



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 įsigijimo išlaidų KOMPENSACIJA SKIRIAMA vieną kartą per 3 metus, bet ne
daugiau kaip 150 litų.



Kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens,
pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje
kredito įstaigoje.
Kompensacija išmokama per vienerius metus nuo asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių
gauti kompensaciją, eilę.
NORĖDAMI GAUTI ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ
KOMPENSACIJĄ:

turite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrių ir pateikti šiuos DOKUMETUS:








prašymą dėl kompensacijos skyrimo;
specialiojo nuolatinės slaugos poreikio arba visiškos negalios pažymą;
išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurį išduoda asmenį gydantis gydytojas;
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
jei turite dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą (jei nėra įrašo pase);
neįgaliojo pažymėjimą;
dokumentus patvirtinančius čiužinio įsigijimą:
- PMV sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą (originalą);
- 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 deklaracijos kopiją patvirtintą pardavėjo (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu
ir atitikti 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvą 93/42/EEB „Dėl medicinos
prietaisų“) ir jos vertimą į lietuvių k.;
- dokumentą nurodantį prekės garantiją.

TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRO SKYRIŲ ADRESAI:
Alytaus skyrius
Smėlio g. 10, 62114 Alytus,
Tel.: 8 315 21619
Kauno skyrius
Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas,
Tel.: 8 37 478377

Klaipėdos skyrius
Šviesos g. 3, 92317 Klaipėda,
Tel.: 8 46 210563
Marijampolės skyrius
Kauno g. 113B, 68519 Marijampolė,
Tel.: 8 343 71407
Panevėžio skyrius
Nemuno g. 15-2, 36238 Panevėžys,
Tel.: 8454 36386
Šiaulių skyrius
Vilniaus g. 40, 76253 Šiauliai,
Tel.: 8 41 550084
Telšių skyrius
Žalioji g. 4 / Aukštoji g. 5, 87334 Telšiai,
Tel.: 8 444 60326
Utenos skyrius
Vaižganto g. 9, 28214 Utena,
Tel.: 8 389 61343
Tauragės skyrius
Prezidento g. 49, 72234 Tauragė,
Tel.:8 446 55698
Vilniaus skyrius
Mindaugo g. 42A, 01311 Vilnius,
Tel.: 8 5 2337344

