Раздел А

Спецификация с определени и групирани помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания
изготвена по реда на Наредба № 7/31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Решение № РД-НС04-135/16.11.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

Технически изисквания

1

2

3

4

5

6

7

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Протези за долни (горни) крайници, включително с електронно устройство, изработени по поръчка

1.

1.1

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Протези за долни
(горни) крайници,
включително с
електронно
устройство,
изработени по
поръчка

Протези за долни
крайници,
включително с
електронно
устройство,
изработени по
поръчка

1

Подколянна модулна протеза:
протезно стъпало, тръба с два адаптора, адаптор за приемна
индивидуална гилза, твърда и мека приемна гилза, козметика
и наколенка

465

1 680

2

Модулна протеза при частична ампутация на ходилото:
протезно стъпало, адаптор за приемна индивидуална гилза,
твърда и мека приемна гилза, козметика и наколенка

170

1 680

3

Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с
движение:
протезно
стъпало, тръба с два адаптора, коляно с ключ,адаптор за
приемна индивидуална гилза, твърда, козметика , протезен
колан или поясен бандаж

43

3 280

4

Модулна протеза с бедрен маншет:
протезно стъпало, тръба с два адаптора, адаптор за приемна
индивидуална гилза, твърда и мека приемна гилза, шини с
движение в колянната става и бедрен маншет козметика

114

3 280

5

Бедрена модулна протеза с коляно с движение и
динамично стъпало:
Динамично протезно стъпало, тръба с два адаптора, коляно с
движение,адаптор за приемна индивидуална гилза, твърда,
козметика, протезен колан или поясен бандаж

849

3 580

6

Модулна протеза при малформация на долен крайник:
протезно стъпало с движение, тръба с два адаптора, коляно с
движение,адаптор за приемна индивидуална гилза, твърда,
козметика, протезен колан или поясен бандаж

4

3 580

1

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

1

2

3

4

1.2

Протези за долни
(горни) крайници,
включително с
електронно
устройство,
изработени по
поръчка

Протези за горни
крайници,
включително с
електронно
устройство,
изработени по
поръчка

6

7

1

Модулна подлакетна козметична протеза за горен
крайник:
Вътрешна
длан,адаптор за дланта,тръба с адаптори, адаптор за гилзата,
индивидуална твърда приемна гилза, козметика, козметична
ръкавица

81

1 620

2

Модулна протеза при частична ампутация на длан:
Индивидуална твърда длан, индивидуална приемна гилза,
индивидуална козметична ръкавица

48

1 620

3

1.3

Протези за долни
(горни) крайници,
включително с
електронно
устройство,
изработени по
поръчка

Ремонти на протези
за долни (горни)
крайници

Технически изисквания

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

1

5

Модулна надлакетна козметична протеза за горен
крайник: вътрешна длан,адаптор за дланта, две тръби с
адаптори, лакътен механизъм с фиксация на позицията,
адаптор за гилзата, индивидуална твърда приемна гилза,
козметика, козметична ръкавица, колан тип осморка

Ремонти на протези за долни (горни) крайници

47

2 260

2 901

2 533

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

2

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

Технически изисквания

1

2

3

4

5

6

7

2 350

7

1 582

5

1 735

32

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Принадлежности за ползване на протези

2.

1

2

2.1

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Протези за долни
(горни) крайници,
включително с
електронно
устройство,
изработени по
поръчка

3
Принадлежности за
ползване на протези

4

Протезни рула – два броя по 2 м.
Плетен ръкав от памук 80% 10 – 15 см. Ширина
Протезни чорапи - 12 броя
плетени чорапи – конуси от памук 80% без ластик, 4 размера
за бедро и 4 размера за подбедрица, в зависимост от
дължината на чукана
Протективни чорапи – 6 броя
плетени чорапи – конуси от полиамид /найлон 6;6,6/ без
ластик,
4 размера за бедро и 4 размера за подбедрица, в зависимост от
дължината на чукана.
Козметични ръкавици
външна ръкавица за обличане на протези за горен крайник от
ПВС или силикон, три броя. СЕ сертификация. Размера се
определя по каталог на производителя от дължината на 3-тия
пръст и обиколката на дланта на запазената ръка.

