.
ринг вартості ліків у різних регіонах
За участю і за погодженням із діяльності каси, а також укладання
Наглядовою радою приймались договорів з відповідними кафедрарішення про включення у Програму ми медичних закладів на клінічну
медичної допомоги захворювань, оцінку доцільності призначення того
чи іншого препарату відповідно
“З метою захисту від упереджедо захворювання
них і некоректних нападів на роботу
та
експертних
Лікарняної каси на спільному засіданні
висновків
про
27.04.11 р. також було обговорено і прийправильність лікунято рішення рекомендувати конференвання.
ції розглянути можливість входження
Наглядовою
в асоціацію Лікарняних кас України. Це
радою
спільно з
дасть нам можливість розширити зону
Правлінням
каси
діяльності каси і отримувати відповідну
продовжується
юридичну підтримку”.
робота щодо залучення в члени каси
які потребують значних фінансо- пенсіонерів залізниці. Складається
вих витрат, на які надає допомогу програма про надання їм допомоги.
Лікарняна каса. Знято обмеження
Наглядова рада буде продовлімітів на окремі захворювання.
жувати роботу, спрямовану на
Наглядова рада відстежує ін- підвищення ефективності діяльформаційні матеріали про досвід ності Лікарняної каси, розширення
роботи Лікарняних кас в тому числі інформаційного простору про її
і конкурентів, які з певних, очевид- діяльність, широкого залучення до
но суто комерційних причин стали цієї роботи засобів масової інфорїї завзятими опонентами. У першу мації. Переконаний, що спільними
чергу це стосується страхових зусиллями ми зуміємо зміцнити
компаній.
її авторитет.

29 квітня 2011 р.

