ЛІКАРНЯНА КАСА ІНФОРМУЄ

Двадцять другого квітня цього
року відбулося чергове засідання правління ГО “Лікарняна каса Львівської залізниці”, на якому серед іншого внесені
зміни до порядку компенсації витрат
за лікування членам Лікарняної каси. З
цього приводу “Львівський залізничник” запросив до розмови заступника
виконавчого директора Лікарняної каси
Ярослава Гнатківа.
– У яких випадках здійснюється компенсація?
– За кожен випадок госпіталізації члена Лікарняної каси в уповноважені медичні
заклади (стаціонар, денний стаціонар, стаціонар удома) Лікарняна каса компенсує
медичному закладу витрати за медикаменти, діагностичні і лабораторні обстеження,
харчування, утримання медичного обладнання, м’який інвентар та винагороду медичному персоналу за ведення документів.
Витрати вносяться до протоколу лікування,
де хворий ставить свій підпис і може перевірити медикаменти, які були використанні
на його лікування. За використання коштів
уповноважені медичні заклади щомісяця
звітують перед Лікарняною касою. За умови лікування в неуповноважених медичних
закладах Лікарняна каса компенсує витрати
на медикаменти, діагностику і лабораторні
обстеження.
– Інколи під час перебування в стаціонарі в медичному закладі відсутні
потрібні ліки. Як бути хворому у таких
випадках?
– Зазвичай необхідні медикаменти в
медичному закладі є, але, можливо, лікар
пропонує препарат, якого на даний час в
медичному закладі нема. У цьому випадку

хворий може самостійно купити ліки, і йому
компенсують витрати.
– Що для цього потрібно?
– По-перше, хворий може розраховувати на компенсацію вартості тих ліків, які
вказані в листку призначень для лікування
під час перебування в стаціонарі. По-друге,
після виписки з лікарні пацієнт повинен написати заяву в Лікарняну касу для компенсації витрат. Зразок заяви можна отримати
у відділі кадрів, у профкомі підрозділу або в
Лікарняній касі.
До заяви необхідно додати витяг з історії
хвороби; копію листка призначень; копію
довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера; оригінали касових фіскальних або
товарних чеків за придбані медикаменти (до
товарних чеків додається копія ліцензії на
право торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення або свідоцтво про сплату єдиного податку); реквізити
банку та номер рахунку (береться у банку),
куди будуть переказані гроші, та обов’язково
вказати номер контактного телефону.
– Буває, що під час лікування в стаціонарі лікарі скеровують пацієнта на
обстеження чи для здачі аналізів в інші
медичні заклади або діагностичні центри, де обстеження є платними. Як у цьому випадку компенсуються витрати?
– У таких випадках додатково до вказаних вище документів додаються копія скерування на обстеження, оригінал квитанції
або фіскального чека про оплату за проведене обстеження.
Зауважу, що Лікарняна каса уклала угоду з Лабораторним центром на залізничному транспорті Держсанепідслужби України
на проведення вірусологічних обстежень. За

цією угодою вартість обстежень для членів
каси компенсується Лікарняною касою.
– Деякі чеки чи квитанції не приймають для здійснення компенсації. Чому?
– Хочу звернути увагу, що до розгляду
приймаються тільки оригінали касових або
товарних чеків. Не підлягають оплаті фіскальні, учбові та чеки, у яких не вказана
назва препарату. Назва препарату, вказана в чеку, повинна відповідати його назві у
листку призначень, а дата закупівлі повинна
відповідати часу перебування пацієнта на
лікуванні в стаціонарі.
Не приймаються до оплати і фіскальні
чеки на медикаменти, придбані до або після госпіталізації, а також на медикаменти,
придбані як рекомендовані у запас. Не відшкодовуються витрати на вироби медичного призначення, що відсутні в листку призначень.
Щодо товарного чека, то до нього
обов’язково додається копія ліцензії на право торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення або свідоцтво
про сплату єдиного податку.
– Як визначається розмір компенсації
і в які терміни вона виплачується?
– Розмір компенсації визначається на
підставі поданих і дійсних до оплати документів із урахуванням ліміту лікування,
визначеного Програмою медичної допомоги. Компенсація виплачується впродовж 30 календарних днів. При складних
і конфліктних випадках – упродовж 45
днів. Інколи трапляються справи, які потребують тривалого вивчення, у таких випадках термін відшкодування теж може
бути подовжений.
– Чи компенсуються витрати понад

