
Ред за отпускане на слухови апарати

   Необходимите документи за отпускане на целева помощ от РЗОК/НЗОК за
закупуване на слухов апарат, съгласно чл.73, ал.1 от Закона за хората с увреждания, от
раздел А на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение
№РД-НС-04-135/16.11.2021 г., в сила от 01.07.2022 г. :

  

   1. Направление от личния лекар за УНГ-специалист.

  

   2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за
издаване на Медицински протокол.

     
    -      За лица до 18 години – се издава от специализирана ЛКК по УНГ-болести към
клиниките на университетски МБАЛ (УМБАЛ) в градовете: София, Пловдив, Стара
Загора, Варна и Плевен.    
    -      За лица над 18 години – се издава от специализирана ЛКК по УНГ-болести към
клиника (отделение) по УНГ-болести при областни МБАЛ или университетска МБАЛ
(УМБАЛ).   

  

   3. Когато посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК ще ви бъде издаден по електронен път
протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско
изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към Районната
здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път
от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията.

  

   4. Ще получите известие от НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на
ПСПСМИ на посочена от вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате
офисите на НЗОК.

  

   5. След получаване на потвърждението от РЗОК/НЗОК и изследването на слуха
(аудиограмата от медицинския протокол), заповядайте за избор, тестване, настройка и
получаване на нов дигитален слухов апарат HELIX в някой от слухопротезните ни
центрове /вижте линка- Контакти /.
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   Единствено при нас ще намерите богата гама от дигитални слухови апарати,
които са в ценовия лимит на отпуснатата Ви парична помощ.

  

   Парични помощи отпускани от РЗОК/НЗОК за закупуване на цифрови слухови
апарати:

  

   Цифрови слухови апарати за неосигурени лица - 1 бр. на всеки 6 год. - 170 лв.
   Цифрови слухови апарати за осигурени лица - 1 бр. на всеки 5 год. - 480 лв.
   
   Цифрови слухови апарати за слухопротезиране на деца, учащи и студенти:
   – Едностранно – 1 бр. на всеки 3 год. – 800 лв.
   – Двустранно – 2 бр. на всеки 3 год. – 1600 лв.
   
   Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно
слухопротезиране на лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за
едностранно или двустранно слухопротезиране, като деца, учащи и студенти:
   – Едностранно: 1 брой на всеки 5 год. – 480 лв.
   – Двустранно: 2 броя на всеки 5 год. – 960 лв.
   
   Батерии за слухови апарати - 20 бр. всяка година - 1.20 лв./бр.
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