
 

  

األجهزة التعوٌضٌة 
تصرف األجهزة التعوٌضٌة لمن تقتضً حالتهم صرفها من المؤمن علٌهم المنتفعٌن بالتأمٌن الصحً 

 .ونظام عالج اصابات العمل 

: األطراف الصناعٌة -1
األطراف العلوٌة   (أ  )

 .من مفصل الكتف  -1

 .فوق مفصل المرفق  -2

 .فً مفصل المرفق  -3

 تحت مفصل المرفق  -4

ــــــــــــــــــــــــــ 
جوانتً طبً  )فً الرسغ أو الٌد او األصابع  -5

  (تعوٌضً 

 
.  سنوات الطرف المصنع من البالستٌك 3
 
 
 

ـــــــــــــــــ 
مدة الجوانتً سنة  

األطراف السفلٌة   (ب  )
 . من مفصل الركبة  -1

 .فوق الركبة  -2

 .من مفصل الركبة  -3

 .تحت الركبة  -4

 .بتر سلٌم  -5

.  بتر بالقدم  -6

 
.  سنوات الطرف المصنع من البالستٌك والخشب3
 

 

: أجهزة الشلل لألطراف السفلٌة -  2
جهاز شلل طوٌل مع حزام للحوض من ناحٌة واحدة  (أ  )

. أو مزدوج 
. جهاز شلل طوٌل  (ب  )
. جهاز شلل قصٌر  (ج  )
. قفص للركبة  (د  )

 

.  سنة مصنع من الصلب والدورالمٌن والجلد 2

األجهزة الساندة للعمود الفقري بما فٌها الجهاز  (أ  )- 3

. الساند للفقرات القطنٌة 
أحزمة البطن والفتق للحاالت الغٌر قابلة للعالج  (ب  )

. الجراحً ألسباب فنٌة 

 

 شهر  18
 .مصنعة من الصلب والدورالمٌن والجلد 



 

  

وتستعمل للحاالت اآلتٌة : األحذٌة الطبٌة  (أ  )- 4

  :
 . سم 205قصر الطرف السفلً ألكثر من  -1

 .تشوه القدم الغٌر قابل للتصحٌح بفرشة طبٌة  -2

ـــــــــــــــــــــــــــ 
  IKSIDE SOLESالفرشات الطبٌة  (ب  )

:  وتستعمل للحاالت اآلتٌة 
تفلطح القدم الحاد المصحوب بأعراض   -1

MOBILE INCIPIENT FLAT FOOT  

 وٌصرف  METATARSALGIA حاالت   -2
 .لها فرشة مع مخدة خلف رؤوس األمشاط 

 . CALCحاالت اآللم تحت عظمة الكعب مثل  -3

SPUR  وتصرف فرشة بمخدة كاوتش رغوي 
. تحت الكاعب 

 

  
سنة واحدة  

 
ـــــــــــــــــ 

 
  سنة واحدة

  T) ) العكاكٌز  والعصى حرف – 5

 
 سنوات مصنعة من الخشب واأللمنٌوم 3

والبالستٌك والكاوتش  

 الكراسً المتحركة بالبدال الٌدوي  - 6
 .حاالت البتر السفلً المزدوج  (أ  )

. حاالت البتر السفلً ناحٌة واحدة  (ب  )
حاالت الشلل النصفً الكامل والحاالت المرضٌة  (ج  )

التً تمنع المرٌض من استعمال الطرفٌن السغلٌٌن 
. والٌنتظر تحسنها مدى الحٌاة 

 

 
 

. سنة واحدة 

سنة واحدة  .  شراب للبتر صوف أو قطن وٌصرف زوج لكل بتر  -7

 أشهر  6 شراب الستك حسب الحالة المرضٌة   -8

 . األجهزة الجامعة للبول  (أ  ) -9

لحاالت الشلل النصفً المصحوبة بعدم التحكم - 1 -10
 .فً التبول 

 .عملٌات زرع الحالب تحت الجلد  -3

األجهزة الجامعة للمواد البرازٌة لحاالت  (ب ) -4
COLOSTOMIES .

 

    .  النظارات الطبٌة وٌصرح بنظارة واحدة  -11
 سنوات  5

 سنوات  5الطقم الكامل والجزئً لألسنان   -12

 سنوات  5أجهزة السمع وٌصرح بسماعة واحدة لألذن   -13



 

  

التلتزم الهٌئة بإعادة صرف األجهزة التعوٌضٌة بالمجان إال أذا انقضت المدة المحددة لصالحٌتها أو - 1ملحوظة 
. اقتضى تطور حالة المنتفع الصحٌة تغٌٌر الجهازأو إذا نشأ التلف نتٌجة اصابة عمل للجهاز التعوٌضً 

ٌكون اصالح األجهزة التعوٌضٌة على نفقة الهٌئة فً الحاالت التً ٌنشأ فٌها التلف نتٌجة ألسباب فنٌة خارجة عن - 2
. ارادة المنتفع وٌلزم المنتفع بصٌانة جهازه على نفقته فً الحاالت األخرى 

 على أن ٌعفى من ذلك حاالت البتر وحاالت شلل 32من قٌمة الجهاز بالنسبة لقانون % 50ٌتم تحصٌل ماقٌمته - 2
. األطفال 

  