ПРИВІТАННЯ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних
перевезень вітає з ювілеєм ветеранів праці дирекції

Організація ветеранів управління Львівської залізниці
вітає з ювілеєм пенсіонерів

із 70-річчям!

із 90-річчям!

Катерину Дмитрівну ТРОПАК
Ольгу Василівну ПЄШКОВСЬКУ
Ольгу Андріївну КОСТЮЧЕНКО

Таїсію Григорівну ГОНЧАРОВУ

із 60-річчям!

Наталію Сергіївну ЛЮБУ
Марію Яківну СЕХ
Наталію Іванівну НИЩУ
Ірину Василівну ФЕДЬКО
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем молодіти,
Щоб злагода, мир панували у хаті,
Були Ви здорові й достатком багаті!

Рада ветеранів війни і праці Коломийського залізничного
вузла вітає колишніх працівників, ветеранів праці
із 80-річчям!

Івана Миколайовича ГРИГОРІЙЧУКА
Федора Дмитровича РИБАКА
із 60-річчям!

Галину Миколаївну ЛУКАНЮК
Василя Миколайовича ЧЕРКАСА
Прийміть вітання найкращі наші
І побажання в цей святковий день,
Щоб від життя була завжди лиш радість,
А ще – любов і шана від людей!

із 80-річчям!

Зою Олексіївну БОЧКАРЬОВУ
із 60-річчям!

Ферюзу Пашаївну ПЕТРИШИН
Тетяну Василівну РЮМІНУ
Олену Миколаївну ЗОРІНУ
Хай щастя вирує стрімкою рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Рада ветеранів Рівненської дирекції залізничних перевезень
вітає із ювілеєм ветеранів війни та праці дирекції
із 80-річчям!

Лідію Павлівну ГУЗЮК
Марію Максимівну ПРИМАК
із 60-річчям!

Василя Миколайовича САВСУНЦЯ
Марію Романівну КИРИЛОВУ
Надію Олексіївну КОЛЕНЯК
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема!

ОГОЛОШЕННЯ

ДТГО “Львівська залізниця” оголошує про проведення конкурсного кваліфікаційного відбору потенційних
підрядників для здійснення заходів із приєднання та підключення електроустановок до електричних мереж.
Конкурс буде проведено у приміщенні управління Львівської залізниці за адресою: м. Львів, вул. Гоголя 1,
каб. 332, 7 травня 2013 року о 14:00 год.
Місце і термін прийняття заяв та інших матеріалів: м. Львів, вул. Гоголя 1, каб. 319,
7 травня 2013 року до 10:00 год. або на e-mail: eteh@railway.lviv.ua.
Телефони для інформації (032) 226-48-34, 226-25-61.

6

встановлені ліміти? Коли і в якому розмірі?
– Понадлімітні витрати при лікуванні в
уповноважених медичних закладах компенсуються на підставі заяви члена Лікарняної
каси і висновку медичного консиліуму. При
лікуванні в територіальних медичних закладах за рішенням правління Лікарняної каси
компенсація витрат здійснюється у розмірі
до 80 відсотків від витрат, але не більше за
встановлений граничний розмір – 40 тис.
грн на рік.
– Чи здійснюється компенсація членам родини залізничника і пенсіонерам,
які є членами Лікарняної каси?
– Лікарняна каса є членською організацією, відповідно – всі її члени мають однакове право на отримання компенсації.
– Як здійснюється виплата компенсації?
– Гроші готівкою не виплачуються.
Відшкодування здійснюється в безготівковому порядку.
– Трапляються випадки, коли члени
Лікарняної каси вносять кошти в благодійні фонди або роблять доброчинні пожертви. Чи здійснюється компенсація в
цьому випадку?
– Хочу звернути особливу увагу на те,
що Лікарняна каса не відшкодовує благодійні внески, добровільні пожертви та оплати
страховим компаніям.
Для запобігання непорозумінням щодо
компенсації витрат за лікування рекомендую
членам Лікарняної каси перед проведенням
дороговартісних операцій і обстежень звернутися за консультацією до виконавчої дирекції Лікарняної каси.

