KATALOG KOSZTÓW REFUNDOWANYCH
aktualizacja 25.06.2019r.

1. Sprzęt rehabilitacyjny, terapeutyczny i medyczny
















Łóżko rehabilitacyjne
Wózek inwalidzki
Fotelik samochodowy
Okulary korekcyjne
Aparat ortodontyczny
Obuwie ortopedyczne oraz wkładki
Protezy
Aparaty słuchowe wraz z akcesoriami
Glukometry wraz z akcesoriami
Inhalator
Oczyszczacz powietrza
Kołdry obciążeniowe/sensoryczne, poduszki
Rower rehabilitacyjny
Inne sprzęty rehabilitacyjne np. rowerek stacjonarny
Telefony oraz sprzęt komputerowy np. laptopy, tablety, routery,
drukarki oraz specjalistyczne oprogramowanie dla celów
terapeutycznych typu mówik (wymagają zalecenia)
 Pozostałe (hamak, trampolina, huśtawka, zjeżdżalnia, hulajnoga,
deskorolka, basen, wózek, rower) (wymagają zalecenia)

2. Pomoce terapeutyczne
 Art. papiernicze
 Zabawki i pomoce edukacyjne
 Książki

3. Produkty farmaceutyczne i zdrowotne
 Lekarstwa (wymagają zalecenia lub recepty)
 Suplementy diety (wymagają zalecenia lub recepty)
 Produkty spożywcze związane z dietą (bezglutenowe, bezmleczne,
bezcukrowe) (wymagają zalecenia lub są wskazane w diagnozie)
 Artykuły higieniczne (bandaże, plastry, opatrunki
pampersy, podkłady higieniczne, chusteczki itp.)
 Specjalistyczne kosmetyki pielęgnacyjne
 Specjalistyczna odzież

4. Diagnostyka medyczna i leczenie





Operacje i zabiegi
Badania lekarskie i konsultacje
Badania laboratoryjne
Inne badania specjalistyczne np.: laryngologiczne, neurologiczne,
psychiatryczne, psychologiczne itp.
 Pobyt w szpitalu opiekuna
 Testy alergologiczne i obciążeniowe

5. Terapie i rehabilitacje
 Turnusy rehabilitacyjne wraz z noclegiem i dojazdem
 Terapia SI, behawioralna, logopedyczna, sensoryczna, TUS,
Biofeedback, Tomatis, terapia dźwiękiem itp.
 Zooterapia np.: dogoterapia, delfinoterapia, hipoterapia itp.
 Masaże lecznicze
 Zajęcia sportowe: gimnastyka korekcyjna, basen, szachy, piłka nożna,
taniec, sztuki walki itp.
 Rodzinne zajęcia edukacyjne i korepetycje
 Dokształcanie rodziców np.: szkolenia, książki itp.
 Opłaty za specjalistyczną opiekę dzienną np.: przedszkole, szkoła,
dzienne domy pobytu

6. Transport
 Koszt przewozu osoby niepełnosprawnej taksówką lub
wykwalifikowaną firmą przewożącą osoby niepełnosprawne
 Dopłaty do zakupu samochodu (wymagają zalecenia)
 Koszty zakupu paliwa (do 1000zł miesięcznie, niezbędne
potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub
specjalistycznej, iż dziecko uczestniczy w zajęciach lub terapii i
wymaga transportu)

7. Remonty niwelujące bariery
 Rampy, szyny podjazdowe, windy
 Remonty dostosowujące miejsce zamieszkania do potrzeb
Beneficjentów (wymagają zalecenia)
 Minimalna kwota wypłaty refundacji 300 zł.
 Wniosek o zapłatę faktury/rachunku stosujemy przy dokumentach na kwotę
powyżej 300 zł.

