FULL INFORMATIU PELS CIUTADANS QUE SOL.LICITEN UNA PRESTACIÓ ORTOPROTÈTICA
AMBULATÒRIA
El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l'obtenció de les pròtesis externes,
ortesis i cadires de rodes prescrites per metges especialistes de la xarxa sanitària pública i
que estiguin inclosos a la cartera del sistema nacional de salut vigent. Queden excloses
les prescripcions de l’àmbit de la sanitat privada.
Per poder adquirir els articles ortoprotètics caldrà tenir prèviament la prescripció per part de
l’especialista i la validació per part de l’oficina de tramitació.
El metge especialista valorarà i si procedeix lliurarà al pacient un document anomenat PAO
(prescripció d'article ortoprotètic) i l’adreçarà a la unitat de tramitació. No tots els Centres
Sanitaris tenen la mateixa autorització per prescriure tots els articles inclosos al Catàleg de
Prestacions.
Només podrà sol·licitar el rescabalament de la despesa per la compra d’un article ortoprotètic,
en el cas de que se la hagi prescrit un especialista de la xarxa pública d’un altre comunitat
autònoma o un altre país amb conveni vigent, presentant la factura i la prescripció a l’oficina de
tramitació del CatSalut.
En darrer terme la prescripció de l’especialista sempre estarà subjecte a l’autorització del
CatSalut, ja que hi ha criteris diagnòstics que exclouen el finançament de determinats articles.
Si CATSALUT denegués l’expedient i no autoritzes el finançament, vostè rebrà per correu un
escrit comunicant-li.
Per a més informació: http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/acces-sistemasalut/guiadus/canals/prestacio-ortoprotetica/

** NOTA INFORMATIVA: La cadira de rodes amb motor elèctric només serà prescrita en els següents casos:
- Incapacitat permanent per a la marxa independent.
- Incapacitat funcional permanent per a la propulsió de cadires de rodes manuals amb les extremitats superiors.
- Suficient capacitat visual, mental i de control que els permeti el manejament de cadires de rodes elèctriques i això no
suposi un risc afegit per a la seva integritat i la d'altres persones.
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/acreditacions/documents/arxius
/cataleg_pao2014.pdf

