ČIUŽINIAI PRAGULOMS IŠVENGTI
Kompensavimo tvarka

UAB „TEIDA“
PARDUOTUVĖS
SVEIKATOS
REIKMENYS
Vilniuje,
A.Vivulskio g. 18
Tel.: (8*5) 2195921,
vilnius@teida.lt
Darbo laikas:
I-V 9-18
val.

Vilniuje,
Saltoniškių g. 9
PLC Panorama
(įėjimas per Benu)
Tel.: 8687 50889
panorama@teida.lt
Darbo laikas:
I-VII 10-21 val.

Kaune,
Birštono g.12/
Puodžių g. 2
Tel.: (8*37) 323576,
kaunas@teida.lt
Darbo laikas:
I-V 9-18 val.

Klaipėdoje,
S.Daukanto g.2,
Tel.: 8 650 94699,
klaipeda@teida.lt
Darbo laikas:
I-V 9-18 val

Šiauliuose,
Vasario 16 g. 23,
Tel.: 8 640 31094,
siauliai@teida.lt
Darbo laikas:
I-V 9-18 val

Druskininkuose,
Vilniaus al. 34,
Tel.: 8 683 07844,
druskininkai@teida.lt
Darbo laikas:
II-VI 10-18 val.

JŪS GALITE GAUTI KOMPENSACIJĄ:
ČIUŽINĮ PRAGULOMS IŠVENGTI – vieną kartą per 3 metus iki 44 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas, jei dėl
sveikatos būklės nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, visiška negalia, yra pragulų atsiradimo tikimybė,
esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl tam tikrų ligų ar traumų;
Norėdami gauti čiužinio praguloms išvengti įsigijimo per įmonę išlaidų kompensaciją, turite kreiptis į TECHNINĖS
PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRĄ (www.tpnc.lt) ir pateikti šiuos dokumentus:
• Prašymą dėl kompensacijos skyrimo (prašymą galima užpildyti TPNC skyriuje);
• Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių):
• įsigyjant čiužinį praguloms išvengti išrašo gydantis gydytojas (išrašas nereikalingas pateikus specialiojo nuolatinės
slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia);
• įsigyjant čiužinį praguloms išvengti, asmenį gydantis gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos
priemonę, jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis, formoje Nr. 027/a nurodo, kad
asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis;
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• Neįgaliojo pažymėjimą;
• Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
TOLIMESNĖ EIGA
• Techninės pagalbos neįgaliesiems centro sudaryta komisija išnagrinėja prašymą, per 10 dienų priima sprendimą dėl
kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. (SVARBU! Jei Centro teritorinis
padalinys asmenį aprūpina rankomis ar automatiškai reguliuojama lova, sprendimą skirti čiužinio praguloms
išvengti įsigijimo išlaidų kompensaciją)
• Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrius apskrityje ne vėliau kaip per 5 dienas
susisiekia ir informuoja asmenį apie komisijos priimtą sprendimą skirti arba neskirti kompensaciją.
• Gavę patvirtinimą iš TPNC dėl kompensacijos skyrimo, Jūs galite kreiptis į UAB „TEIDA “ dėl čiužinio praguloms
išvengti įsigijimo. Įsigijus tinkamą čiužinį, mes Jums pateiksime šiuos dokumentus:
• Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
• Gaminio CE atitikties deklaraciją (atitinkančią 93/42/EEB Medicinos prietaisų direktyvos reikalavimus);
• Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas.
• Jūs pristatę šiuos dokumentus į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinį galėsite susigrąžinti
kompensuojamą sumą už įsigytą pasėstą praguloms išvengti. Kompensacija į Jūsų nurodytą sąskaitą grąžinama ne
vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nurodytų dokumentų pateikimo.
Informacijos šaltinis:
Techninės neįgaliųjų pagalbos centras

TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRAS - Pradžia (tpnc.lt)

www.teida.lt

