po kapi

medicinsko tehnični pripomočki
MEDICINSKO TEHNIČNI PRIPOMOČKI

Možganska kap pogosto zapušča trajne posledice na vseh področjih človekovega delovanja.
Prizadeto je gibanje, skrb zase oz. sposobnost opravljanja osnovnih življenjskih opravil – dnevnih
aktivnosti, lahko je prizadeto sporazumevanje - govor, razumevanje, hranjenje, zaznavanje,
čustvovanje, stisko ob kapi pa spremljajo tudi hudi psihični pretresi.
Z ustreznimi medicinsko tehničnimi pripomočki lahko bolnikom po kapi olajšamo gibanje in
vsakodnevno življenje.

Pravica do medicinsko tehničnih pripomočkov je opredeljena od 65. do 97. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Predpisuje jih lahko izbrani osebni zdravnik, zahtevnejše specialist,
najzahtevnejši pa so v pristojnosti terciarnega nivoja - pri nas je to Inštitut RS za rehabilitacijo.
Po 66. členu mora bolnikom v času zdravljenja v bolnišnici, kliniki, inštitutu ali zdravilišču medicinsko
tehnične pripomočke zagotoviti izvajalec storitev oz. zdravljenja. Enako velja za domove za starejše,
posebne socialno varstvene zavode in zavode za usposabljanje.
67. člen opredeljuje pravico do stroškov rednega servisiranja in vzdrževanja vozičkov, pripomočkov za
sluh in govor, očesnih pripomočkov ter koncentratorja kisika oziroma aparata za vzdrževanje stalnega
pritiska v dihalnih poteh. Zavod poravna tudi stroške popravil in zamenjave delov teh pripomočkov.

Bolnikom, ki so zdravljeni v bolnišnici, lahko zdravnik specialist medicinsko tehnične pripomočke, ki jih
potrebujejo, predpiše šele ob odpustu. To včasih povzroča svojcem precej organizacijskih težav, saj
bolnik prihaja v domače okolje, ki zanj še ni optimalno pripravljeno.

Medicinsko tehnični pripomočki – pristojnost izbranega osebnega zdravnika:
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standardni voziček na ročni pogon,
negovalna postelja,
trapez za obračanje (posteljni, prosto stoječi),
varovalna posteljna ograja (za eno stran, za obe strani),
posteljna mizica,
prenosni nastavljivi hrbtni naslon,
sobno dvigalo,
bergla (1komad, par),
trinožna palica za oporo,
štirinožna palica za oporo,
hodulja – navadna,
hodulja – s kolesi,
dvigalo za kopalnico,
sedež za kopalno kad ali tuš kabino,
nastavek za toaletno školjko,
toaletni stol,
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blazine proti preležaninam (za posteljo, za sedež),
vrečke za seč,
zbiralniki za seč,
pripomočki za inkontinenco (nepropustne hlačke, plenice, posteljne predloge, mrežaste hlačke),
obvezilni material,
kilni pasovi,
pripomočki pri umetno izpeljanem črevesju in urostomi.

Medicinsko tehnični pripomočki – pristojnost specialista:
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ortoza za vratno hrbtenico,
ortoza za prsno hrbtenico,
ortoza za ledveno hrbtenico (ojačan križni pas, navadni križni pas,
hrbtenico,
ortoza za ramo,
ortoza za komolec,
ortoza za zapestje,
ortoza za kolke,
ortoza za pogačico,
ortoza za koleno,
ščitnik za koleno,
ortoza za gleženj,
ortoza za gleženj in stopalo – peronealna,
ortoza za gleženj in stopalo – tračna,
posebej izdelani čevlji,
začasni čevelj,
posebej izdelani čevlji po mavčevem modelu,
voziček na ročni pogon – aktivni,
voziček na elektromotorni pogon,
gonilnik za voziček (enostavni, zahtevni).

tritočkovna ortoza za

Medicinsko tehnični pripomočki – terciarni nivo:
•
•
•
•
•

proteze,
zahtevnejše ortoze,
zahtevnejši vozički,
počivalnik,
funkcionalni električni stimulator (eno in dvokanalni).
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