відбулося спільне засідання Наглядової
ради, Правління та Ревізійної комісії громадської організації “Лікарняна каса Львівської
залізниці”. На засіданні заслухали звіт про
роботу ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці” за 10 місяців 2011 року.
Впродовж звітного періоду за рахунок
Лікарняної каси здійснено оплату за отриману медичну допомогу у 18566 випадках
стаціонарного лікування. З них за лікування
у медичних закладах Львівської залізниці

Інформаційний день у профспілці

Минулого тижня у дорожній профспілці відбувся інформаційний день. Керівництво та актив дорожнього комітету профспілки разом із лідерами первинних та територіальних профорганізацій проаналізували низку питань,
що перебувають на контролі профспілки.

Лікарняна каса завжди
на варті здоров’я
Про роботу Лікарняної каси за 10 місяців розповів її виконавчий директор Юрій
Костюченко:
– Сімнадцятого листопада цього року

– у 17849 випадках (14381 – у стаціонарних
відділеннях, 3392 – у денному стаціонарі,
76 – в умовах стаціонару вдома) на загальну суму 13,27 млн грн), по 96 випадках – на
суму 144213 грн 84 коп – за лікування в інших медичних закладах, з якими Лікарняна
каса має договірні відносини. Сума оплати компенсації за 621 випадок лікування
в інших медичних закладах за 10 місяців
2011 р. становить 1,026243 млн грн 36 коп.
Середня сума компенсації за 10 місяців
цього року складає 1652,57 грн (у 2010 р.
– 1259,02 грн). За січень-жовтень 2011 року
було ухвалено 31 відмову в компенсації з
причин невідповідності Програмі надання
медичної допомоги, а саме: 6 – заявники
не були членами Лікарняної каси, 14 – амбулаторне лікування або денний стаціонар
територіальних лікарень, 2 – невідповідність дат у чеках із періодом стаціонарного
лікування, 2 – наявність чеків, яких не було
у листках призначень, 2 – лікування випадків не передбачених Програмою надання
медичної допомоги, 5 – лікування випадків
не передбачених Програмою “І-25” із щомісячним членським внеском 25 грн.
(Закінчення на 7-й стор.)

Студентське свято
у Львівській філії ДНУЗТ

С

імнадцятого листопада
цього року в актовому залі Львівської філії
Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна відбулася зустріч студентів І–IV курсів
із керівництвом Львівської філії
вишу та дорожньої профспілкової
організації залізниці. Очільники
залізничного навчального закладу та дорожньої профспілкової

міцного здоров’я, натхнення і наполегливості у навчанні. Степан
Степанович акцентував увагу на
тому, що залізниці потрібні ерудовані фахівці, тож не варто легковажити можливістю набиратися
необхідних у подальшій роботі
знань від досвідченого педагогічного колективу.
Перший заступник голови дорожньої профспілкової організації
Олег Тхір, вітаючи студентів філії

організації привітали молодь із
Міжнародним днем студентів, яке
українське студентство відзначає із
1999 року.
Директор Львівської філії
Дніпропетровського
національного університету залізничного
транспорту Степан Довганюк
привітав студентів зі святом, побажав молодій залізничній зміні

зі святом, підкреслив, що найблагодатнішу пору життя – студентські
роки – потрібно цінувати і використовувати із максимальною користю для подальшого професійного
становлення. Олег Григорович
нагадав студентам про їхній соціальний захист, який здійснює
галузева профспілка.
– Ваші інтереси захищені у
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Колективному договорі Львівської
залізниці, – зазначив Олег Тхір.
– Це і право безплатного проїзду,
і матеріальна допомога при працевлаштуванні, і багато іншого.
Про них ви повинні знати, адже у
вас є студентська профспілкова
організація. Через деякий час ви
станете працівниками залізниці
і поповните лави профспілкової
організації магістралі. А оскільки
живемо ми у період серйозних
змін, пов’язаних із реформуванням залізничної галузі, бажаю,
щоб вас оминули клопоти із працевлаштуванням, щоб ви отримували гідну заробітну плату, щоб у
ваших родинах панували достаток
і злагода.
Перший заступник голови
дорпрофсожу Олег Тхір вручив
студентам Львівської філії, які
належать до групи соціально-незахищеної молоді, матеріальну
допомогу в розмірі по п’ятсот гривень кожному.
Голова об’єднаного комітету профспілки Львівської дирекції залізничних перевезень Іван
Маційовський висловив подяку
профспілковим активістам–студентам університету та особисто голові профкому студентів
Львівської філії Юлії Германюк
за активну роботу і допомогу в
організації та проведенні розважальних та пізнавальних заходів,
у вирішенні багатьох важливих
профспілкових питань. Від профспілкової організації Львівської
дирекції залізничних перевезень,

k|bPbq|jhi

g`kPgmh)mhj

дорожнього комітету профспілки
Іван Маційовський вручив Юлії
Германюк та найактивнішим членам студентської профспілкової
організації Почесні грамоти, грошові премії та квіти.
Цього року у відокремлених
підрозділах Львівської залізниці

працевлаштовані 303 випускники
навчальних закладів, із них – 220
випускників закладів I-II рівня акредитації, ще 83 молоді спеціалісти
– випускники навчальних закладів
III–IV-го рівня акредитації.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора
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