– П’ять років на Львівській залізниці діє
Лікарняна каса (ЛК) – неприбуткова організація, яка усі зібрані кошти використовує
для лікування своїх членів. Коли створювалася Лікарняна каса, ми не зовсім чітко
знали, як вона працюватиме. Життя підказувало умови її діяльності, за роки існування
вона набула досвіду, і нині ми бачимо нові
горизонти її діяльності та розвитку. За 5
років маємо чимало напрацювань, хорошу
статистику, яка дозволяє аналізувати можливості Лікарняної каси та прогнозувати витрати. Ми бачимо, лікування яких захворювань сьогодні потребує більших витрат, на
які хвороби люди хворіють частіше. Завдяки
цьому оперативно вносимо зміни до програми лікування, яка з кожним роком стає більш

подальших дій для вирішення проблем.
Відповідно до рішення правління Лікарняної
каси з метою покращення медичного обслуговування членів ЛК у 2013 році більш ніж
удвічі збільшено ліміти витрат на медикаменти, обстеження та інтенсивну терапію,
у порівнянні з попереднім роком зменшено
кількість документів і спрощено оформлення документів на компенсацію витрат.
Одним із заходів покращення медичного
обслуговування жінок стало укладення договору з Центром здоров’я жінки на мамографічні обстеження, що дає можливість кожній
жінці – члену Лікарняної каси – безоплатно
пройти обстеження як при лікуванні, так і з
профілактичною метою. Цим правом минулого року скористалися 442 жінки.
З метою раціонального використання
коштів і зменшення витрат укладено договір
з Лабораторним центром на залізничному
транспорті на вірусологічні та бактеріологічні
обстеження, зі Львівською обласною клінічною лікарнею на проведення кардіологічних
операцій (вади серця). Вартість цих операцій
сягає близько 50 тис. грн. За відсутності договору працівник змушений сплачувати близько 8 тис. грн податку. Введено компенсацію
за так звану хірургію одного дня, коли оперативне втручання проводиться без видачі
листка непрацездатності. У цьому випадку
Лікарняна каса компенсує витрати на вироби
медичного призначення та вартість обстеження.
Не вдається нам укласти договори з
медичними закладами Ковеля, де залізничники змушені оплачувати вартість обстежень та лікування благодійними внесками,
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За 2013 рік Лікарняна каса за 14407 випадків лікування відшкодувала майже 16,5 млн грн. Проведено 18
засідань правління, розглянуто близько 120 питань”.
ефективною. Важливою у роботі Лікарняної
каси є можливість швидко вирішити питання
про збільшення фінансування на додаткові
обстеження чи придбання дороговартісних
ліків. Ці рішення правління приймає без
довгих бюрократичних зволікань.
Сьогодні членами Лікарняної каси є
51600 осіб, у тому числі 45200 залізничників
(88,5% від загальної кількості), 6400 членів
– це особи, які не входять до штату залізниці, але пов’язані з її діяльністю, зокрема
1022 особи – члени сімей залізничників,
1696 працівників Львівського локомотиворемонтного і Стрийського вагоноремонтного заводів, 2834 – працівники медичних
закладів, 475 пенсіонерів.
За 2013 рік Лікарняна каса за 14407 випадків лікування відшкодувала майже 16,5
млн грн. Проведено 18 засідань правління,
на яких розглянуто близько 120 питань, що
стосувалися покращення умов надання
медичних послуг, покращення харчування,
спрощення умов для відшкодування затрат, витрачених на лікування, придбання
медичного обладнання та його використання, надходження та використання коштів
Лікарняної каси, розгляд заяв громадян. На
прийомі побували 18 осіб, і їх здебільшого
цікавили питання, пов’язані з членством у
Лікарняній касі. Усі громадяни, які зверталися і які є членами Лікарняної каси, отримали допомогу або консультацію щодо
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а Лікарняна каса не має права компенсувати
такі витрати.
За рішенням конференції на підставі
звернень головних лікарів, керівників медичної служби вирішувалися питання придбання медичного обладнання. У 2013 році
Лікарняна каса купила лапароскопічну стійку
з необхідною комплектацією, апарати ультразвукової діагностики (УЗД), холтери з
реєстраторами та інше. Технологія закупівлі
була традиційною – максимально враховувалася думка лікаря, який працюватиме на
цьому обладнанні.
Правління ЛК затвердило регламент роботи, визначило дні, час і місце проведення
засідань. Протоколи підписують присутні
на засіданні члени правління та наглядової
ради. Члени правління отримують інформацію про виконання рішень із питань діяльності
Лікарняної каси та стан медичного обслуговування працівників залізниці, регулярно
зустрічаються з трудовими колективами та з
головними лікарями медичних закладів.
Як і в минулі роки, я звертаюся до головних лікарів із закликом берегти Лікарняну
касу, бо вона є основною опорою залізничної
медицини і медичного обслуговування залізничників. Саме головні лікарі насамперед повинні дбати про стабільний фінансовий стан
Лікарняної каси, оскільки витратна частина
– у ваших руках, тому використовуйте її раціонально та ощадливо.

