Как отстоять свое право на бесплатную медпомощь

Платные медицинские услуги – где грань между неукоснительным соблюдением конституционного права граждан на охрану здоровья и созданием здоровой конкуренции и дополнительных возможностей в этой сфере? Сегодня данная тема является «раздражителем» для многих людей, сталкивающихся со злоупотреблениями в государственных учреждениях здравоохранения. За разъяснениями по этой злободневной проблеме мы обратились к директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Республики Татарстан Алсу МИФТАХОВОЙ. 

 - Алсу Мансуровна, недавно в некоторых интернет-СМИ промелькнули высказывания, что вся медицина может стать платной. Имеют ли эти слухи реальные основания?
- Хочу поблагодарить за возможность обсудить проблему платных услуг в медицине. Эта проблема сегодня и нас самих сильно беспокоит, поскольку наша основная задача как территориального фонда ОМС – защищать права и законные интересы пациентов при получении ими медицинской помощи.
Прежде всего, хочу заявить, что никаких предпосылок для слухов о переходе на платную медицину нет. Это даже не обсуждается ни на каком официальном уровне. А сегодняшняя правовая основа такова. 
В соответствии с Федеральным законом об обязательном медицинском страховании полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи, предусмотренной в Территориальной программе ОМС. 
То есть, гражданам, имеющим полис ОМС, безо всяких оговорок должна предоставляться бесплатно медицинская помощь в поликлинике, стационаре, а также скорая медицинская помощь в экстренной, неотложной и плановой форме. 
Ее оплачивают страховые медицинские организации за счет страховых взносов. Взносы на оказание медицинской помощи по ОМС, в свою очередь, уплачивают за работающих граждан работодатели, а за неработающих – бюджет субъекта РФ, т.е. республика. 
Соответственно, медицинская помощь по сути не бесплатна, поскольку за нее платят работодатели и субъект РФ. Но еще раз хочу подчеркнуть, что населению она должна оказываться бесплатно. 

- Как же быть тогда тем, кто не застрахован по ОМС? На что они могут претендовать.
- Им, в соответствии с Программой госгарантий, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 №1382, бесплатно оказывается медицинская помощь только в экстренной и неотложной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях и травмах, обострении хронических заболеваний до снятия угрозы жизни пациента. Данная помощь оплачивается за счет средств бюджета республики. 

- В СМИ ведутся дискуссии по поводу законодательной инициативы в части оплаты медицинской помощи, оказанной неработающим гражданам трудоспособного возраста. Что вы думаете по этому поводу?
- Речь идет о внесении в законодательство поправок, обязывающих неработающих граждан трудоспособного возраста уплачивать страховые взносы, в том числе в фонд обязательного медицинского страхования.  
Это касается граждан, которые работают и получают зарплату неофициально и, соответственно, не платят страховых взносов и налогов. За них сегодня взносы уплачивает государство, как за неработающих, а в конечном итоге – все добросовестные налогоплательщики. В том числе и мы с вами. Как известно, теневой сектор в экономике страны еще занимает значительную долю, и недополученные по этой причине платежи на ОМС – одна из причин недостатков в сфере бесплатной медицины.
Этот вопрос  обсуждается уже не первый год, и он требует детального анализа. От того, как он будет решен, напрямую зависит финансовое обеспечение медицинской помощи, гарантируемой государством населению бесплатно.

- Возвращаясь к вопросу о платных услугах… За что с пациента, имеющего полис, медицинская организация может попросить оплату? 
- Это строго прописано в Правилах предоставления платных медицинских услуг, принятых Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006. 
Например, граждане могут оплачивать медицинскую помощь, предоставляемую анонимно, индивидуальный медицинский пост в стационаре, медицинскую помощь и диагностику по самообращению (то есть, без медицинских показаний). Также оплачиваются пребывание в условиях повышенной комфортности и иные сервисные услуги. 

