внаслідок вживання алкоголю, наркотичних
чи токсичних речовин.
Заслухавши звіти, хочу наголосити, що
правління, наглядова рада провели значну
роботу з удосконалення діяльності каси.
Користуючись нагодою, хочу висловити
ряд пропозицій, які сприяли б вдосконаленню
діяльності каси, – зазначив Богдан Грицак.
– З кожним днем набирає оберти процес
реформування залізничного транспорту.
Зрозуміло, що в цій ситуації певна кількість
людей буде вивільнятися. Враховуючи це
та беручи до уваги пропозицію Ради профспілки Укрзалізниці розглянути питання додаткових соціальних гарантій працівникам,
які звільняються із залізничного транспорту
у зв’язку з реформуванням галузі, пропоную
внести в постанову, яку ми сьогодні будемо
приймати, такий пункт: “Зберегти за членами Лікарняної каси, які звільняються з роботи у зв’язку з реформуванням залізничного
транспорту, право на членство в Лікарняній
касі за умови сплати внесків, встановлених
відповідною програмою, але не більше, ніж
на 12 чи 15 календарних місяців”.
Крім того, зважаючи на паралельний
процес реформування галузевої і загальнодержавної медицини, ряд лікарень перестали
функціонувати як стаціонарні, на їхній базі продовжують діяти денні стаціонари, і все більше
практикується амбулаторне лікування.
Постановою №ЛК-4 від 12.05.12 р. “Про
роботу громадської організації “Лікарняна
каса Львівської залізниці” за 2011 рік” (п.4
постанови) правлінню Лікарняної каси
було рекомендовано вивчити питання про
включення в Програму медичної допомоги
на амбулаторно-поліклінічне діагностичне
обстеження та збільшення ліміту витрат
при лікуванні в денному стаціонарі. На мою
думку і на думку делегатів із Прикарпаття та
Буковини, це питання є дуже актуальним, і

його слід вирішувати першочергово.
Ще одне питання стосується Порядку
розпоряджання коштами Лікарняної каси.
Пунктами 12 та 13.2 передбачена компенсація видатків члену ЛК на лікарські засоби
та вироби медичного призначення під час
його цілодобового стаціонарного лікування
в інших медичних закладах, з якими не укладені договори. При цьому член каси повинен, крім заяви, подати ще й копії і витяги
документів та збирати касові і відповідні їм
товарні чеки, що підтверджують фактичні витрати. Однак залежно від складності
діагнозу, зокрема за такими нозологіями, як
кардіологічна, травматологічна, неврологічна, члену Лікарняної каси не завжди вдається зібрати всі чеки чи взяти у медичному
закладі копію листка призначення. Таких
прикладів є багато. Крім того, у багатьох
випадках надання медичної допомоги (наприклад, невідкладна кардіологія, судинна
неврологія тощо) потрібно здійснювати
якнайшвидше, а ця допомога недешева,
і член ЛК в даний момент фінансово неспроможний її оплатити. Тому вважаю за
необхідне розробити механізм гарантування оплати на випадок екстрених ситуацій.
Можливо, доцільно запровадити уніфіковане посвідчення члена Лікарняної каси (для
всіх медичних закладів, які знаходяться в
межах Львівської залізниці) для підвищення
якості і доступності надання невідкладної
медичної допомоги. Зрозуміло, що це нелегка справа. Медзакладів різного ґатунку є
багато. Можливо, це питання слід вирішувати, заручившись підтримкою департаменту
з охорони праці при облдержадміністрації.
Скажімо, скерувати відповідні листи у медзаклади, в яких інформувати про існування
Лікарняної каси Львівської залізниці, яка гарантує здійснення всіх необхідних виплат за
лікування члена ЛК.

Заступник голови правління ГО
“Лікарняна каса Львівської залізниці” Іван
Сельменський доповів про проекти змін до
Програми надання
медичної допомоги,
Порядку розпорядження коштами та
Статуту. Зокрема в
програмі передбачено компенсацію
видатків на медикаменти,
вироби
медичного призначення і параклініку
не тільки при цілодобовому стаціонарному
лікуванні в неуповноважених медичних за-

кладах, але й за лікування в денному стаціонарі цих закладів. У перелік випадків, що не
підлягають компенсації, внесені венеричні
захворювання та благодійні внески і добровільні пожертви. Програмою передбачено
збільшення лімітів витрат на медикаменти
та обстеження. У порядку розпорядження
коштами передбачено, що при повторному
вступі до Лікарняної каси медична допомога
може надаватися членові каси не раніше,
ніж через 90 днів. У статуті зазначено право на членство в Лікарняній касі працівників,
що вийшли на пенсію і продовжують вчасно
сплачувати членські внески, також порядок
обрання керівників Правління, Наглядової
ради та Ревізійної комісії.

