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Що ми хочемо змінити? 



Дороге лікування 



Член лікарняної каси знає, якщо він захворів, то отримає ліки 
за кошти лікарняної каси 



Невчасно надана допомога 



Член лікарняної каси знає, що час від початку звернення до 
отримання допомоги буде мінімальним 



Застарілі методи діагностики 



Член лікарняної каси найважливіші методи діагностики проходить на сучасному 
обладнанні діагностичного центру “АРНІКА” за кошти лікарняної каси 



Обмежені можливості державної медицини 



Член лікарняної каси отримує відповідне лікування за кошти 
лікарняної каси 



Некомфортні умови лікування 



Член лікарняної каси згідно угоди з лікарнею, лікується в палатах 
підвищеного комфорту і буде під спостереженням лікаря-експерта 

лікарняної каси 



Великі черги до лікаря 



Член лікарняної каси, який потребує лікування, має телефон лікаря-
експерта і приходить на прийом за попередньою домовленістю 



Недостатньо часу для спілкування з хворим 



Лікар-експерт лікарняної каси приділяє члену лікарняної каси 
стільки часу, скільки необхідно 



Відсутність реабілітаційних центрів 



Член лікарняної каси отримає від лікаря-експерта повноцінну 
консультацію про те, де і як оздоровитися 



Неефективність діючих профілактичних програм для населення 



Член лікарняної каси отримує знання та рекомендації як 
залишатися здоровим, необхідні саме для нього 



Лікарняні каси та історія їх виникнення 



Першим промисловим підприємством в Україні, де в 
1870 р. була створена лікарняна каса, став 
адміралтейський завод «Россуд» у м. Миколаєві 
-1889 рік – створена “Каса хорих” на Галичині 
-1912 рік – прийнято перший документ “Про 
соціальне страхування на випадок хвороби” 
-2000 рік – Житомирська ЛК – 193000 членів 
-2003 рік – ЛК “ АЗОВСТАЛЬ” – 20224 членів 
-2003 рік – Полтавська ЛК – 30225 членів 
-2003 рік – “Вознесенська” ЛК – 22500 членів 
-2008 рік - Галицька ЛК – 6000 членів 
 

1870 



Створення Стрийської благодійної організації  
“Каса здоров'я Стрийщини” 

2005 



Що є лікарняна каса? 



Лікарняна каса — це членська благодійна 
організація або громадське об'єднання 
 
- Кожна людина старше 18 років може стати 
членом КЗС і має сплачувати щомісяця 15 
гривень 
 
- до 80% коштів КЗС (згідно Статуту) 
витрачається на допомогу членам лікарняної 
каси 
 

Що є лікарняна каса? 



Мета створення лікарняної каси 

 захист та збереження здоров'я своїх членів 
 забезпечення своєчасного та якісного 
лікування 
 забезпечення членів КЗС медикаментами та 
медичними матеріалами 
 фінансове забезпечення обстеження, в тому 
числі  профілактичних медичних оглядів 
 розповсюдження профілактичних програм  
серед членів КЗС 



Що пропонує лікарняна каса 

 
  
Гарантоване забезпечення ліками на час 
хвороби 
 доступне якісне обстеження 
 контроль за наданням медичної допомоги 
 для тих, хто не хворіє – профілактичні 
програми ( навчання, фізичне оздоровлення, 
профілактичне обстеження) 



Що пропонує лікарняна каса 

При сплаті 15 грн. щомісяця 
 надання медичної допомоги , починаючи 

з 3-го місяця після вступу  – 100 грн. 
 з 4-го по 6-й місяці – допомога  150 грн. 
 надалі -  нарахування допомоги по схемі 
 1 раз на 3 роки - проведення УЗД 

внутрішніх органів в МЦ   «Арніка» 
 при потребі в операції -  виділення 

додаткової суми за рішенням правління 
 членам КЗС, які не брали допомогу на 

протязі 2-х років,  - вітамінопрофілактика. 