- Но, согласитесь, платные услуги становятся уже чуть ли не нормой и, как утверждают многие, приходится платить практически за все. 
- Такая проблема, к сожалению, есть, но не соглашусь, что она является общераспространенной. Надо признать, ежегодно в Территориальный фонд ОМС и страховые медицинские организации поступает более тысячи обоснованных жалоб. Половина из них обусловлена отказами в оказании медуслуг либо взиманием с граждан денежных средств за медицинскую помощь. 
Сегодня деньги с населения берут как официально, т.е. заключая договор платных медицинских услуг, так и неофициально. При этом не всегда в доступной форме пациенту разъясняют, что данную медицинскую помощь можно получить бесплатно по полису, а зачастую вводят в заблуждение. Приведу примеры. 
Женщина обратилась с жалобой на то, что она по просьбе врача оплатила 35 тысяч рублей за операцию. В заключении договора платных услуг ей было отказано. В то же время при выписке из стационара медицинская организация выдала пациентке справку о том, что предварительная стоимость лечения за счет средств обязательного медицинского страхования составила свыше 40 тысяч рублей. Таким образом, медицинская организация получила дважды оплату: сначала с пациента, а потом еще и со страховой медицинской организации. 
Другой случай. В одной из больниц Казани пациентам, госпитализированным в хирургическое отделение, предлагалось оплачивать наркоз. За него брали от 1,5 до 3 тыс.рублей, объясняя это тем, что данный вид обезболивания не входит в стандарт медицинской помощи. При этом по полису ОМС стоимость, например, операции на пазухах носа и верхних дыхательных путях с учетом обезболивания варьирует, в зависимости от ее сложности, от 20 тыс. до 46 тыс. рублей. 
Подобные случаи двойной оплаты стали частыми, особенно при родовспоможении. Выявить и пресечь такие факты возможно лишь по обращениям пациентов в фонд ОМС или страховую компанию.  
Минувшим летом на сессии Госсовета РТ мы предложили депутатам выступить с инициативой о внесении в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» поправок, наделяющих территориальные фонды ОМС и страховые компании полномочиями по контролю за оказанием платных медицинских услуг. 
В случае принятия поправок у нас появится возможность проверять договоры и реестры оказания платных медицинских услуг в медицинских организациях и финансово наказывать их за нарушение прав граждан.

- Что делать пациенту, если ему предложили заплатить?
- Если у него есть сомнения в законности такой оплаты, он должен обратиться к страховому представителю за разъяснениями и помощью. Для этого в фонде ОМС создан контакт-центр (телефон 8 800 200 51 51, звонок бесплатный). А если уже пришлось заплатить, надо получить в данном медучреждении подтверждающие оплату документы - договор, кассовые или товарные чеки. 

- Есть какой-то шанс вернуть деньги?
- Шанс есть. Надо с этими документами обратиться в свою страховую медицинскую организацию.  В 2015 году нам удалось добиться удовлетворения в досудебном порядке 92% обоснованных жалоб. Они касались как отказов в оказании медицинской помощи, взимания денежных средств с граждан, так и некачественного ее оказания.
В итоге медицинские организации в добровольном порядке возместили пациентам более 263 тыс. рублей.
Остальные жалобы были рассмотрены в суде и удовлетворены также в пользу пациентов. Общая сумма возмещения, включая компенсацию морального вреда, составила 907 тыс. рублей. 

- Где можно узнать о порядке оказания платной и бесплатной медпомощи?
- В соответствии с федеральными законами «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» медицинские организации обязаны размещать такую информацию на своем официальном сайте, а также на информационных стендах в медучреждениях.
Страховые медицинские организации также обязаны информировать население о видах и условиях предоставления медицинской помощи, правах и обязанностях застрахованных. Информацию они размещают на своих сайтах и стендах в медицинских организациях и пунктах выдачи полисов ОМС.
На официальном сайте фонда www.fomsrt.ru тоже представлена достаточно подробная информация. 
Кроме того, ответы на интересующие вопросы можно получить, позвонив на бесплатный телефон контакт-центра 8-800-200-51-51.
Нам бы хотелось, чтобы люди больше знали о своих правах и о том, куда они могут обратиться за помощью. Мы всегда открыты и готовы оказать содействие. 


Соңгы вакытта кайбер интернет-басмаларда Татарстанда тиздән барлык медицина хезмәтләрен күрсәтү дә түләүле булырга мөмкин дигән фикерләр күренеп алды. Бу мәсьәләгә ачыклык кертүне үтенеп, без Татарстан Республикасының Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды директоры Алсу Мифтаховага мөрәҗәгать иттек. Аның белән булган әңгәмәнең бер өлешен бүген сезгә дә тәкъдим итәбез.