118

24

5

Обувки за протеза
един чифт конфекционни обувки по избор на правоимащия
или ортопедични обувки по индивидуална мярка

722

36

6

Акумулаторни батерии за протеза на горен крайник с
електронно устройство

13

384

3

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

1

2

3

4

5

6

7

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Ортези и ортопедични апарати, изработени по поръчка

3.

3.1

Технически изисквания

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Ортези и
Ортези и
ортопедични
ортопедични
апарати, изработени
апарати, изработени
по поръчка за долен
по поръчка
крайник

1

Ортеза за долен крайник – подколянна скелетна към
ортопедични обувки:
чифт шини с шарнири за движение в глезена към ортопедични
обувки, тапицировка на шини, каишки за фиксация

46

118

2

Ортеза за долен крайник – подколянна скелетна към
сандал:
чифт шини с шарнири за движение в глезена към сандал,
тапицировка на шини, каишки за фиксация

8

266

3

Ортеза корекционна за „О” Байне:
вътрешна шина с бедрена пелота, сандал,коригираща каишка
за колянната става и фиксиращи каишки

0

137

4

Ортеза корекционна за „Х” Байне:
външна шина с бедрена пелота, сандал,коригираща каишка за
колянната става и фиксиращи каишки

0

137

5

Ортеза подколянна кожена с шнуровка към ортопедични
обувки:
чифт шини с
шарнири за движение в глезена и кожена гилза с шнуровка
към ортопедични обувки, тапицировка на шини.

6

324

6

Ортеза подколянна кожена с шнуровка към сандал:
чифт шини с шарнири за движение в глезена и кожена гилза с
шнуровка към сандал, тапицировка на шини.

278

473

7

Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в
колянната става към ортопедични обувки:
чифт шини горни и долни с коленни шарнири с ключ, с носещ
пръстен с туберна опора, с шарнири за движение в глезена.
Бедрена и подбедрена кожена гилза с каишки към
ортопедични обувки, тапицировка на шини.

0

403

4

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

1

2

3

4

5

6

7

8

Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в
колянната става към сандал:
чифт шини горни и долни с коленни шарнири с ключ, с носещ
пръстен с туберна опора, с шарнири за движение в глезена.
Бедрена и подбедрена кожена гилза с каишки към сандал,
тапицировка на шини.

10

618

9

Ортеза надколянна скелетна със седалищна опора с
колянната става към ортопедични обувки:
чифт шини горни и долни с коленни шарнири, с носещ
пръстен с туберна опора, с шарнири за движение в глезена, с
каишки към ортопедични обувки, тапицировка на шини.

4

338

10

Ортеза надколянна скелетна със седалищна опора с
колянната става към сандал:
чифт шини горни и долни с коленни шарнири, с носещ
пръстен с туберна опора, с шарнири за движение в глезена, с
каишки към сандал, тапицировка на шини.

0

487

3.1

Ортези и
Ортези и
ортопедични
ортопедични
апарати, изработени
апарати, изработени
по поръчка за долен
по поръчка
крайник

Технически изисквания

11

Шина на Томас към ортопедични обувки:
чифт шини, с носещ пръстен с туберна опора, завършващ с
„П”шина /стреме/, фиксиращи каишки, тапицировка на шини.

0

151

12

Ортеза за колянна става пластмасова без движение:
пластмасов тутор от полипропилен /фиксиращ/без движение в
коляното и глезена, с каишки за фиксация

0

92

13

Ортеза за колянна става пластмасова с движение:
пластмасов тутор от полипропилен с движение в коляното и
глезена, с каишки за фиксация.

0

136

0

551

14

Ортеза за колянна и тазобедрена става към ортопедични
обувки - кожена:
поясен колан с трохантерна шина, чифт шини горни и долни с
коленни шарнири с ключ, с носещ пръстен с туберна опора, с
шарнири за движение в глезена. Бедрена и подбедрена кожена
гилза с каишки към ортопедични обувки, тапицировка на
шини.

