1. Порядок розпоряджання коштами Лікарняної каси
Львівської залізниці (далі – ЛК) регулюється її Статутом,
рішеннями Конференції, цим Порядком та спрямований насамперед на покращення медикаментозного і діагностичного
забезпечення членів ЛК і підтримання матеріально-технічної
бази лікувальних закладів, що їх обслуговують.
2. Покращення умов діагностичного обстеження та медикаментозного забезпечення членів ЛК за рахунок коштів ЛК
включає в себе сприяння в отриманні членом ЛК екстреної
та планової стаціонарної допомоги, лікуванні в умовах денного стаціонару та стаціонару вдома (згідно із затвердженими програмами).
3. Медикаментозне забезпечення членів ЛК, які за скеруванням лікуючого чи виробничого лікаря лікувальної установи на виробництві проходять планове чи екстрене лікування
в медичних закладах, з якими не оформлені договірні відносини, вирішується на підставі особистої заяви та згідно з
визначеною медичною програмою.
4. Джерелами формування коштів ЛК, відповідно до
Статуту та цього Порядку, є членські внески; благодійні
внески і добровільні пожертви фізичних та юридичних осіб;
добровільні вступні і періодичні внески юридичних та фізичних осіб; надходження від проведення кампаній зі збору
благодійних пожертв, благодійних масових заходів; доходи
від депозитних вкладів та цінних паперів; майно, набуте за
рахунок власних коштів; інші джерела, не заборонені законодавством України, у т.ч. субвенції з державного та місцевих
бюджетів.
5. Членський внесок становить 33 грн на місяць, відповідно 396 грн на рік. Члени ЛК сплачують членські внески щомісяця зручним для них способом, перевага надається формі
переказу членських внесків на підставі особистої заяви шляхом відрахувань з особистої заробітної плати члена ЛК через
бухгалтерію підприємства (організації, установи, закладу).
Допускається індивідуальне членство в порядку, визначеному Правлінням ГО ЛКЛЗ при умові одноразової сплати
членських внесків за рік.
6. Початок надання допомоги членам ЛК здійснюється
через 30 календарних днів після написання заяви, розгляду її на засіданні Правління та отримання оплати членських
внесків. Термін членства в ЛК – один рік, після чого за умови
ненадходження заяви про вихід з членів ЛК він автоматично
продовжується на такий же термін.
Медична допомога продовжує надаватися у випадку,
якщо заборгованість за членськими внесками не перевищує
одного місяця при умові подальшого погашення заборгованості. При несплаті членських внесків упродовж 3 місяців
членство автоматично припиняється.
При повторному вступі в члени Лікарняної каси початок
допомоги здійснюється не раніше, ніж через 90 днів після написання заяви і сплати членських внесків.
7. Кошти ЛК витрачаються на реалізацію медичних програм, затверджених Конференцією, на підставі договорів,
укладених із закладами охорони здоров’я, на інші потреби
для реалізації статутної мети та завдань ЛК, на забезпечення адміністративної діяльності ЛК.
8. Відповідно до Статуту право укладати та підписувати
договори між Лікарняною касою і медичними закладами надається голові Правління та виконавчому директору ЛК.

