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Участь у презентації нового обладнання
взяло керівництво Львівської залізниці та
дорожньої профспілкової організації, голова правління ГО “Лікарняна каса Львівської
залізниці” Володимир Кисельов та генеральний директор ТДВ СК “Нафтагазстрах”
Анатолій Чубинський. Начальник залізниці
Богдан Піх подякував за плідну співпрацю
партнерам з Лікарняної каси та компанії
“Нафтагазстрах” і зазначив, що ремонт
приміщень лікарні продовжуватиметься,
аби невдовзі вся лікарня набула сучасного
вигляду, відділення лікарні поповнюватимуться новою медичною апаратурою, що
сприятиме більш кваліфікованій діагностиці
захворювань та кращому лікуванню залізничників.
Загалом у відділенні лапароскопічної
хірургії лікарні таке обладнання успішно
функціонує впродовж 17 років, та більш су-

часне устаткування – ендоскопічна стійка
фірми “Вольф” – відтепер функціонуватиме
й у хірургічному відділенні лікарні. Лікархірург Центру ендохірургії Андрій Яворський
зазначив, що за допомогою цього обладнання можна буде проводити операції не
лише з патології органів черевної порожнини, але й при гінекологічних та урологічних
захворюваннях, а також – ендоскопічне
обстеження без порушення цілісності шкірних покривів і слизових оболонок. Фахівці
зможуть на високому рівні проводити операції на товстій кишці, шлунку, печінці, на
жовчовивідних шляхах, при цьому час перебування пацієнта у лікарні зменшується до
одного-двох днів. Планується, що незабаром ендоскопічна стійка поповниться переносним цифровим рентгенівським апаратом
та апаратом ультразвукової діагностики
(УЗД) зі спеціальними насадками, наприклад, ендоскопічною насадкою хірург може

скористатися для з’яcування незрозумілих
ситуацій під час операції. Медичні операційні інструменти мають свою специфіку
стерилізації, тобто проходять бережну
стерилізацію, що продовжує їхній термін
користування. Завідувач хірургічного відділення Володимир Огоновський зокрема
додав, що багато хірургічних та гінекологічних операцій відтепер проводитимуться
лапароскопічно, це зробить операції менш
болісними, а перебування хворих у лікарні
– короткотерміновим.
ЛОР-відділення теж поповнилося новою ендоскопічною стійкою для обстеження та діагностики захворювань вуха, горла
та носа. На екрані монітора за допомогою
ендоскопа лікар-отоларинголог зможе виявити у хворого причини, що ускладнюють
дихання носом, викликають болі у горлі чи
вусі. Лікар-отоларинголог Андрій Гаєвський
продемонстрував присутнім можливості ендоскопічної стійки. За допомогою ендоскопа
виявив у хворого у носовій порожнині назальні поліпи, що ускладнюють дихання носом і створюють сприятливі умови для розвитку різних інфекцій. Тож такому хворому
необхідна функціональна ендоскопічна ендоназальна хірургія носа і придаткових пазух. Зокрема операція з видалення поліпів із

Завідувач лабораторії Леся Канюк розповіла, що відділ поповнився новим автоматичним гематологічним аналізатором, за допомогою якого оперативно проводитиметься
повний аналіз крові. До слова, для відділу
експрес-лабораторії нещодавно придбано

пазух носа проводитиметься під контролем
ендовідеоапаратури. І цього разу пацієнт
у стаціонарі перебуватиме не більше двох
днів. Як зазначив завідувач ЛОР-відділення Юрій Любінець, завдяки новому методу
оперування пацієнт не відчуватиме сильного болю і не матиме кровотеч, які раніше
виникали при лікуванні старим методом
– видаленні поліпів за допомогою поліпної
петлі. Відтепер за допомогою нової стійки
можна малоінвазивно оперувати патологію
вуха та гортані.
У відділі експрес-лабораторії, яка цілодобово обслуговує ургентних хворих у стаціонарі, оновлено діагностичну апаратуру.

аналізатор для визначення вмісту глюкози
у крові, а незабаром медики очікують на
біохімічний аналізатор із мікропроцесорним
управлінням.
Стоматологічний кабінет лікарні поповнився двома новими кріслами німецького
виробництва. “За допомогою сучасного
обладнання, яким облаштовано кабінет, тепер можна проводити безболісне лікування
зубів, – говорить лікар-стоматолог Наталія
Каліновська. – Крісла не лише гарно виглядають, але й зручні і для пацієнта, і для
роботи лікаря”.

до компетенції правління Лікарняної каси.
Лікування у приватних медичних закладах та отримання відшкодування за нього
можливе лише за попередньою згодою
правління Лікарняної каси, за умови, що
це лікування не проводиться в уповноважених медичних закладах або державних
чи комунальних. При проведенні операції
з приводу катаракти або заміни кульшового суглоба в уповноваженому медичному
закладі (медичний заклад Укрзалізниці,
з яким укладено угоду про співпрацю) ви-

трати компенсуються у повному обсязі, а в
інших випадках відшкодування буде здійснюватися у межах встановленого ліміту.
Крім того, передбачено відшкодування
за медикаменти, придбані за кордоном, за
умови, що вони призначені лікуючим лікарем і придбані у період стаціонарного лікування, мають дозвіл на використання в
Україні та їхня ціна нижча за середню по
Україні.
Подане вище роз’яснення набуло чинності з 1 січня 2014 року.
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ЛІКАРНЯНА КАСА ІНФОРМУЄ

Програмою надання медичної допомоги членам Лікарняної каси передбачено їхнє лікування в уповноважених
медичних закладах (медичні заклади
Укрзалізниці, з якими укладено угоду
про співпрацю) за протоколами та стандартами, затвердженими Міністерством
охорони здоров’я України.
Проте іноді у членів Лікарняної каси виникає потреба у лікуванні за кордоном або
в приватних медичних закладах, що є значно дорожче, ніж у державних чи комуналь-
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них медичних закладах. Рішенням правління Лікарняної каси від 16 грудня 2013 року
подано роз’яснення порядку лікування у
приватних медичних закладах та придбання медикаментів і лікування за кордоном.
Зокрема отримання компенсації за лікування за кордоном можливе тільки у випадку
скерування медичного закладу, наявності
висновку про неможливість такого лікування в Україні та попередньої згоди правління Лікарняної каси. Вирішення питання
виплати компенсації належить виключно