● Посвідчення ЛВ №494037, видане ВП “Івано-Франківська
дистанція колії” у 2012 р. КІФ’ЯКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №439772, видане ВП “Рівненська дистанція
колії” у 2011 р., та приміський квиток ф.4 №018694, виданий
квитковим бюро ст. Рівне у 2013 р. АЛЕКСЄЄВЦЮ І.З.
● Посвідчення ЛВ №520209, видане ВП “Інформаційно-обчислювальний центр” у 2013 р. КІШ М.Р.
● Приміський квиток ф.4 №010803, виданий ВП “Вагонне депо
Тернопіль” у 2013 р. ВАЛІГРОДСЬКОМУ Я.В.
● Посвідчення ЛВ №414876, видане ВП “Колійна машинна
станція №123” у 2012 р. МАЙКУ Р.Ю.
● Договір добровільного медичного страхування №31604, виданий страховою компанією “Нафтагазстрах” СТОКОЛОСУ О.В.
● Посвідчення ЛВ №458454, видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р., та приміський квиток
ф.4 №004047, виданий квитковим бюро ст. Ужгород у 2013 р.
КАРТАШОВУ Є.Г.
● Посвідчення ЛВ №598229, видане ВП “Локомотивне депо
Львів” у 2003 р. НАЗАРЧУКУ А.В.
● Посвідчення ЛВ №392358, видане ВП “Локомотивне депо
Здолбунів” у 2009 р. МАХОВСЬКІЙ І.Г.
● Посвідчення ЛВ №450421, видане ВП “Пасажирська служба”
у 2012 р. ГОНЧАРОВІЙ В.М.
● Приміський квиток ф.4 №009621, виданий ВП “Пасажирське
вагонне депо Львів” у 2012 р. ГАНУСИЧ Л.Т.
● Приміський квиток ф.4 №019474, виданий ВП “Пасажирське
вагонне депо Чернівці” у 2012 р. КОСТЮКУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №471426, видане ДЗ “Клінічна лікарня” у
2011 р. ШИЙЦІ М.М.
● Посвідчення ЛВ №414478, видане ВП “Локомотивне депо
Львів” у 2011 р. КЕРЧОВИЧУ М.М.
● Посвідчення ЛВ №514446, видане ВП “Перший загін воєнізованої охорони” у 2013 р. МАКАРЕНКУ Д.І.
● Приміський квиток ф.4 №008684, виданий ВП “Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2012 р. ЯЗЕВУ Ю.С.
● Страховий поліс №20-10-00-2431, виданий ТДВ СК
“Нафтагазстрах” у 2013 р. ГУНЗІ М.І.
● Страховий поліс №20-10-00-39481, виданий ТДВ СК
“Нафтагазстрах” у 2013 р. ТАРАХКАЛЮКУ Г.П.
● Посвідчення ЛВ №477104, видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2013 р., та приміський квиток
ф.4 №003944, виданий квитковим бюро ст. Ужгород у 2013 р.
ПЕРЕСТІ О.І.
● Посвідчення ЛВ №418503, видане ВП “Ужгородська дирекція залізничних перевезень” у 2011 р., та приміський квиток
ф.4 №003980, виданий квитковим бюро ст. Ужгород у 2013 р.
ІВАНИЧКО І.В.
● Посвідчення ЛВ №442557, видане ВП “Локомотивне депо
Ковель” у 2012 р. ДЯКУ В.О.