9. Кошторис витрат на утримання виконавчої дирекції
затверджується Правлінням Лікарняної каси.
10. Витрати на адміністративне забезпечення діяльності Лікарняної каси не повинні перевищувати 6% від надходжень. Витрати здійснюються на підставі затвердженого
кошторису. Правління затверджує штатний розпис, посадові
оклади, витрати на заохочення та оздоровлення.
11. Член ЛК вважається таким, якому надано допомогу
з коштів ЛК, при настанні й отриманні ним стаціонарної або
екстреної медичної допомоги, лікуванні у денному стаціонарі
в медичних закладах, із якими ЛК уклала договори, та стаціонарі вдома.
12. При отриманні членом ЛК екстреної та планової
стаціонарної допомоги у медичних закладах, із якими ЛК не
має договірних умов, надається компенсація витрат члену
ЛК на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та параклініки за період стаціонарного лікування,
безпосередньо члену ЛК в безготівковому порядку в межах
лімітів відповідальності за окремими випадками, визначеними згідно з граничними сумами відшкодування за профілями
стаціонарних відділень, упродовж 30 календарних днів.
Документи для розгляду приймаються в термін до 3-х
місяців з моменту закінчення випадку стаціонарного лікування.
При складних та конфліктних випадках рішення про
розмір компенсації та перевищення лімітів приймається
Правлінням ЛК. Компенсації виплачуються впродовж 45 календарних днів.
Виплата здійснюється за умови подання таких документів:
12.1. заяви про виплату;
12.2. копії листка непрацездатності, завіреної печаткою
кадрового підрозділу;
12.3. витягу з історії хвороби, завіреного печаткою медичного закладу;
12.4. копії листка призначення;
12.5. копії направлення на планову госпіталізацію;
12.6. касових та відповідних їм товарних чеків (до товарних чеків долучається копія ліцензії на право торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення);
12.7. копії паспорта члена ЛК;
12.8. копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
13. З метою забезпечення членів ЛК медичною допомогою в необхідному обсязі ЛК укладає договори з медичними
закладами, керуючись наступним:
13.1. компенсація коштів медичному закладу за забезпечення члена ЛК під час його госпіталізації до медичного
закладу, із яким укладений договір, лікарськими засобами
та виробами медичного призначення в розмірах, передбачених лімітами випадку госпіталізації (додаток №1 “Програми
надання медичної допомоги членам ЛК). За видатки медичного закладу перебування на ліжку за один випадок госпіталізації (харчування, м’який інвентар, утримання обладнання, винагорода та інше) – 40 грн за один ліжко-день; при
лікуванні у денному стаціонарі – 15 грн за один ліжко-день.
Передбачаються три форми стаціонарного лікування, які
підлягають компенсації (“Програма надання медичної допомоги членам ЛК”).

Понадлімітні витрати в уповноважених медичних закладах допускаються при лікуванні для членів ЛК у складних
випадках (у тому числі за життєвими показами) за висновком
клінічного консиліуму з відповідними висновками, підписаним головним лікарем або начальником медичної частини.
13.2. Компенсація видатків члена ЛК на лікарські засоби
та вироби медичного призначення під час його цілодобового стаціонарного лікування в інших медичних закладах (при
скеруванні лікуючого чи виробничого лікаря, а також при екстреній госпіталізації), із якими відсутні договірні умови.
Понадлімітні витрати в неуповноважених медичних закладах допускаються за рішенням Правління Лікарняної
каси, виходячи з конкретної ситуації.
14. Договори із закладами охорони здоров’я не повинні
передбачати забезпечення витрат, пов’язаних із такими захворюваннями і послугами:
– стоматологічна допомога, протезування, імплантація
тощо (крім щелепно-лицевої хірургії);
– особливо небезпечні інфекції (віспа, чума, холера,
сибірка тощо);
– СНІД, туберкульоз, імунізація та вакцинація;
– ендопротезування штучних суглобів (крім кульшового
суглоба);
– трансплантація органів, тканини;
– діагностика та лікування безпліддя, штучне запліднення;
– аборти (окрім тих, які виконуються за медичними показниками, затвердженими МОЗ України);
– травми, отруєння, опіки, захворювання, які є наслідком
вживання членом ЛК алкоголю, наркотичних і токсичних речовин, самолікування;
– пластична хірургія, операції косметологічного напрямку та зміна ваги або хірургічне лікування ожиріння;
– венеричні захворювання та захворювання, що передаються статевим шляхом;
– благодійні внески, добровільні пожертви та страхові
платежі.
15. У випадку економії коштів ЛК за рішенням Правління
має право надавати допомогу для розвитку матеріальнотехнічної бази лікувальних закладів, із якими укладені договори, та структурним підрозділам залізниці, що надають
медичну допомогу членам Лікарняної каси. Фінансування
здійснюється шляхом оплати рахунків або безпосереднього
придбання матеріальних цінностей за заявкою ЛПЗ, згідно з
укладеними договорами.
16. У випадках, не зазначених вище, надання цільової допомоги здійснюється за рішенням Правління на підставі заяви
члена Лікарняної каси, який бажає таку допомогу отримати.
17. Діяльність Правління та Виконавчої дирекції із укладання договорів та надання допомоги є підзвітною та підконтрольною Конференції, Наглядовій раді та Ревізійній комісії.
18. Кожний член ЛК має право отримати інформацію про використання переданих ним ЛК благодійних
внесків або майна.
Затверджено
Конференцією “Лікарняної каси
Львівської залізниці”
01 березня 2013 року