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

5

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

1

2

3

4

5

6

7

15

Ортеза за колянна и тазобедрена става към сандал кожена:
поясен
колан с трохантерна шина, чифт шини горни и долни с
коленни шарнири с ключ, с носещ пръстен с туберна опора, с
шарнири за движение в глезена. Бедрена и подбедрена кожена
гилза с каишки към сандал, тапицировка на шини.

54

700

0

331

0

366

0

298

16

3.1

Ортези и
Ортези и
ортопедични
ортопедични
апарати, изработени
апарати, изработени
по поръчка
по поръчка за долен
крайник

17

3.2

3.3

4.

Ортези и
Ремонти на ортези и
ортопедични
ортопедични
апарати, изработени апарати, изработени
по поръчка
по поръчка

Тутор за тазобедрена става - кожен
поясен колан с трохантерна шина, чифт шини, с носещ
пръстен с туберна опора. Бедрен и подбедрен кожен тутор с
каишки към ортопедични обувки, тапицировка на шини.
Тутор за тазобедрена и колянна става - кожен
поясен колан с трохантерна шина, чифт шини. Бедрен и
подбедрен кожен тутор с каишки към ортопедични обувки,
тапицировка на шини.

18

Тутор за колянна става с две шини - кожен
чифт шини, бедрен и подбедрен кожен тутор с каишки към
ортопедични обувки, тапицировка на шини.

19

Тутор за колянна става с една шина - кожен
една шина, бедрен и подбедрен кожен тутор с каишки към
ортопедични обувки, тапицировка на шина.

2

487

8

196

1

Ортеза за горен крайник - кожена
чифт шини с шарнир за лакетна става, предмишнична и
мишнична кожена маншета, каишки за фиксация

22

184

2

Ортеза за горен крайник - пластмасова
пластмасов тутор за предмишнична и мишнична, каишки за
фиксация

6

56

0

0

20

Ортези и
Ортези и
ортопедични
ортопедични
апарати, изработени апарати, изработени
по поръчка за горен
по поръчка
крайник

Технически изисквания

1

Тутор за глезенна става - кожен
една шина, подбедрен и стъпален кожен тутор с шнурожвка ,
тапицировка на шина.

Ремонти на ортези и ортопедични апарати, изработени по
поръчка

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Ортопедични обувки и приспособления за корекция, изработени по поръчка

6

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

Технически изисквания

1

2

3

4

5

6

7

1

Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см.
тапа кожена сая,твърд форд или супинатор, индивидуална
стелка, коригираща спъсяването тапа, коригираща подметка

2

104

2

Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5
см. тапа кожена сая,твърд форд или супинатор, индивидуална
стелка, коригираща спъсяването тапа, коригираща подметка

0

116

3

Ортопедични обувки от № 17 до № 24 смикропореста гума
до 5 см. тапа
кожена сая,твърд форд или супинатор, индивидуална стелка,
коригираща спъсяването тапа, коригираща подметка

118

136

4

Ортопедични обувки от № 17 до № 24 смикропореста гума
над 5 см. тапа
кожена сая,твърд форд или супинатор, индивидуална стелка,
коригираща спъсяването тапа, коригираща подметка

10

162

5

Ортопедични обувки към шина на Томас
кожена сая,твърд форд или супинатор, индивидуална стелка,
коригираща спъсяването тапа, коригираща подметка.
Подметката на здравия крак компенсира повдигнатия от
апарата крак с 3,4 или 5 см.

