MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ
OBSZAR C

Likwidacja barier w poruszaniu się
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie nr 4
Forma pomocy

Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
Refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta
PFRON na spotkanie z adresatem programu

Stopień niepełnosprawności
Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie w przypadku osób w wieku emerytalnym
Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
Potwierdzona opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Maksymalna kwota Dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
- w zakresie ręki – do 2.700 zł,
dofinansowania
- przedramienia – do 6.000 zł,
- ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – do 7.800 zł
- na poziomie podudzia – do 4.200 zł
- na wysokości uda (takŜe przez staw kolanowy) – do 6.000 zł
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – do 7.500 zł
z moŜliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości
protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
do 200 zł dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na
spotkanie z adresatem programu
10% ceny brutto zakupu/usługi
Udział własny
Koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej posiadanej protez/y kończyny górnej i/lub dolnej, w której zastosowano
Zakres
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj.:
dofinansowania
Protezy kończyny górnej na III poziomie jakości – proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym
zawieszeniem kikuta (takŜe z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezaleŜnia
pacjenta od otoczenia w stopniu umoŜliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
Protezy kończyny górnej na IV poziomie jakości – proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i
mechaniczne – tzw. Hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w
znacznym stopniu pozwala na uniezaleŜnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z
powodu znacznej wagi
Protezy kończyny dolnej na III poziomie jakości – poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa,
staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, takŜe na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent moŜe
otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie moŜliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową,
Adresat programu

Protezy kończyny dolnej na IV poziomie jakości – grupa najnowocześniejszych w świecie protez, takŜe z elementami sterowanymi
cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlŜejszymi elementami nośnymi; umoŜliwiają w niektórych przypadkach takŜe aktywność
sportową i rekreacyjną pacjentów.
Wymagania
dodatkowe

Częstotliwość
udzielania pomocy
Zakres pojęć

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a takŜe ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia
Pomoc moŜe być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji
proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – proteza/protezy kończyny górnej i/lub
dolnej na III i IV poziomie jakości protez,
osoba w wieku aktywności zawodowej – pełnoletnia osoba, która nie osiągnęła wieku emerytalnego
ekspert PFRON – specjalista wojewódzki z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo inny
specjalista w tych dziedzinach wskazany przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego
województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów PFRON dokonuje
PFRON. Ekspertom przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w
zakresie:
a) stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,
b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
oraz o ile dotyczy:
c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty
dofinansowania
proteza kończyny górnej na I poziomie jakości – prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z
najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w ramach limitu NFZ; nie
przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,
proteza kończyny górnej na II poziomie jakości – proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym
zawieszeniem na kikucie; w zasadzie moŜliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezaleŜnia pacjenta
od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej
proteza kończyny dolnej na I poziomie jakości – proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy
mechaniczne; nie daje moŜliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta
proteza kończyny dolnej na II poziomie jakości – poziomo podstawowy umoŜliwiający w miarę sprawne poruszanie się
pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych moŜliwości intensywnego, bezpiecznego jej uŜytkowania potrzebnego
do codziennej aktywności zawodowej.