Түләүле медицина хезмәтләре күрсәтү мәсьәләсе бик четерекле һәм халыкның ачуын чыгара торган мәсьәлә дип әйтер идем мин. Беренчедән, ул һәр гражданның иң мөһим конституцион хокукларыннан булган сәламәтлек саклау һәм медицина ярдәмен түләүсез алу хокукларына кагыла. Икенчедән, халыкның реаль керемнәре кими, эшсезләр саны арта барган икътисадый кризис шартларында бу мәсьәлә аеруча кискенләшә. 
Дөресен әйтим, медицина өлкәсендә түләүле хезмәтләр күрсәтү проблемасы безне нык борчый, чөнки территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондының төп бурычы мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча медицина ярдәмен алганда пациентларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау бит.
Ә сез куйган сорауга килгәндә, мин бары шуны гына әйтә алам: ул дөреслеккә туры килми. Әгәр дә якын киләчәктә шундый зур үзгәрешләр көтелсә, без, һичшиксез, бу турыда алдан ук хәбәр иткән булыр идек. Беренче чиратта, билгеле инде, массакүләм мәгълүмат чаралары аша. 
Мәҗбүри медицина иминияте турындагы федераль закон нигезендә мәҗбүри медицина иминияте полисы булган гражданнарга медицина ярдәме Территориаль мәҗбүри медицина иминияте программасы күләмендә түләүсез күрсәтелә. Полис иминләштерелгән затларның поликлиникада һәм стационарда медицина ярдәмен, ашыгыч медицина ярдәмен түләүсез алу хокукын таныклый торган документ булып тора. 
Ләкин шуңа да басым ясап үтәсем килә: түләүсез күрсәтелә торган ярдәм дә чынлыкта түләүсез түгел бит. Үзегез күреп торасыз: бер генә медицина учреждениесе дә, бер генә табиб та бушка эшләми. Эшләүче гражданнарга медицина ярдәме күрсәткән өчен эш бирүчеләр акчасы исәбеннән түләнә, ә эшләми торган халык өчен түләү Россия Федерациясе субъекты бюджеты акчасы исәбеннән гамәлгә ашырыла. 
Без - халыкны иминләштерү өлкәсендә эшләүчеләр - халыкка күрсәтелә торган медицина хезмәтләренә эш бирүчеләр һәм субъект бюджеты акчасы хисабыннан түләнгәнгә күрә, аларны түләүсез күрсәтелә дип атамыйбыз, гәрчә кешеләр алардан бушлай файдаланса да. 

Әйтегез әле, зинһар, мәҗбүри медицина иминияте буенча иминләштерелмәгән затлар белән эш ничегрәк тора? Аларга медицина хезмәтләрен бушлай күрсәтү каралганмы?
Иминләштерелмәгән затларга медицина ярдәме кичектергесез яки ашыгыч ярдәм күрсәтергә кирәк булган очракларда гына бушлай күрсәтелә. Моңа көчле авырулар белән авырый башлау, имгәнү, пациент тормышына куркыныч тудыра торган хроник авырулар көчәеп китү очраклары керә. Халыкка бушлай күрсәтелә торган әлеге ярдәм өчен республика бюджеты түли. Бу Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 19 декабрендәге 1382 нче карары белән расланган Гражданнарга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтү буенча дәүләт гарантияләре программасы нигезендә шулай каралган. 

Соңгы вакытта массакүләм мәгълүмат чараларында эшкә яраклы яшьтәге эшләмәүче гражданнарга күрсәтелгән медицина ярдәме өчен түләү турындагы закон чыгару инициативасы буенча дискуссияләр алып барыла. Бу мәсьәләгә карата Сезнең фикерегезне беләсе килә. 
Сүз законнарга эшкә яраклы яшьтәге эшләмәүче гражданнарны иминият кертемнәре (шул исәптән мәҗбүри медицина иминияте фондына да) түләргә мәҗбүр итә торган төзәтмәләр кертү хакында бара. Ул рәсмиләштерелмәгән формада эшләүче һәм эш хакы алучы һәм, шулай булгач, иминият кертемнәре һәм салымнар түләмәүче гражданнарга кагыла. Әлеге категорияле гражданнар өчен кертемнәрне, аларны эшләмәүчеләр дип санап, дәүләт түли. Икенче төрле итеп әйткәндә, аларны барлык намуслы салым түләүчеләр түли, шул исәптән сезнең белән без дә түлибез. Үзегез күреп торасыз: илебез икътисадында «күләгәле сектор» шактый урын алып тора. Шуның аркасында мәҗбүри медицина иминиятенә керемнәр керми кала. Нәтиҗәдә - түләүсез медицина өлкәсе зыян күрә.
Бер уйлаганда, закон проектын әзерләүчеләрне дә аңлап була. Алар шулай итеп хезмәт базарын киметергә һәм субъектлар бюджетларына төшә торган авырлыкны җиңеләйтергә уйлый. Мәсьәлә шактый катлаулы, ул инде берничә ел тикшерелә. Тик аны бик нык уйлап, җентекләп тикшереп хәл итәргә кирәк. Халыкка түләүсез күрсәтелүе дәүләт тарафыннан гарантияләнә торган медицина ярдәмен финанслар белән тәэмин итү нәкъ менә шушы мәсьәләне хәл итүгә турыдан-туры бәйләнгән бит.  

