
Atmintinė 

Apie čiužinio praguloms išvengti įsigijimo išlaidų kompensavimą 

 

Jūs galite gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją čiužiniui praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų 

faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 100 eurų, 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. 

1. Prieš įsigyjant čiužinį praguloms išvengti turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir 

išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė 

atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs ankščiau gautos kompensacijos nustatytas terminas ir kitas 

komensacijos gavimo sąlygas. 

2. Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje pateikti šiuos dokumentus: 

• Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą dėl kompensacijos skyrimo; 

• Išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėn): 

1. Įsigyjant čiužinį praguloms išvengti medicinos dokumentų išrašą/siuntimą išrašo gydantis 

gydytojas (išrašas nereikalingas pateikus specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo 

pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia); 

2. Įsigyjant čiužinį praguloms išvengti, asmenį gydantis gydytojas, įvertinęs asmens poreikį 

įsigyti techninės pagalbos priemonę, jei asmeniui nustatyas paliatyvios pagalbos paslaugų 

poreikis, medicinos dokumentų išrašo/siuntimo formoje Nr. 027/a nurodo, kad asmeniui 

nustatytas paliatyvios pagalbos paslaugų poreikis; 

3. Išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus 

čiužinio praguloms išvengti nustatytam naudojimo laikui. 

• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

• Neįgaliojo pažymėjimą; 

• Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą. 

3. Komisija išnagrinėja prašymą, per 10 dienų priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, sprendimas                                                                                 

galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. 

4. Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrius apskrityje ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja apie priimtą 

sprendimą. 

5.  Gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, galite įsigyti pageidaujamą priemonę ir 

per 60 dienų nuo priemonės įsigijimo dienos Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje pateikti šiuos 

dokumentus: 

• Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą; 

• Atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

2017/745 dėl medicinos priemonių; 

• Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: čiužinio praguloms išvengti – ne mažiau 

kaip 1 metai. 

6.   Atmintinėje nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos 

po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. 

7. Kompensacijos išmokamos: čiužinio praguloms išvengti – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nurodytų 

dokumentų pateikimo dienos. 

 

         SVARBU! Jei perkate internetu, būtinai pasirinkite, kad Jums reikalinga sąskaita faktūra bei nurodykite ligonio vardą, 

pavardę bei adresą.  



Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus adresai: 

Kauno skyrius 

Žemaičių pl. 37, LT-48178 

kaunas@tpnc.lt 

Alytaus skyrius 

Smėlio g. 10-1, LT-62114 

alytus@tpnc.lt 

Klaipėdos skyrius 

Šilutės pl. 4B, LT-91173 

klaipeda@tpnc.lt 

Marijampolės skyrius 

Parko g. 13, LT-68219 

marijampole@tpnc.lt 

Panevėžio skyrius 

Dainavos g. 23A, LT-36247 

panevežys@tpnc.lt  

Šiaulių skyrius 

Vilniaus g. 40, LT-76253 

siauliai@tpnc.lt 

Telšių skyrius 

Žalioji g. 4-4, LT-87334 

telsiai@tpnc.lt 

Utenos skyrius 

Maironio g. 34, LT-28144 

utena@tpnc.lt 

Tauragės skyrius 

Žemaitės g. 5/Gedimino g. 9, LT-72236 

taurages@tpnc.lt 

Vilniaus skyrius 

Mindaugo g. 42A-1, LT-01311 

vilnius@tpnc.lt 

 

 

 