4

176

6

Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.
тапа кожена сая,твърд форд или супинатор, индивидуална
стелка, коригираща спъсяването тапа, коригираща подметка

20 578

190

7

Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5
см. Тапа кожена сая,твърд форд или супинатор,
индивидуална стелка, коригираща спъсяването тапа,
коригираща подметка

1 356

209

8

Ортопедични обувки с корково легло с продължение
кожена сая,твърд форд или супинатор, индивидуална коркова
стелка, коригираща спъсяването и дължината на ходилото,
коригираща подметка

4 396

238

4.1

Ортопедични обувки Ортопедични обувки
и приспособления за по индивидуална
корекция
мярка

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

7

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

Технически изисквания

1

2

3

4

5

6

7

9

Ортопедична обувка тип ”Налъм”с микропореста гума
кожена сая,твърд форд или супинатор, индивидуална коркова
стелка, коригираща спъсяването и дължината на ходилото,
коригираща подметка за скъсяване на 8 – 10 см.

202

275

10

Ортопедични обувки за диабетно стъпало
кожена сая от мека еластична кожа,твърд форд, мека
индивидуална стелка, коригираща зоните на претоварване на
ходилото, еластична подметка.

10 954

223

1

Апарат обувка /вътрешна обувка
кожена сая от мека еластична кожа с задна шнуровка,твърд
форд корково продължение на ходилото. Стоманена пружинна
шина вградена в подметката.Гьонена подметка.

70

170

4.1

4.2

4.3

Ортопедични обувки Ортопедични обувки
и приспособления за по индивидуална
корекция
мярка

Ортопедични обувки
Aпаратообувки по
и приспособления за
индивидуална мярка
корекция

Ортопедични обувки
Поправки и
и приспособления за
ремонти на
корекция
ортопедични обувки

1

Смяна на токове

12

2

Смяна на ходила

17

3

Корекция на ортопедични обувки

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

32
2 418

4

Ремонт на апарат обувка /вътрешна обувка/

71

5

Демонтаж и смяна на табан

11

6

Изолация на ортопедични подложки

2

8

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

Технически изисквания

1

2

3

4

5

4.4

Ортопедични обувки
и приспособления за
корекция

Индивидуални
коригиращи
приспособления и
стелки

1

Индивидуални коригиращи приспособления и стелки
стелка от евапрен с коригиращи пъпки за надлъжен и
напречен свод и покриване / каширане / с текстил или кожа

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

6

7

8

9

784

49

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

353

1 236

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представителл

ТД сключил договор с
НЗОК

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Говорен апарат

5.

Говорен апарат

5.1

1

Говорен апарат

Говорен апарат
Говорен апарат

5.2

1

Ремонт на говорен апарат

5

620

Слухови апарати с индивидуална отливка към тях

6.

6.1.

Цифрови слухови
апарати

6.2.

6.3

Цифрови слухови
апарати

1

Цифрови слухови апарати

Джобни слухови
Джобни слухови
апарати по костен и апарати по костен и
въздушен път
въздушен път

1

Очила по костен път Очила по костен
път

1

8 494

170

Джобни слухови апарати по костен и въздушен път

63

308

Очила по костен път

37

444

9

Пореден
№

1

6.4.

6.5.

6.6.

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

Технически изисквания

2

3

4

5

Очила по костен път
за едностранно или
двустранно
слухопротезиране на
деца, учащи и
студенти

1

Очила по костен път
за едностранно или
двустранно
слухопротезиране на
деца, учащи и
студенти

Програмируеми
Програмируеми
цифрови слухови
цифрови слухови
апарати за
апарати за
едностранно или
едностранно или
двустранно
двустранно
слухопротезиране на
слухопротезиране на
деца, учащи и
деца, учащи и
студенти
студенти

Програмируеми
Програмируеми
цифрови слухови
цифрови слухови
апарати за
апарати за
едностранно или
едностранно или
двустранно
двустранно
слухопротезиране на слухопротезиране на
лица, ползвали
лица, ползвали
програмируеми
програмируеми
цифрови слухови
цифрови слухови
апарати за
апарати за
едностранно или
едностранно или
двустранно
двустранно
слухопротезиране
слухопротезиране
като деца, учащи и като деца, учащи и
студенти
студенти

1

Очила по костен път за едностранно или двустранно
слухопротезиране на деца, учащи и студенти

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

6

7

0

444

Едностранно

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

800

320

2

1

Двустранно

1 600

Едностранно

480

56

2

Двустранно

960

10

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

Технически изисквания

1

2

3

4

5

6.7.

