Споредба
на одредбите од новиот и претходниот Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други
помагала
Нов правилник
Усогласеност на правилникот со законската регулатива во делот за
надстандардно помагало

Стар правилник
До сега осигурениците имаа можност за доплата на разликата во
цена на стандардно и надстандардо помагало

Дополнување на стариот правилникот со:
- шифрарник на ортопедски помагала,
- список на помагала кои можат да бидат поправани,
- образец за домакинско користење на помагалата и
- потврда за функционалност на помагалата,

Овие прилози не беа составен дел на правилникот

Дополнување на списокот на помагала со:
- начин на изработка на помагалата (индивидуално, сериско со
прилагодување и сериско произведени помагала)
- индикации за остварување на право на погало дефинирани според
дијагнози по МКБ 10 класификација
- специјалноста на лекарите кои можат да препишуваат помагала

Во списокот на помагала како прилог на поранешниот
правилник не ги содржеше овие елементи

Индикацијата за потребата на помагалата - инвалидски колички го вршат Во стариот правилник индикацијата ја утврдуваше само 1
2 специјалисти
специјалист
Потврдата за препишување на помагало е додефинирана
и дополнета со доплнителни елементи заради подобра
административна евиденција
Дефинирање рок на важност на потврдата за помагало од
препишувањето од страна на лекарот заклучно со нарачката на
помагалото

До сега тие рокови не беа дефинирани

Со новиот правилник се прошири утврдувањето на потребата за
помагало од страна на лекарска комисија и за следните помагалата:

Со стариот правилник лекарската комисија ја утврдуваше
потребата само за следниве помагала:
- миоелектронска протеза за раце,
- електромоторната инвалидска количка и
- потреба за помагало пред истекот на рокот на истото

- протези за раце и нозе
- одредени видови ортози
- инвалидските колички
- телескопските стакла
- кеси за колостома, илеостома и уростома (на 6 месеци)
- пелените ( на 12 месеци)
Формирање на комисија која дава мислење за можноста за користење на
Во стариот правилник не беше потребно вакво мислење
помагала - инвалидски колички
Утврдување на два стандарди на антидекубитално перниче и тоа:
До сега постоеше недефиниран стандард на антидекубитално
- антидекубитално перниче со мемориска пена и
перниче
- антидекубитално перниче со воздух или гел
Правото за остварување на антидекубитално перниче не е условено со
правото за остварување на инвалидска количка

Со стариот правилник правото за остварување на антидекубитално
перниче беше условено со правото за остварување на инвалидска
количка, а роковите на овие помагала не беа усогласени
(инвалидска количка - 60 месеци, а перниче - 36 месеци)

Дефинирање на постапка за враќање на инвалидските колички

Со стариот правилник постоеше обврска за враќање на
помагалото но без дефинирана постапка

Дефинирање на индикации за остварување на право за пелени
Измена на рокот за користење на некои помагала на предлог на
Здруженијата за телесноинвалидизирани лица и ортопедските куќи
Вклучување на категорија - користени помагала
(само инвалидски колички, со исклучок на тоалетна количка)
Дефинирање на нова постапка - проверка на функционалноста на
помагалата и тоа:
- протези за раце и нозе и
- некои видови ортози
Дефинирање на постапката за поправка на помагалата

Оваа категорија претходно не била вклучена во правилникот
Со стариот правилник не се вршеше проверка на функционалност
на ниедно помагало
До сега постоеше можност за поправка на помагалата без
дефинирана постапка и критериуми