Түләүле хезмәтләр күрсәтү мәсьәләсенә кире кайтыйк әле. Медицина оешмасы полисы булган пациенттан нәрсәләр өчен акча түләттерергә хокуклы? 
Пациентлардан акча түләттерү очраклары РФ Хөкүмәтенең 2012 елның 4 октябрендәге 1006 нчы карары белән расланган Түләүле медицина хезмәтләре күрсәтү кагыйдәләрендә тулысынча күрсәтелгән. 
Мәсәлән, гражданнар аноним рәвештә күрсәтелә торган медицина ярдәме, стационардагы индивидуаль медицина посты, медицина күрсәткечләре булмаган шартларда гражданнарның үз үтенечләре буенча күрсәтелә торган медицина ярдәме өчен түли. Шулай ук уңайлылыгы арттырылган шартларда дәваланган һәм башка сервис хезмәтләре күрсәткән өчен дә түләү алына. 

Түләүле хезмәтләр күрсәтү инде нормага кереп бара һәм бөтен нәрсә өчен дә түләргә туры килә, дигән сүзләр белән Сез килешәсезме? 
Әйе, мондый проблема бар, без аны яхшы беләбез. Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондына, шулай ук иминият медицина оешмаларына ел саен меңгә якын нигезле шикаять керә һәм аларның яртысыннан артыгы диярлек медицина ярдәме күрсәтүдән баш тартуга йә гражданнардан медицина ярдәме күрсәткән өчен акча алуга бәйле.
Хәзерге вакытта медицина оешмаларында халыктан акчаны рәсми рәвештә дә, ягъни түләүле хезмәт күрсәтү турында шартнамә төзеп, рәсми булмаган рәвештә дә алалар. Кайвакыт полис буенча әлеге медицина ярдәмен бушлай алып булу турында пациентларга аңлатып та тормыйлар.Яхшылап аңлатмагач, авыруларда «шулай тиештер инде» дигән ялгыш фикер туа. 
Менә сезгә берничә мисал. Күптән түгел безгә табиб кушуы буенча операция ясаткан өчен үз кесәсеннән 35 мең сум акча түләгән бер ханым шикаять белән мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренә караганда, медицина оешмасында бу ханым белән түләүле хезмәтләр күрсәтү турында шартнамә төзеп тормаганнар. Стационардан чыкканда кулына бирелгән белешмә кәгазен укып караганнан соң, ул үзен дәвалау мәҗбүри медицина иминиятенә 40 216,26 сумга төшү турында белгән. Шулай итеп, медицина оешмасының операция өчен пациенттан да, иминият медицина оешмасыннан акча алуы мәгълүм булган. 
Ә менә монысы икенче очрак. Казан шәһәре хастаханәләренең берсендә хирургия бүлегендә наркоз өчен пациентлардан 1,5 мең сумнан 3 мең сумга кадәр акча алганнар, моны авыртуны баса торган бу чара медицина ярдәме күрсәтү стандартына керми дип аңлатканнар. Үзегез исәпләп карагыз: авыртуны баса торган препаратлар бәясен исәпкә алып, мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча борын куышлыгына һәм югары сулыш юлларына ясала торган операцияләр кыйммәте (билгеле инде, аларның катлаулылыгын да исәпкә алып), 20 мең сумнан 46 мең сумга кадәр булырга мөмкин. Күрәсез, бу шактый зур сумма.
Кызганыч, күрсәтелгән медицина ярдәме өчен икеләтә түләтү очраклары саны  кими бара, дип әйтә алмыйм, алар бала тудыру һәм карау хезмәтләре күрсәтү өлкәсендә әледән-әле булып тора. Мондый тәртип бозуларны булдырмый калу өчен күп тырышырга кирәк әле. Билгеле инде, аларны пациентлар мәҗбүри медицина иминияте фондына яки иминият компаниясенә мөрәҗәгать иткәндә генә ачыклап һәм авызлыклап булачак.
Шуңа күрә без узган җәйдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы сессиясендә депутатларга «Россия Федерациясендә мәҗбүри медицина иминияте турында» Федераль законга территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондларына һәм иминият компанияләренә түләүле медицина хезмәтләре күрсәтүне тикшерүдә тоту вәкаләтләрен бирү турында төзәтмәләр кертү башлангычы белән чыгарга тәкъдим иттек. Тәкъдимебез кабул ителгән очракта, без, медицина оешмаларында түләүле медицина хезмәтләре күрсәтү турындагы шартнамәләрне һәм реестрларны тикшереп, гражданнарның хокукларын бозучыларны финанс җаваплылыгына тарта алачакбыз.