ПРЯМА МОВА

(Закінчення. Поч. на 5 стор.)

Колишній бригадир колії, а нині налагоджувальник колійних машин і механізмів Чортківської дистанції колії Степан
Ковальчук:
– У дистанції колії працюю 30 років.
Коли зі мною трапилася біда – переніс на
ногах інфаркт міокарда, мене доправили до Борщівської районної лікарні, що на
Тернопільщині, де перебував у реанімаційному відділенні. Лікарі порадили зробити
коронографію. До Хмельницького мені було
ближче. Тож саме у Хмельницькій обласній
клінічній лікарні порадили якнайшвидше
зробити операцію – шунтування серця. Я
пам’ятаю день проведення складної операції
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– це було 12 квітня 2012 року. Операція – не
з дешевих, та Лікарняна каса, куди я, як член
цієї громадської організації, звернувся опісля
з пакетом документів, повернула мені 20 тисяч гривень. Я вдячний Лікарняній касі за цю
матеріальну допомогу. Вдячний і колективу
Чортківської дистанції колії, і профспілковій
організації за матеріальну підтримку. У липні
повернувся на роботу, де й нині працюю.
Начальник
станції
Братківці
Володимир Шумляк:
– На Великдень минулого року звернувся до лікарів із болями у спині. Оскільки до
Львова було далеко їхати, то звернувся до
Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.
Лікування не допомогло, необхідна була опе-
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Кореспонденти:

рація на хребті. Цьому передувала магнітнорезонансна томографія (МРТ), за яку необхідно було заплатити. Система імплантантів, без
яких неможливо обійтися, теж коштувала недешево. Дякувати Богу, операції пройшли успішно, і з листопада 2012-го я знову працюю.
Лікарняна каса компенсувала мені 8 тисяч гривень, допомогли й Івано-Франківська дирекція,
і профспілка, за що усім щиро вдячний.
Колишній електромонтер з ремонту
повітряних ліній електропередачі, нині
слюсар-ремонтник Рівненської дистанції
електропостачання Сергій Кухарук:
– За 18 років праці у дистанції не мав
серйозних проблем зі здоров’ям, та минулого року зі мною трапилася біда – внаслідок
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виробничої травми я отримав опіки 45% тіла.
Довелося перенести 6 операцій в опіковому
центрі Рівненської обласної клінічної лікарні. Два місяці я пролежав у лікарні, а потім
мене скерували до реабілітаційного центру
в Дніпропетровську. Наслідки важкої травми
ще даються взнаки, але в червні минулого
року я повернувся на роботу в дистанцію.
Я вдячний за допомогу Лікарняній касі, яка
відшкодувала мені витрати в обсязі 43 тисяч
гривень. Я розумію, що отримав компенсацію
із внесків багатьох членів Лікарняної каси, і
я щиро вдячний усім за цю колективну допомогу. Усім членам Лікарняної каси бажаю
міцного здоров’я, і хай усіх вас Бог береже
від несподіваної біди.
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