Програмируеми
Програмируеми
цифрови слухови
цифрови слухови
апарати за осигурени
апарати за осигурени
лица в
лица в
трудоспособна
трудоспособна
възраст
възраст

1

Програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени
лица в трудоспособна възраст

6.8.

20 броя батерии за
слухов апарат

20 броя батерии за
слухов апарат

1

20 броя батерии за слухов апарат

6.9

Ремонт на слухов
апарат

Ремонт на слухов
апарат

1

Ремонт на слухов апарат

Очни протези

7.1

7.3

6

7

1 264

480

24 997

24

183

90

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Заместващи и козметични средства

7.

7.2

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Заместващи и
козметични средства

1

Очни протези

12

96

1

Гръдна епитеза - първична

853

144

Гръдни епитези

Протези за уши и
нос

2

Гръдна епитеза - постоянна

1

Протези за уши и нос

2 670

144

0

120

11

Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

Технически изисквания

1

2

3

4

5

Перука

Перука

1

Перука

9.2

Очила

Обикновени или
тъмни очила

Очила

Бинокулярни,
бифокални,
специални оптични
средства
(телескопични, лупи,
екран и
бинокловидни)

1

10.2

6

7

8

9

1 430

128

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

0

36
Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

1

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Обикновени или тъмни очила

Бинокулярни, бифокални, специални оптични средства
(телеско- пични, лупи, екран и бинокловидни)

99

144

Патерици, бастуни, ходилки и проходилки

10.

10.1

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

Очила

9.

9.1

Други условия и
срокове

Перука

8.

8.1

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Патерици, бастуни,
ходилки и
проходилки

Патерици, бастуни,
ходилки и
проходилки

1

Канадки

751

14

2

Подмишечни

520

11

1

Регулируем

125

11

2

Нерегулируем

1

8

3

Ортопедичен

12

11

4

Регулируем триопорен

41

36

Патерици

Бастуни

12

Пореден
№

1

Група
Патерици, бастуни,
ходилки и
проходилки

Подгрупа

2

3

10.4

Патерици, бастуни,
ходилки и
проходилки

Патерици, бастуни,
ходилки и
проходилки

Технически изисквания

4

5

Бастуни

10.2

10.3

Група по
технически
изисквания

Бели и сензорни
бастуни за незрящи
лица

Ходилки/
проходилки

5

Регулируем четириопорен

1

Бели и сензорни бастуни за незрящи лица

1

Ходилки/ проходилки

Инвалидни колички

11.2

6

7

112

48

1

22

3 278

72

108

350

Съгласно сключен
заплаща
договор
ТД НЗОК
сключил
договор с
Другис производител
условия и
ПСПСМИ
или негов
упълномощен отпуснати
НЗОК
срокове
на
представител

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Инвалидни колички

11.

11.1

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

1

Рингови инвалидни колички

2

Комплект гуми, лагери

0

По фактура

Основен ремонт на
инвалидна количка

3

Основен ремонт на инвалидна количка

0

По фактура

Инвалидни колички

1

Рингови инвалидни колички, с чужда помощ, с
едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/ или др.

9 707

486

2

Комплект гуми, лагери

550

219

Комплект гуми,
лагери

Комплект гуми,
лагери

Рингови
инвалидни
колички

Рингови
инвалидни
колички, с чужда
помощ, с
едностранно
задвижване, с
регулиращ се гръб
и/ или др.

