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JŪS GALITE GAUTI ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ: 

 jei nesate aprūpintas čiužiniu praguloms išvengti;  

 jei Jums nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia ir yra didelė pragulų atsiradimo tikimybė; 

 jei priemonės įsigijimo dokumentuose nurodyta garantija – ne mažiau kaip 1 metai.  
 

 
 

ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI įsigijimo išlaidų KOMPENSACIJA  
vieną kartą per 3 metus iki 44 Eur, bet ne daugiau už faktines išlaidas. 

 
 

 

NORĖDAMI GAUTI ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ: 
 

turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrių pagal savo gyvenamąją vietą ir pateikti šiuos  
DOKUMETUS: 

 prašymą dėl kompensacijos skyrimo; 

 išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurį išduoda asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos 
fizinėsmedicinos ir reabilitacijos gydytojai; 

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

 neįgaliojo pažymėjimą; 

 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą. 
 

 
TOLIMESNĖ EIGA: 

1. Per 15 dienų komisija nagrinėja asmens prašymą ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Centro teritorinis 
padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja asmenį apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. 

2. Įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei priemonės buvo įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo 
priėmimo dienos.  

3. Asmuo, įsigijęs priemonę, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti šiuos  dokumentus: 

 PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą;  
 

 kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą; arba mokėjimo pavedimą su banko darbuotojo parašu ar banko sąskaitos 
išrašą su nurodytu operacijos numeriu ir banko darbuotojo parašu, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo 
įvykdymą banko internetinėje sistemoje, arba kitą išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą su įmonės, gavusios 
apmokėjimą, darbuotojo parašu ir įmonės antspaudu; 
  
 atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvos 
93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“);  
 

 dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: čiužinio praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai. 
 
 
 

Informacijos šaltinis: Techninės neįgaliųjų pagalbos centras 
http://www.tpnc.lt/index.php?2057533867  
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