Що пропонує лікарняна каса 

При сплаті 30 грн. Щомісяця 
 надання медичної допомоги , починаючи  з  1-го 

по 3-ій місяці після вступу  – 150 грн. 
 з 4-го по 6-й місяці – допомога  270 грн. 
 надалі -  нарахування допомоги по схемі 
 крім цього –  щорічне  профілактичне обстеження  

- загальний  розширений аналіз крові, цукор 
крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограма – 
в МЦ  «Арніка» 

 1 раз на 2 роки - проведення УЗД внутрішніх 
органів в МЦ   «Арніка» 

 при потребі в операції -  виділення додаткової 
суми за рішенням правління 

 щорічна вітамінопрофілактика. 



Як працює “Каса здоров'я Стрийщини” 



Схема взаємовідносин в “КЗС” 
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Схема надання допомоги №1 



Схема надання допомоги №2 



Схема надання допомоги №3 



Схема надання допомоги №4 



Приклади надання допомоги 

ПАЦІЄНТ – «А» 
 
Діагноз: 
гострий синусит, гострий бронхіт 
 
Для лікування необхідні : амоксиклав , синупрет, декатилен, ереспал, 
мукалтин – на суму 204,00 грн. 
 
Сплачено в КЗС (23 міс.) – 345,00 грн. 
 
Взято в минулі періоди – 0 
 
Можливо отримати з лікарняної каси  на суму – не більше 552,00 грн. 
 
Отримано – 204,00 грн. 



Приклади надання допомоги 

ПАЦІЄНТ – «Б» 
 
Діагноз: 
ГРВІ, ускладнене пневмонією 
 
Для лікування необхідні : цефтріаксон, мукалтин, азітроміцин, 
бронхофіт,енгістол, біфі-форм, шприци, новокаїн   – на суму 258,00 грн. 
 
Сплачено в КЗС (34 міс.) – 517,00 грн. 
 
Взято в минулі періоди – 0 
 
Можливо отримати з лікарняної каси  на суму – не більше 827,00 грн. 
 
Отримано – 258,00 грн. 



Приклади надання допомоги 

ПАЦІЄНТ – «В» 
 
Діагноз: 
Вертебро-базилярна недостатність на грунті остеохондрозу. 
Післятравматичний артрит плечового суглоба. 
 
Для лікування необхідні : кавінтон в ампулах, кавінтон в таблетках, 
дипроспан, шприци, системи для капання  – на суму 231,00 грн. 
 
Сплачено в КЗС (40 міс.) – 607,00 грн. 
 
Взято в минулі періоди – 738,00 грн. 
 
Можливо отримати з лікарняної каси  на суму – не більше 233,00 грн. 
 
Отримано – 231,00 грн. 



Приклади надання допомоги 

ПАЦІЄНТ – «Г» 
 
Діагноз: 
Хронічний гепатит, загострення. Гіпертонічна хвороба 2 стадія, гіпертонічний 
криз. 
 
Для лікування необхідні : мілдронат, лазікс, тіотріазолін, енерлів, галстена, 
енап Н, валокордин   – на суму 440,00 грн. 
 
Сплачено в КЗС (40 міс.) – 592,00 грн. 
 
Взято в минулі періоди – 627,00 грн. 
 
Можливо отримати з лікарняної каси  на суму – не більше 320,00 грн. 
 
Отримано – 320,00 грн. 
 
Персональна доплата – 120,00 грн. 
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Дохід витрати на медичну допомогу 

Що маємо на сьогодні? 



Перспективи розвитку і бачення майбутнього 

 Всі мешканці Стрия – члени “КЗС” 
 
 Всі члени “КЗС” – вчасно оздоровлені і 
задоволені роботою “КЗС” 

 
 Розвиваємо дружні стосунки і заохочуємо 
взаємодопомогу між членами лікарняної 
каси 



Як вступити до “Каси здоров'я Стрийщини”? 



Заяву потрібно подати в каб. №31 “Стрийської міської поліклініки” 

Написати заяву на вступ до лікарняної каси за зразком 


