"Гроші ходять за людиною" - нові принципи і підходи у
роботі Фонду
Найбільшою цінністю держави є людина, людське здоров'я та
працездатність громадян. В «Основах законодавства України про охорону
здоров'я» та інших актах законодавства про охорону здоров'я визначено
поняття «здоров'я» - це стан повного фізичного, психічного і соціального
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.
Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) є соціальною
інституцією, яка реалізує конституційні гарантії щодо соціального захисту
громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності,
охорони їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності.
На сьогодні значні акценти в роботі Фонду зосереджуються на реалізації
адресності програм соціального захисту населення. Послідовно впроваджується
принцип "гроші ходять за людиною".
У 2017 році прийнято дві відповідні, надзвичайно важливі, постанови
правління Фонду, якими визначено принципово нові механізми:
- забезпечення лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після
перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторнокурортних закладів за їх особистим вибором за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України;
- забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням за власним
вибором.
З травня 2017 року санаторно-курортне лікування потерпілих на
виробництві здійснюється відповідно до «Порядку відшкодування витрат за
надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих
внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»,
затвердженого Постановою правління Фонду соціального страхування України
від 24.05.2017 року № 33.
Потерпілі мають право на санаторно-курортне лікування згідно з
потребою, визначеною висновками МСЕК та індивідуальною програмою
реабілітації інваліда (у разі її складення) за прямими наслідками виробничої
травми чи професійного захворювання, зокрема: інваліди І групи щороку;
інваліди ІІ групи один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної
програми реабілітації інваліда; інваліди ІІІ групи один раз на три роки, один раз
на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації
інваліда. Граничні розміри витрат на одного потерпілого затверджуються
правлінням Фонду на кожний бюджетний рік окремо.
На 2017 рік для відшкодування вартості санаторно-курортного лікування
на одного потерпілого шляхом безготівкового перерахування коштів
санаторно-курортним закладам, з якими укладено відповідні договори
установлені граничні розміри витрат для таких категорій: потерпілі -560 грн.
ліжко-день, супроводжуючі особи потерпілих – 470 грн. ліжко-день з ПДВ;

потерпілі з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку – 533
грн. ліжко-день та їх супроводжуючі особи – 445 грн. ліжко-день з ПДВ.
Термін санаторно-курортного лікування для потерпілих з наслідками
травм, захворюваннями хребта та спинного мозку в спеціалізованих санаторнокурортних закладах становить 45 діб. Термін санаторно-курортного лікування
для інших категорій потерпілих становить 24 доби.
З 01.01.2018 набере чинності постанова правління Фонду соціального
страхування України від 13.07.2017 №39, якою затверджено «Порядок
відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих
осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних
відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України».
Даним Порядком визначене право застрахованої особи на лікування в
реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу відповідно до
медичних показань за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку
лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, клініки
медичної науково-дослідної установи або жіночої консультації.
За рахунок коштів Фонду застраховані особи матимуть можливість
відновити своє здоров’я в умовах санаторно-курортних закладів України.
Відповідно до медичних показань застрахована особа матиме право вільного
вибору реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.
Порядком запроваджуються нові принципи і підходи у роботі Фонду. Так
усю необхідну роботу, пов’язану з підготовкою та оформленням документів,
необхідних для отримання застрахованою особою санаторно- курортного
лікування будуть здійснювати працівники Фонду, а не людина.
Чинними ж на сьогодні нормативними документами щодо лікування
застрахованих осіб в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів
у випадках захворювань або травм, не пов’язаних з нещасним випадком на
виробництві, визначено, що путівка до реабілітаційного відділення санаторнокурортного закладу видається безкоштовно лікувально-профілактичним
закладом застрахованій особі згідно з висновком відбіркової комісії
лікувального закладу щодо направлення хворих до реабілітаційних відділень
санаторно-курортних закладів, у якому вона перебуває на лікуванні. Протягом
календарного року одній і тій же особі може бути видана лише одна санаторнокурортна путівка, що сплачена за рахунок коштів Фонду. Передача виданої
реабілітаційної путівки іншій сторонній особі, поділ її на декількох осіб –
забороняється. Застраховані особи дістаються у санаторій самостійно. Термін
реабілітаційного лікування – 24 дні.
Важливою відмінністю такої путівки є те, що вона видається для
лікування застрахованої особи – безкоштовно, а на період санаторнокурортного лікування в установленому порядку видається листок
непрацездатності.
Отримання застрахованими особами санаторно-курортних послуг
передбачає комплексне лікування, медичну реабілітацію та профілактику
захворювань з максимальним використанням природних лікувальних ресурсів,
фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури та
забезпечення належних культурно-побутових умов на базі санаторно-

курортних закладів, розташованих на територіях курортів державного та
місцевого значення або в лікувально-оздоровчих місцевостях.
Наявність різноманітних природних ресурсів в Україні дозволило
створити різноманітну систему санаторно-курортного лікування. Санаторнокурортне лікування, будучи головним напрямом реабілітаційної допомоги,
посідає особливе місце у системі охорони здоров'я. Оздоровниці сьогодні є
ефективними стаціонарами для доліковування і проведення реабілітаційних
заходів. Курортне лікування – це ефективна медична реабілітація і
профілактика захворювань.
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я «медична
реабілітація» - це активний процес, метою якого є досягнення повного
відновлення порушених внаслідок захворювання чи травми функцій або
оптимальна реалізація фізичного, психічного і соціального потенціалу хворого,
найбільш адекватна інтеграція його у суспільство.
Отже, запровадження механізму відшкодування витрат за надані
соціальні послуги санаторно-курортним закладам за вибором застрахованих
осіб безперечно призведе до підвищення якості надання соціальних послуг за
рахунок страхових коштів.
Консультації та роз'яснення щодо санаторно-курортного лікування
застрахованих осіб та потерпілих на виробництві по Вознесенівському,
Дніпровському, Хортицькому районах м.Запоріжжя, Запорізькому району
Запорізької області можна отримати у Вознесенівському відділенні
м.Запоріжжя управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України у Запорізькій області за адресою: м.Запоріжжя, м-н Профспілок, буд.5
(каб. 111, 461) або за телефонами: 233-53-32, 233-34-76.
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