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Предвиденото намаляване на броя на ремонтите от 3 на 2 (в рамките на 4-годишния експлоатацинен
срок) ще се отрази пагубно на достъпа на хората с ампутации до протезиране.
Протезата е медицинско изделие, изработено по индивидуална поръчка, съгласно Закона за
медицинските изделия. След снемането на индивидуална гипсова мярка от ампутационния чукан, се
изработва т.н. приемна гилза на протезата, която сътветства на анатомичните и физиологични
особености на ампутационния чукан на пациента. След изработката на приемната гилза следва
построяването на протезата, нейното напасване, статична и динамична центровка с протезни модули
съобразно мобилността и активността на пациента. Приемната гилза е най-важната част на
протезата, тя осигурява контрола върху протезата и стабилността при ходене и трябва да
съответства и да пасва в най-пълна степен на чукана. При настъпили изменения във формата и в
обема на чукана е задължително вземането на нова мярка и изработването на нова гилза.
В страните от Европейския Съюз регламентираният експлоатационен срок на приемната гилза на
протезата е от 6 до 9 месеца, а при първо протезиране още в началото осигурителят заплаща
изработването на две гилзи – тестова гилза и т.н. първа временна гилза. Регламентирана е също
смяната на отделните модули на протезата при промяна на степента на мобилност на пациента.
Българската нормативна уредба, касаеща обикновените(немодулни) протези, е напълно в духа на
европейската практика:
-при първо протезиране – експлоатационен срок 1 година с право на 3 ремонта! (подмяна на
приемната гилза) - виж приложение № 7 ППЗИХУ, т.1, буква „а”
-при последващо протезиране – експлоатационен срок 2 години за работещите(учащите) с право на 2
ремонта и експлоатационен срок 4 години за останалите лица с право на 4 ремонта. - виж
приложение № 7 ППЗИХУ, т.1, буква „б”)
Същността и принципите на протезиране са еднакви за модулните и немодулните протези и затова
буди недоумение факта на налагането на все по-големи рестрикции на правото на хората с
ампутации на модулно протезиране.
Предвидените ограничения ще доведат до лишаване на пациентите от възможността да използват
протезите си след настъпили промени във формата и обема на чукана. Скъпо платеното медицинско
изделие ще отиде в гардероба, а хората ще седнат в инвалидни колички!
Д-р Даниела Данчева
Национално сдружение за протетика и ортотика
Медико-техническа лаборатория – Център за протезиране
www.prosthetic-center.net
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Предвиденото намаляване на броя на ремонтите на модулни протези за долни и горни крайници от 3
на 2 (в рамките на 4-годишния експлоатацинен срок) ще се отрази пагубно на достъпа на хората с
ампутации до протезиране.
Протезата е медицинско изделие, изработено по индивидуална поръчка, съгласно Закона за
медицинските изделия. След снемането на индивидуална гипсова мярка от ампутационния чукан, се
изработва т.н. приемна гилза на протезата, която сътветства на анатомичните и физиологични
особености на ампутационния чукан на пациента. След изработката на приемната гилза следва
построяването на протезата, нейното напасване, статична и динамична центровка с протезни модули
съобразно мобилността и активността на пациента. Приемната гилза е най-важната част на
протезата, тя осигурява контрола върху протезата и стабилността при ходене и трябва да
съответства и да пасва в най-пълна степен на чукана. При настъпили изменения във формата и в
обема на чукана е задължително вземането на нова мярка и изработването на нова гилза.
В страните от Европейския Съюз регламентираният експлоатационен срок на приемната гилза на
протезата е от 6 до 9 месеца, а при първо протезиране още в началото осигурителят заплаща
изработването на две гилзи – тестова гилза и т.н. първа временна гилза. Регламентирана е също
смяната на отделни модули на протезата при промяна на степента на мобилност на пациента.
Българската нормативна уредба, касаеща обикновените(немодулни) протези, е напълно в духа на
европейската практика:
-при първо протезиране – експлоатационен срок 1 година с право на 3 ремонта! (подмяна на
приемната гилза) - виж приложение № 7 ППЗИХУ, т.1, буква „а”
-при последващо протезиране – експлоатационен срок 2 години за работещите(учащите) с право на 2
ремонта и експлоатационен срок 4 години за останалите лица с право на 4 ремонта. - виж
приложение № 7 ППЗИХУ, т.1, буква „б”)
Същността и принципите на протезиране са еднакви за модулните и немодулните протези и затова
буди недоумение факта на налагането на все по-големи рестрикции на правото на хората с
ампутации на модулно протезиране.
Предвидените ограничения ще доведат до лишаване на пациентите от възможността да използват
протезите си след настъпили промени във формата и обема на чукана. Скъпо платеното медицинско
изделие ще отиде в гардероба, а хората ще седнат в инвалидни колички!
Д-р Даниела Данчева
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