– Згідно з повноваженнями наглядова рада контролювала дотримання вимог
статуту, виконання рішень конференції,
використання коштів Лікарняної каси за
призначенням та стан медичної допомоги в базових медичних закладах. Члени
наглядової ради були присутні на кожному засіданні правління Лікарняної каси.

стаціонарі у небазових медичних закладах, збільшено ліміти витрат на лікування,
укладено угоду на медичні дослідження з
Лабораторним центром на залізничному
транспорті, придбано медичне обладнання
для Рівненської лікарні, залізничники при
звільненні на пенсію одержують інформацію про можливість та умови подальшого
перебування в Лікарняній касі.
На вимогу наглядової ради розглянуто питання та надана допомога дорожній
станції переливання крові на придбання
тест-систем і контейнерів для забирання
крові, яка використовується у лікуванні
членів Лікарняної каси.
З ініціативи наглядової ради вивчався стан медичного обслуговування членів
Лікарняної каси в медичних закладах регіону Львівської, Рівненської та Ужгородської
дирекцій залізничних перевезень, у жовтні-листопаді проведено зустрічі з представниками трудових колективів лінійних
підрозділів усіх дирекцій, трудовими колективами підрозділів Тернопільського,
Стрийського та Івано-Франківського залізничних вузлів. У зустрічах взяли участь
члени правління Лікарняної каси, працівники виконавчої дирекції, головні лікарі ме-

“

З ініціативи наглядової ради правління Лікарняної
каси розглянуло питання забезпечення медикаментами, якості харчування, виконання рішення конференції щодо збільшення ліміту на медичне обслуговування членів Лікарняної каси”.

Проведено 5 спільних засідань правління і наглядової ради, на яких вирішувалися найважливіші питання діяльності
Лікарняної каси, а саме: допомога на вартісне лікування понад 20 тис. грн, зокрема
йдеться про кардіохірургію, ендопротезування суглобів, гепатити. Така допомога
надана 15 членам Лікарняної каси, серед
яких працівники локомотивного депо ЛьвівЗахід, пасажирського вагонного депо Львів,
експлуатаційного вагонного депо Ковель,
Ужгородської дистанції електропостачання, Дорожньої клінічної лікарні, управління
залізниці. Другим важливим напрямком
діяльності наглядової ради було придбання медичного обладнання та його використання. На вимогу наглядової ради на
засіданні правління про це поінформував
начальник медичної служби Володимир
Янчинський.
З ініціативи наглядової ради правління
Лікарняної каси розглянуло питання забезпечення медикаментами, якості харчування, виконання рішення конференції щодо
збільшення ліміту на медичне обслуговування членів Лікарняної каси.
Питання раціонального використання
лімітів за 9 місяців розглядалося на селекторній нараді з участю профактиву та головних лікарів медичних закладів.
Наглядова рада контролювала виконання заходів на критичні зауваження, висловлені делегатами конференції. Зокрема
на пропозиції делегатів Богдана Грицака,
Олександра
Загоруйка,
Олександра
Шегери, Григорія Новака запроваджено
компенсацію за перебування в денному

дичних закладів та голови профспілкових
комітетів. Найчастіше звучали питання про
забезпечення медикаментами, лікування
в небазових медичних закладах і збір документів на компенсацію, а також зауваження щодо медичного обслуговування в
окремих лікарнях. За результатами кожної
зустрічі проведено аналіз зауважень і пропозицій та вжиті заходи із виправлення
недоліків.
На зборах, конференціях звучали позитивні відгуки про діяльність Лікарняної
каси, десятки її членів після лікування висловили подяку через газету “Львівський
залізничник”. Інформаційні матеріали про
діяльність Лікарняної каси систематично
висвітлюються в газеті “Львівський залізничник”, на стендах Лікарняної каси в
структурних підрозділах, у “Віснику профспілки”, розглядаються на зустрічах із трудовими колективами.
Діяльність Лікарняної каси розглядалася на семінарах із головами профспілкових комітетів, профактивом підрозділів
у Стрию, Тернополі, Рівному, Ужгороді,
Івано-Франківську, на конференції молодіжної ради дорпрофсожу.
У грудні за дорученням по колдоговору
направлено лист у Раду профспілки з пропозицією внести доповнення до Галузевої
угоди про сприяння діяльності Лікарняної
каси на рівні зі страховими компаніями.
Наглядова рада і надалі продовжить
роботу, спрямовану на підвищення ефективності роботи Лікарняної каси, дбатиме
про поширення в ЗМІ інформації, що стосується її діяльності.