Пациентка акча түләргә кушу очраклары да булгалый. Бу очракта аңа нәрсә эшләргә киңәш итәр идегез? 
Мәҗбүри медицина иминияте полисы була торып медицина хезмәте күрсәткән өчен түләргә туры килсә, акчаны кире кайтарып алу мәсьәләсен хәл итү табибларның яки медицина оешмаларының законсыз гамәлен туктатып калуга караганда күпкә авырырак, бигрәк тә түләү документлары булмаса.
Шуңа күрә, әгәр дә пациентка түләүле нигездә тикшеренергә яки консультация алырга йә теге яки бу медицина хезмәтен күрсәткән өчен түләргә тәкъдим итсәләр, бу турыда аңлатмалар бирүне яки ярдәм сорап иминият вәкаләтле вәкиленә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Моның өчен мәҗбүри медицина иминияте фонды базасында контакт-үзәк оештырылды, ул нәкъ менә шундый мәсьәләләрне үз вакытында хәл итүне күздә тота. Сорауларны 8 800 200 51 51 телефон номерына шалтыратып җиткерергә була. Шалтыраткан өчен түләү алынмый.

Тотылган акчаны кире кайтарып алу мөмкинлеге бармы соң?
Әйе бар. Тик тотылган акчаны медицина оешмасы тарафыннан компенсацияләүне таләп итү өчен пациентның шартнамәсе, касса яки товар чеклары булу мәҗбүри. Ул әнә шул документлары белән үз иминият медицина оешмасына мөрәҗәгать итәргә тиеш. 
Без узган елда кергән нигезле шикаятьләрнең 92 процентын судка кадәр канәгатьләндерә алдык. Шикаятьләр арасында медицина ярдәме күрсәтүдән баш тартуга, гражданнардан акча алуга, медицина ярдәмен сыйфатсыз күрсәтүгә кагыла торганнары да бар иде.
Медицина оешмалары үз ирекләре белән пациентларга барлыгы 263 мең сумнан артык күләмдә акча кире кайтарып бирергә мәҗбүр булды. Калган шикаятьләр судта тикшерелде һәм шулай ук пациентлар файдасына хәл ителде. Мораль зыянны компенсацияләүне кертеп, түләттерелгән барлык сумма 907 мең сум тәшкил итте. 

Медицина ярдәмен түләүсез һәм түләүле нигездә күрсәтү шартлары һәм тәртибе турындагы мәгълүматларны каян алырга була?  
«Россия Федерациясендә гражданнар сәламәтлеген саклау нигезләре турында» һәм «Россия Федерациясендә мәҗбүри медицина иминияте турында» федераль законнар нигезендә медицина оешмалары мондый мәгълүматны үз рәсми сайтларында, шулай ук медицина учреждениеләрендә урнаштырырга тиеш.
Иминият медицина оешмалары шулай ук халыкка медицина ярдәме күрсәтү төрләре һәм шартлары, иминләштерелгән затларның хокуклары һәм бурычлары хакында мәгълүмат бирергә бурычлы. Мәгълүматны алар үз сайтларында һәм медицина оешмаларында һәм мәҗбүри медицина иминияте полисларын бирү пунктларында стендларда урнаштыра.
Фондның рәсми сайтында да (www.fomsrt.ru) мондый мәгълүмат шактый тулы бирелгән. 
Моннан тыш, кызыксындыра торган сорауларга җавапларны контакт-үзәкнең 8-800-200-51-51 түләүсез номерына шалтыратып та алырга була.
Сүземне йомгаклап тагын шуны гына әйтәсем килә: тормышта үз хокукларыңны белү, алардан дөрес файдалану бик мөһим. Сораулар килеп чыкканда ярдәм сорап кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеген яхшы белү дә күп кенә проблемаларны җиңелрәк хәл итәргә булыша. Без эшчәнлегебезне әнә шул принциптан чыгып алып барабыз. Сорауларыгыз бар икән, рәхим итегез! Без һәркемгә ачык һәм ярдәм күрсәтергә әзер. 


