13

Пореден
№

Група

11.2

1

2

Група по
Рингови
Подгрупа
технически
инвалидни
изисквания
колички, с чужда
помощ, с
едностранно
задвижване, с
регулиращ се гръб
и/ или
3 др.
4

6

7

3

Основен ремонт на инвалидна количка

571

211

Инвалидни колички

1

Акумулаторни колички

276

3 019

Комплект
акумулаторни
батерии

2

Комплект акумулаторни батерии

414

280

3

Комплект гуми, лагери

449

752

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Акумулаторна
количка
Комплект гуми,
лагери

11.5

5

Основен ремонт на
инвалидна количка

11.3

11.4

Технически изисквания

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Основен ремонт на
инвалидна количка

4

Основен ремонт на инвалидна количка

226

1 820

Инвалидни колички

1

Детска рингова инвалидна количка

104

800

2

Комплект гуми, лагери

0

По фактура

Основен ремонт на
инвалидна количка

3

Основен ремонт на инвалидна количка

0

По фактура

Инвалидни колички

1

Детска инвалидна количка

104

800

2

Основен ремонт на инвалидна количка

0

По фактура

Комплект гуми,
лагери

Основен ремонт на
инвалидна количка

Детска рингова
инвалидна количка

Детска инвалидна
количка

14

Пореден
№

Група

Група по
технически
изисквания

Технически изисквания

4

5

Детска инвалидна
количка

11.5
1

Подгрупа

2

3

Комплект гуми,
лагери

3

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

7

8

9

0

По фактура

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

11 300

200

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

6

Комплект гуми, лагери

Комбиниран стол за тоалет и баня

12.

12.1

Комбиниран стол за Комбиниран стол за
тоалет и баня
тоалет и баня

12.2

Основен ремонт на
тоалетен стол, стол
за баня и
комбиниран вариант
/комбиниран стол за
тоалет и баня/

12.3

Комплект гуми,
лагери

1

Комбиниран стол за тоалет и баня

Основен ремонт на
тоалетен стол, стол
за баня и
комбиниран вариант
/комбиниран стол за
тоалет и баня/

1

Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран
вариант /комбиниран стол за тоалет и баня/

613

103

Комплект гуми,
лагери

1

Комплект гуми, лагери

676

199

Специализани помощни средства и принадлежности

13.
Антидекубитална
възглавница
Антидекубитален
дюшек
Специализани
помощни средства и Антидекубитален
принадлежности дюшек - с помпа и
въздушни камери
13.1

Специализани
помощни средства и
принадлежности

1

Антидекубитална възглавница

2

Антидекубитален дюшек

6 835

43

120
7 543

3

Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери

Масички за
инвалидна количка

4

Масичка за инвалидна количка

Щипки за
захващане на
предмети от
разстояние

5

Стеснители за
инвалидни колички

6

220

3 874

48

Щипки за захващане на предмети от разстояние

2

12

Стеснители за инвалидни колички

2

12
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Пореден
№

Група

Подгрупа

Група по
технически
изисквания

Технически изисквания

1

2

3

4

5

13.2

Приспособление за
управление на лек
автомобил от лица с
дисфункция на горни
и/или долни
крайници

Приспособление на
лек автомобил за
инвалиди с трайни
увреждания, чието
предвижване е
затруднено

1

Приспособление на лек автомобил за инвалиди с трайни
увреждания, чието предвижване е затруднено

Прогнозен
Най-ниска стойност
обем/брой
на съответното
ПСПСМИ,
ПСПСМИ,
включително
заплащано през
ремонти за 12последните три
мсечен период,
календарни години
заплащан от НЗОК

6

7

156

до 1440

Ремонт на
приспособлението

2

Ремонт на приспособлението

2

1 440

14.

Говорещ
Говорещ термометър
термометър за
за телесна
телесна температуратемпература
брой

1

Говорещ термометър за телесна температура

0

60

15.

Вертикализатор от
седнало в изправено
положение за деца с
увреждания

1

Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца
с увреждания

36

850

Вертикализатор от
седнало в изправено
положение за деца с
увреждания

Други условия и
срокове

НЗОК заплаща
отпуснати ПСПСМИ
на

8

9

Съгласно сключен
договор с производител
или негов упълномощен
представител

ТД сключил договор с
НЗОК

Забележка - Прогнозния обем/брой ПСПСМИ е изчислен на база среден ръст през последните 3 години
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