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Положення
„Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення членів
„Лікарняної каси „ ( ЛК ) Ічнянського району , „

Порядок використання благодійних членських внесків на медичне
забезпечення регламентується Статутом Ічнянського благодійного фонду „ Лікарняна
каса „ , даним Положенням і направлений на покриття дефіциту бюджетних асигнувань
щодо медикаментозного та лабораторного забезпечення населення .
1. Оплата
медикаментів та медичних засобів
проводиться
шляхом
перерахування коштів згідно рахунків аптек з якими у РБФ „ Лікарняна каса „ є
договір.
як виняток , за рішенням наглядової ради , кошти можуть бути перераховані в аптеки
( за їх згодою ) з якими договору немає.
Якщо таких аптек не виявиться ,то можливе отримання ліків в аптеці № 73 м. Ічня
самим хворим або його рідними. При цьому повинно бути призначення лікаря, на якому
буде визначено : найменування лікарняного закладу ,відділення, лікуючий лікар, діагноз,
штамп лікувального закладу та особиста печатка лікаря . Вимогу рецепт заповнює та
підписує головна медсестра лікарняної каси, перевіряє та підписує директор.
Головна медсестра отримує з хворим ліки в аптеці . Хворий ( або його довірена особа)
ставить підпис , (повністю пишеться прізвище ім’я по батькові ) отримує ліки та один
екземпляр вимоги рецепту.
Цей виняток може бути застосований при терміновій госпіталізації члена Ічнянської
лікарняної каси в інших областях України.
Можлива часткова ,в розмірах передбачених Статутом, оплата чеків,( приходних
ордерів ) рахунків лікувальних закладів за лікування, діагностичних досліджень та МРТ.
Кошти на лікування використовуються виключно в безготівковому обігу.
Оплата за протезування зубів членів ЛК проводиться згідно рахунків
Ічнянської ЦРЛ за відповідний місяць . До рахунку повинен бути доданий реєстр
пролікованих.
2. Процес лікування , що забезпечується за рахунок ЛК ,може проводитись
тільки в стаціонарі . Можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК
наступає через три календарних місяці з моменту вступу до організації
(момент вступу вважається дата надходження внесків на рахунок ЛК ) за
умови, що на момент призначення лікування , оплачено всю суму
благодійних членських внесків за період членства.

3.

При
виявленні несплати членських внесків більше трьох місяців,
медикаментозне
забезпечення проводиться,
за умови оплати
заборгованості, не раніше чим через 3 ( три ) місяці . При несплаті
членських внесків терміном до 3 ( трьох ) місяців медикаментозне
забезпечення проводиться за умови сплати заборгованості .

4.

В випадку реорганізації підприємств і відмови керівництв такого

підприємства перераховувати кошти централізовано , членство може бути
поновлено без оплати заборгованості в випадках :

- термін заборгованості не перевищує 6 місяців
- член ЛК не лікувався за рахунок ЛК жодного разу або сума, витрачена
на лікування, не перевищує раніше сплачених внесків ,
лікування можливе через три місяці після поновлення членства в касі .
5. При наявності заборгованості перед лікарняною касою ( сума витрачена на
лікування перевищує суму сплачених внесків ), поновлення можливе тільки
за умови сплати заборгованості .
Заборгованість може бути оплачена одноразово або протягом 3 місяців
частинами . Лікування можливе через три місяці після поновлення членства
в касі .
6

Якщо член РБФ « Лікарняна каса « пролікувався на суму більше в 2 рази,
чим сплатив внески на час звернення ,то лікування можливе тільки один раз
на рік в сумі :
з 1 квітня 2017року - 550 гривень
з 1 квітня 2018року - 650 гривень

Як виняток , лікування на повну суму можливе тільки при лікуванні дітей до
одного року при оперативному втручанні ,та заходах з реанімації .

7 . Пологи, зубопротезування та планові хірургічні втручання
забезпечуються за рахунок ЛК;
- зубопротезування при умові членства в касі не менше одного року
Кошти на зубопротезування виділяються :
з 1 квітня 2017року – 450 гривень
з 1 квітня 2018 року – 550 гривень
- пологи та планові хірургічні втручання
при умові членства в організації не менше одного року, або сплаті
членських
внесків за рік авансом ( можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК
наступає через три календарних місяці з моменту оплати ). Діагностичні
дослідження ,за направленням лікаря , забезпечуються : рентгенологічні ,
функціональні та лабораторні методи дослідження. За винятком : визначення
токсоплазмозу ,цитометаловірусу, хламідіозу, герпесу, венеричних
захворювань , йоду в сечі, онкомаркерів , рівня статевих гормонів ,
обстеження на хромосомні відхилення та наявність спадкових захворювань.
Витрати на проведення комп’ютерної та магнітно – резонансної томографії
оплачуються замість одного лікування на рік, оплата проводиться згідно рахунку ЛПЗ.
8.
Виділення коштів на лікування окремих захворювань
передбачених
статутом регулюється рішеннями наглядової ради.

в межах

9. ЛК не забезпечує витрати пов’язані з такими захворюваннями і послугами:

- професійні захворювання ;
- виробничий травматизм ;
- діагностика та лікування безпліддя ;
- забезпечення і встановлення медичних приладів або пристосувань :
окулярів ,контактних лінз, слухових пристроїв, слухових імплатентів штучних
кристаликів , штучних суглобів ,штучних серцевих клапанів , судинних протезів
і т.п;
- забезпечення дезинфікуючими засобами ;
- забезпечення дозовими інгаляторами для профілактики та зняття бронхообструкції;
- засобами для проведення гемодіалізу ;
- забезпечення препаратами крові ;
- забезпечення цукрознижуючими препаратами ;
- захворювання і травми що виникли в результаті свідомих дій членів ЛК
пов’язаних з невиправданим ризиком ;
- лікування та обстеження яке не призначене лікарем ;
- лікувально - оздоровчі заходи і санітарно курортне лікування ;
- лікування методами нетрадиційної медицини ( гіпноз, рефлексотерапія ,
гомеопатичне лікування ,мануальна терапія ,масаж, фітотерапія і т.п. ) ;
- модифікація людського тіла, пластична хірургія, ортопедія ;
- стоматологічне лікування за винятком станів ,що потребують лікування в
стаціонарних умовах ;
- травми , опіки, отруєння отримані членом ЛК у результаті замаху на самогубство,
або інші навмисні дії спрямовані на погіршення здоров’я ;
- трансплантація органів або тканини ;
- переривання вагітності ( забезпечення за рахунок ЛК тільки при наявності медичних
показів) ;
- проведення профілактичних медичних оглядів ;
- лікування імунодефіцитних станів , корекція імунітету та рівня лейкоцитів ;
- травми , опіки,отруєння отримані членом ЛК у стані алкогольного, наркотичного, або
токсичного сп’яніння за винятком травм отриманих в результаті неправомірних дій
сторонніх осіб.
Дане положення вступає в дію з 01.01.2017року.
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