Д

ля покращення медичної допомоги залізничникам за
ініціативи президії Ради
профспілки та спільними зусиллями
керівництва залізниці і дорожньої
профспілкової організації у 2009 році
була створена Громадська організація
“Лікарняна каса Львівської залізниці”,
затверджений її Статут, Програма
медичної допомоги та Порядок використання коштів. Створення та
діяльність Лікарняної каси були схвалені конференцією трудового колективу, внесено відповідні доповнення
до Колективного договору, встановлено розмір членських внесків, проведено роз’яснювальну роботу, організовано прийом заяв на вступ у члени
Лікарняної каси.
До складу керівних органів Лікарняної
каси (правління, наглядової ради, ревізійної комісії) на громадських засадах увійшли
представники трудового колективу та дорожнього комітету профспілки.
Сьогодні членами Лікарняної каси є приблизно 54 тисячі залізничників Львівської
залізниці, працівники інших підприємств,
пов’язаних з діяльністю залізниці, та
члени їхніх сімей.
За програмою медичної допомоги каса
щорічно оплачує близько 23 тис. випадків

лікуванням важких захворювань, що потребують кардіохірургії чи хіміотерапії. У понад
200 випадках щороку витрати становлять
понад 3 тис. грн. Є випадки, коли витрати
на лікування перевищують 20 тис. грн. Це
операції із заміни кульшових суглобів, кардіохірургічні операції у спеціалізованих центрах тощо.
Якщо у 2009 році вартість одного випадку становила 840 грн, то у 2012 році
– 1002 грн. Що важливо, Лікарняна каса
забезпечує оперативне
вирішення відшкодуванЯ кщо у 2009 році вартість одного випадня понадлімітних витрат
ку становила 840 грн, то у 2012 році –
на лікування. Перевагою
діяльності Лікарняної каси
1002 грн. Що важливо, Лікарняна каса зає авансове фінансування
безпечує оперативне вирішення відшкодумедичних закладів, що
вання понадлімітних витрат на лікувандає їм можливість вчасно
ня. Перевагою діяльності Лікарняної каси
закуповувати
медикаменє авансове фінансування медичних закладів,
ти і продукти харчування.
що дає їм можливість вчасно закуповувати
Питання
діяльності
медикаменти і продукти харчування.”
Лікарняної каси регулярно
розглядаються на зборах
і конференціях трудових
лікування у відомчих медичних закладах і колективів, на конференціях Лікарняної
біля 800 випадків лікування у територіаль- каси, у яких беруть участь головні лікарі мених медичних закладах, на що сукупно ви- дичних закладів.
трачається у середньому понад 19 млн грн.
Збільшення внесків із 25 до 33 грн дало
Середня вартість одного випадку лікування можливість значно розширити програму нау відомчих медичних закладах становить дання медичної допомоги, збільшити ліміти
понад 900 грн, а в спеціалізованих і регіо- витрат по окремих захворюваннях і пракнальних – понад 1900 грн. Це пов’язано з тично зняти питання обмеження ліміту. До

“

переліку нозологій додатково включено лікування
За 3,5 роки існування каса вже закупиінфекційних захворювань,
ла обладнання на суму майже 6 млн
хіміотерапію, кардіохірургрн. У вересні цього року відбулася закупівгію,
ендопротезування,
ля за кошти Лікарняної каси та передача
остеопластику, операції на
Клінічній лікарні залізниці унікального мекатаракту.
дичного
обладнання – відеоендоскопічного
Лікарняна каса такомплексу
японської фірми “Фуджінон”,
кож відшкодовує витрати
вартість
якого
становить 1,254 млн грн.
членам за оплату дороМодель
системи,
її комплектація є першою
говартісного лікування у
в Україні. Її унікальність полягає в тому, що
невідомчих медичних закладах.
система дає можливість ранньої діагносКожен член Лікарняної
тики пухлин на рівні найкращих світових
каси, який лікується в таких
стандартів.”
закладах і подає для компенсації витрат необхідні
документи, отримує вичерпну інформацію ти витрат на окремі захворювання. Зокрема
про факт компенсації або про причини від- в поточному році збільшено ліміти на кармови компенсації окремих витрат.
діохірургію (з 10 до 20 тис. грн), на хіміотеВажливим у лікуванні є встановлення рапію (з 10 до 15 тис. грн), на ендопротезуправильного і точного діагнозу, це можна вання кульшового суглоба (з 6,5 до 15 тис.
зробити лише за допомогою сучасного висо- грн), на остеопластику (з 3 до 8 тис. грн), на
коефективного діагностичного обладнання. операцію з приводу катаракти (з 3 до 8 тис.
Тому, окрім витрат на лікування, Лікарняна грн).
каса купує діагностичне обладнання для заІнформація про діяльність каси послізничних медичних закладів.
тійно висвітлюється на сторінках газети
Уже на першій звітній конференції “Львівський залізничник”, створено інтерчленів Лікарняної каси у 2010 році було при- нет-сторінку, виготовлено інформаційні
йнято рішення про закупівлю медичного та стенди для кожного відокремленого підроздіагностичного обладнання
для лікувальних закладів
Щороку конференція членів Лікарняної
залізниці за рахунок кошкаси переглядає в бік збільшення ліміти
тів, зекономлених у попевитрат
на окремі захворювання. Зокрема в
редньому звітному році. На
поточному
році збільшено ліміти на карце було витрачено понад 3
діохірургію
(з
10 до 20 тис. грн), на хіміотемлн грн.
рапію
(з
10
до
15 тис. грн), на ендопротезуЗа 3,5 роки існування
вання
кульшового
суглоба (з 6,5 до 15 тис.
каса придбала обладнання
грн), на остеопластику (з 3 до 8 тис. грн),
на суму майже 6 млн грн.
У вересні цього року відна операцію з приводу катаракти (з 3 до 8
булася закупівля за кошти
тис. грн).”
Лікарняної каси та передача Клінічній лікарні залізниці унікального медичного обладнання ділу залізниці.
– відеоендоскопічного комплексу японської
Зі створенням Лікарняної каси суттєво
фірми “Фуджінон”, вартість якого становить покращилося медичне обслуговування за1,254 млн грн. Модель системи, її комплек- лізничників, тому дорожня профспілкова ортація є першою в Україні. Її унікальність по- ганізація й надалі всіляко підтримуватиме і
лягає в тому, що система дає можливість сприятиме її діяльності.
ранньої діагностики пухлин на рівні найкраАндрій СЕНИШИН, голова дорожньої
щих світових стандартів.
профспілкової організації,
Щороку на конференції членів Лікарняної
голова наглядової ради ГО “Лікарняна каса
каси переглядаються в бік збільшення ліміЛьвівської залізниці”
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