MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA ZAKUPU URZĄDZENIA BIOPTRON DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informujemy Państwa, że osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie zakupu
urządzenia medycznego Bioptron ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Poniżej zmieszamy podstawę prawną oraz informacje wynikające z Rozporządzenia MPPS.
Rok 2008r Dz.U 3 poz. 15
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 stycznia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
WYPIS
§ 5 ust. 1
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
jeżeli:
a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał
poprzedzający miesiąc
złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
— 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, zwanego dalej
„przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę´ we wspólnym gospodarstwie domowym,
— 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
2) jeden raz w roku — osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z
rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia
wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Zgodnie z par.9 ww. Rozporządzenia, po dokonaniu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie można się
starać o refundację zakupu. Nie można mieć również w przeszłości rozwiązania umowy z PFRON z
przyczyn leżących po stronie wnioskującego.
Zaświadczenia o jakich mowa pośrednio w punkcie 1b, może wydać lekarz leczący daną osobę;
Zepter Int. Poland może na podstawie dokumentacji lekarskiej t.j. minimum rozpoznanie medyczne,
wiek i stan pacjenta, wydać opinię uzasadniającą zastosowanie światła spolaryzowanego
emitowanego przez urządzenie Bioptron w danej jednostce chorobowej, jeżeli takie wskazania
wystąpią u wnioskującej osoby.
Przykładowe jednostki chorobowe, w których może wystąpić konieczność prowadzenia rehabilitacji
domowej przy użyciu urządzenia Bioptron:
• Stany po urazach kręgosłupa i inne schorzenia neurologiczne
• Osoby przewlekle chore spędzające przynajmniej większość dnia w łóżku lub w wóżku
inwalidzkim
• Osoby starsze
• Osoby z przewlekłymi stanami zapalnymi i zwyrodnieniowymi
• Osoby z przewlekłymi schorzeniami laryngologicznymi
• Osoby z obniżeniem nastroju
Linki
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/22170
http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