ПОГОДА

Прогноз погоди на 8-14 березня
Упродовж 8-14 березня на більшій частині території снігом, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.
залізниці нагадає про себе зима. У п’ятницю хмарно, Температура вночі 2-7° вище нуля, на Волині, Рівненщині
часом мряка, дощ, вночі та вранці на Рівненській дирек- до 9° тепла, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті вночі 0-5°,
ції та в горах із переходом у мокрий сніг. На Закарпатті вдень 3-8° тепла.
вдень місцями сильний дощ, туман, слабка ожеледь, на
У понеділок місцями мокрий сніг, на рівнині
Волині, Рівненщині місцями налипання мокрого снігу, Закарпаття з дощем. Місцями слабке налипання мокрого
ожеледиця. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, снігу, ожеледиця, подекуди туман. Температура вночі 4на Рівненській дирекції та в горах місцями 0-5° морозу, 9° морозу, вдень від 4° до 1° тепла, на Закарпатті вночі
вдень 1-6° тепла, на Волині, Рівненщині близько нуля, на від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° вище нуля. У вівтоЗакарпатті вночі 2-7°, вдень 7-12° тепла.
рок-середу хмарно з проясненнями, переважно невеликі
У суботу хмарно, часом мокрий сніг та сніг. На опади. Місцями слабка ожеледь, туман. Температура
Закарпатті на рівнинній території часом дощ, у горах вночі 0-5° тепла, у горах, на Волині, Рівненщині місцями
із мокрим снігом, вночі місцями сильні опади. Вночі та до 8° морозу, вдень у вівторок від 1° морозу до 4° тепла,
вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. у середу від 3° морозу до 1° тепла, на Закарпатті вночі
Температура вночі 1-6° тепла, вдень від 3° морозу до 2° від 1° морозу до 5° тепла, вдень 4-10° вище нуля.
У четвер переважно на Закарпатті, Іванотепла, на Волині, Рівненщині 0-5° морозу, на Закарпатті
вночі 1-6°, вдень 6-11° тепла. У неділю хмарно, вночі та Франківщині, Буковині часом опади. Температура вночі 3вранці невеликі опади, переважно у вигляді мокрого сні- 8°, при проясненнях до 10° морозу, вдень близько нуля,
гу та снігу, на Закарпатті часом дощ, у горах із мокрим на Закарпатті вночі близько нуля, вдень 3-8° тепла.
Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції
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Голова правління ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці” Володимир Кисельов
дав відповіді на питання, що прозвучали в залі на адресу Лікарняної каси.
– Щодо середньої зарплати виконавчої
дирекції, хочу зауважити, що в ній працює сім
осіб, і серед них нема працівників із низькою
кваліфікацією, тому й середня зарплата – на
відповідному рівні, – зазначив Володимир
Кисельов.
– Хочу наголосити, що Лікарняна каса
не відмовила жодному хворому в лікуванні
у будь-якій лікарні України. Ми ще не практикували фінансування лікування наших членів
за кордоном, але члени Лікарняної каси мають право лікуватися, де побажають. Тому я
підтримую пропозицію, щоб залишкові кошти
не лежали без застосування, а ефективно використовувалися. У даний час ми працюємо
над вдосконаленням програми фінансування
та збільшення його обсягів.
Одне з питань стосувалося працівниці
пасажирського вагонного депо Львів. До нас
звернулася провідниця з проханням допомогти їй з оплатою вартості операції, яка коштує
126 тис. грн. Я думаю, що конференція мене
підтримає, і ці кошти вже в понеділок (4 березня – ред.) будуть надані.
Були питання, які стосувалися тривалого
перебування хворих у чергах під кабінетами
Клінічної лікарні залізниці. Я хотів би, щоб ці
питання ставили лікарям. Зрештою ми цю
проблему постійно озвучуємо у розмовах з
головним лікарем. Думаю, що й лікарська
служба повинна долучитися до її вирішення.

Прозвучали виступи. Завершилися дискусії. Прийнято постанову.
Конференція Лікарняної каси засвідчила, що колективний розум людей,
об’єднаних спільною справою, завжди знаходить оптимальні рішення, власне
так і слід вирішувати питання спільної діяльності.
У постанові конференції враховано ряд принципово важливих пропозицій
та зауважень, висловлених членами Лікарняної каси, керівництвом залізниці,
іншими зацікавленими особами.
Зокрема враховані принципово важливі пропозиції: збільшити ліміти відшкодування за Програмою надання медичної допомоги з метою ефективного
використання коштів згідно зі статутом Лікарняної каси, не збільшувати обсягів витрат на утримання виконавчої дирекції каси, залишивши їх на рівні
минулого року, продовжити роботу з медичними закладами України для лікування чи діагностування членів Лікарняної каси та ін.
Текст постанови, прийнятої на конференції Лікарняної каси Львівської
залізниці, буде надрукований в наступних випусках газети.
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Ми припустилися помилки в розрахунках
коштів, які виділяємо на оплату одного ліжко-дня. Колись ці витрати були регламентовані, для більшої мобільності, на прохання
лікарень ми зробили так, що вартість оплати
одного ліжко-дня – 40 гривень – використовуються ними на власний розсуд. Зараз ми
побачили, що треба повернутися назад, тому
що є випадки безконтрольного і нецільового
використання цих коштів.
Щодо запитання про найбільшу суму
виплаченої компенсації членам Лікарняної
каси за весь період її існування, можу сказати,
що працівникові Самбірської дистанції електропостачання каса відшкодувала приблизно
60 тис. грн за протезування кульшового суглоба. Усі подані заяви розглядаються на засіданні правління колегіально. Запевняю, що
жодного члена Лікарняної каси ми не залишили без уваги.
Щодо непорозумінь, які виникають через
вихід залізничників на заслужений відпочинок, ми просимо кадровиків в обхідному листку, що видається працівникові, який виходить
на пенсію, ввести ще одну графу щодо членства в Лікарняній касі. Залізничникам, що досягли пенсійного віку, треба роз’яснити, що
усі працівники, які були членами Лікарняної
каси і після виходу на пенсію продовжують
платити членські внески, надалі залишаються її членами.

Адреса редакції: 79000
м. Львів, вул. Гоголя, 1.
Е-mail: lz@railway.lviv.ua
ГС ДТГО “Львівська залізниця”
Р/р 260000092670
Код ЄДРПОУ 20851444 МФО 325956
ЛФ АБ “Експрес-Банк”

ний ВП “Ужгородська пасажирська вагонна
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