المادة ( 18تجديد التدخالت) الئحة اإلينايل  INAILلتوفير التدخالت
اللوائح الخاصة بتوفير التدخالت من أجل التعافي الوظيفي للفرد ،واالستقاللية وإعادة االندماج في الحياة االجتماعية الفصل الثالث التدخالت
من أجل االستقاللية
الفصل الثالث تدخالت من أجل االستقاللية
المادة ( 18تجديد التدخالت)

 .1يسمح اإلينايل  Inailبتجديد التدخالت المشار إليها في هذا الفصل عند حدوث أحد الشروط التالية:

أ) التغييرات في الحالة النفسجسدية التي تجعل التدخل غير مناسب لغرض الحفاظ على استقاللية الشخص في سياق حياته ؛

ب) تغيير محل اإلقامة ألسباب خارجة عن إرادة الشخص المصاب  /ذوى المرض المهنى (على سبيل المثال :اإلخالء ونقل مكان العمل وما
إلى ذلك) أو االحتياجات الشخصية والعائلية التي تجعل من الضروري تغيير الممتلكات ؛

صا عليه في نشرة التطبيق لهذه اللوائح ،شريطة أن يعتبر الجهاز المستخدم غير
ج) انتهاء الحد األدنى لشروط تجديد الجهاز ،إذا كان منصو ً
مناسب.

د) الكسر العرضي أو التآكل الذي ينتج عنه استحالة فنية أوعدم المالئمة االقتصادية إلصالح الجهاز؛

هـ) االبتكارات التكنولوجية التي تتيح األجهزة التي يرى المعهد أنها ضرورية لضمان مستوى أكبر من االستقاللية للشخص المصاب  /ذوى
المرض المهنى؛

و) ضياع أو سرقة الجهاز المزود ،الحصول على نسخة من المحضر المقدم إلى سلطات البوليس القضائية.
لمعرفة المزيد:
المنشور رقم  7روما 28 ،يناير /كانون ثانى 2022
للمزيد من المعلومات


الرقم المجاني .800.810.810



من الخارج ومن الهواتف المحمولة إلى ( 06 455 39 607تكلفة المكالمة مرتبطة بخطة التعريفة الخاصة بالمشغل المستخدم)



اكتب إلى الخبيرsuperabile@inail.it :

مع العلم أن مركز اتصال اإلينايل  SuperAbile Inailالمتكامل متعدد اللغات أيضًا
©حقوق الطبع والنشر  SuperAbileمقال قابل لالستنساخ بحرية نقالً عن المصدر والمؤلف

Articolo 18 (Rinnovo degli interventi) Regolamento Inail per l’erogazione degli interventi
Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per
l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione Capo III Interventi per l’autonomia
Capo III Interventi per l’autonomia

Articolo
Articolo 18 (Rinnovo degli interventi)
1. L’lnail autorizza il rinnovo degli interventi di cui al presente Capo al verificarsi di una delle
seguenti condizioni:
a)modifiche dello stato psicofisico che determinino la non appropriatezza dell’intervento ai fini del
mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
b)cambio di residenza per cause indipendenti dalla volontà dell’infortunato/tecnopatico (ad es. :
sfratto, trasferimento della sede di lavoro, ecc.) o sopraggiunte esigenze personali e familiari che
rendono necessario il cambio dell’unità immobiliare;
c)scadenza dei termini minimi di rinnovo del dispositivo, se previsti dalla circolare applicativa del
presente Regolamento, a condizione che il dispositivo in uso sia ritenuto inidoneo;
d)rottura accidentale o usura cui consegue l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica
della riparazione del dispositivo;
e)innovazioni tecnologiche che rendono disponibili dispositivi giudicati dall’istituito necessari per
garantire un maggior livello di autonomia all’infortunato/tecnopatico;
f)smarrimento o furto del dispositivo fornito, acquisita copia della denuncia resa alle autorità di
polizia giudiziaria.

Per approfondire:
Inail Circolare n. 7 Roma, 28 gennaio 2022

Per ulteriori informazioni




numero verde superabile 800.810.810.
dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano
tariffario del gestore utilizzato)
scrivi all'esperto: superabile@inail.it

si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue
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