ЛІКАРНЯНА КАСА ІНФОРМУЄ

Майже 7,5 млн грн –
на лікування залізничників

Видається з 15 лютого 1910 року №25 (7931) 1 липня 2011 року

22 червня цього року відбулось чергове засідання Правління ГО “Лікарняна каса Львівської
залізниці”, на якому заслухано діяльність
Лікарняної каси за 5 місяців 2011 р. За цей період у лікувально-профілактичних закладах
Львівської залізниці надано медичну допомогу
у 9348 випадках (у 2010 р. за аналогічний період
було 9385 випадків), із них 7464 – у стаціонарних
відділеннях, 1815 – у денному стаціонарі та 69
– в умовах стаціонару вдома.
Середні суми за надання медичної допомоги в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних закладів залізниці за 5 місяців 2011 р. склали 835,36 грн
проти 723,19 грн – у 2010 р. (у КЛЛЗ, де надається
спеціалізована медична допомога у найскладніших
випадках – 1014,61 грн проти 884,43 грн – у 2010 р.).
За розрахунками Лікарняної каси з медичними
закладами магістралі, за звітний період лікувальнопрофілактичні заклади залізниці надали медичних
послуг на суму 6 млн 798 тис. 299 грн 02 коп. У свою
чергу Лікарняна каса перерахувала медичним закладам залізниці у 2011 році (разом із перехідними коштами 2010 р.) 7 млн 419 тис. 973 грн 42 коп. Залишок
коштів Лікарняної каси в медичних закладах залізниці
на 01.06.2011 р. складав 621674,4 грн.
Щодо компенсації витрат за медикаменти та вироби медичного призначення при лікуванні в неуповноважених медичних закладах (за п. 2.2. Програми
надання медичної допомоги) упродовж 5 місяців
2011 р. було здійснено 291 оплату. Середня сума
виплат на випадок склала 1503,83 грн (у 2010 р.
– 1259,02 грн).
На засіданні Правління розглянуто 37 справ про
компенсації витрат за медикаменти та вироби медичного призначення членам Лікарняної каси. Прийняте
рішення про відмову у 3-х справах через невідповідність цих випадків Програмі надання медичної допомоги, одну справу скеровано на доопрацювання, у 33
справах прийнято рішення здійснити компенсації на
загальну суму 129407,65 грн.
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СМОЛІЙ Орест Володимирович – заступником головного інженера залізниці – начальником
ВП “Інформаційно-обчислювальний центр”
ПРО ГОЛОВНЕ

З

1 липня 2011 року, тобто від сьогодні, Укрзалізниця у співпраці із вантажовідправниками та вантажоотримувачами у внутрішньому сполученні
повністю перейшла на електронний документообіг із
використанням цифрового підпису. Газета вже інформувала читачів, що на Львівській залізниці в експериментальному режимі було запроваджено електронний підпис товарного касира на п’яти станціях, які
виконують вантажну роботу: Соснівка, Червоноград,
Гірник, Бурштин і Клепарів. Саме там розпочалося
оформлення перевізних документів із використанням електронного цифрового підпису. Дуже швидко
цей “полігон” було розширено до десяти станцій, а з
15 травня цього року всі товарні касири Укрзалізниці
перейшли на оформлення проїзних документів із використанням електронного цифрового підпису. Що дає
залізниці впровадження такої новації? Детальніше про
це нововведення ми попросили розповісти начальника інформаційно-обчислювального центру залізниці
Ореста Смолія.
– Запровадження електронного підпису товарного касира
– це прямий шлях до безпаперової технології та електронних
перевізних документів, – розповідає Орест Смолій. – Раніше
товарний касир при оформленні перевізного документа підписував паперовий аналог. Адже будь-який документ у державі повинен мати такий реквізит, як підпис. До цього часу
в нас всі перевізні документи вводилися в АРМ товарного
касира. Зараз товарний касир при вході в АРМ підключає
до комп’ютера відповідний носій із електронним цифровим
ключем. Цей цифровий ключ індивідуальний, як і підпис
кожної людини.
Продовження на 2 стор.

