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SVARBIAUSI DALYKAI

APIE
DANTŲ PROTEZAVIMĄ

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Europos a. 1, Vilnius 03505,
www.vlk.lt
Vilniaus teritorinė ligonių kasa
Ž. Liauksmino g. 6, Vilnius 01101,
www.vilniaustlk.lt
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Kauno teritorinė ligonių kasa
Aukštaičių g. 10, Kaunas 44147,
www.ktlk.lt
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
Pievų Tako g. 38, Klaipėda 92236,
www.klaipedostlk.lt
Šiaulių teritorinė ligonių kasa
Vilniaus g. 273, Šiauliai 76332,
www.siauliutlk.lt
Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Respublikos g. 66, Panevėžys 35158,
www.paneveziotlk.lt

/ Valstybinė ligonių kasa
Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos
ministerijos

Kas gali gauti dantų protezavimo
paslaugas?
Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudžeto, turi šie privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys:
yy
pensininkai;
yy
neįgalieji;
yy
vaikai;
yy
kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos,
veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Kokia suma skiriama dantų
protezavimui?
Priklausomai nuo dantų būklės pensininkams, neįgaliesiems ir asmenims, kuriems buvo taikytas
gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, skiriama 463,13 euro arba 1 424,99
euro, o vaikams – 236,36 euro arba 1 424,99 euro
kompensuojamoji suma.
Kompensuojamos faktiškai suteiktos dantų protezavimo paslaugos, neviršijant nustatytos PSDF
lėšų sumos.

Kartu užpildomas asmens prašymas įtraukti jį į dantų protezavimo eilę, o prašymo duomenys perduodami teritorinei ligonių kasai (TLK). Pagal asmens
prašymo užregistravimo gydymo įstaigoje datą TLK
jį įtraukia į asmenų, laukiančių dantų protezavimo,
sąrašą.

Kaip sužinoti savo eilės numerį ir
kada ateina eilė protezuoti dantis?
Apie tai 2 laiškais informuoja TLK. Pirmiausia gyventojui paštu išsiunčiamas laiškas, kuriame nurodomas jo eilės numeris. Vėliau, atėjus jo eilei PSDF
lėšomis protezuoti dantis, TLK apie tai praneša antruoju laišku.

Ką daryti sulaukus TLK kvietimo
protezuoti dantis?
Gavęs TLK pranešimą apie atėjusią eilę PSDF lėšomis protezuoti dantis, asmuo per 3 metus turi kreiptis į vieną iš gydymo įstaigų, su kuria TLK turi sutartį
dėl dantų protezavimo paslaugų. Laiku nesikreipę
asmenys išbraukiami iš sąrašo.

Kaip dantų protezavimo paslaugas
gauti greičiau?

Kur kreiptis dėl dantų
protezavimo?

Gavę TLK pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų
dantų protezavimo sąrašą, pacientai gali nelaukti ir
dantis protezuoti už savo pinigus.

Kreipiamasi į poliklinikos, prie kurios asmuo yra
prisirašęs, gydytoją odontologą. Nustatęs, kad
žmogus turi teisę į dantų protezavimą PSDF lėšomis, šis gydytojas sudaro paciento burnos priežiūros bei gydymo planą.

Vėliau šie asmenys turėtų kreiptis į TLK dėl kompensacijos. Tokiu būdu dantų protezavimo paslaugas jie gaus greičiau, tačiau kompensacija jiems
bus išmokėta tik tada, kai ateis jų eilė protezuoti
dantis pagal laukiančiųjų šių paslaugų sąrašą.

Gydymo įstaigą asmuo gali pasirinkti pats –
svarbu, kad ji turėtų licenciją teikti odontologinės priežiūros paslaugas (gali būti nesudariusi
sutarties su TLK).

Kada pakartotinai galima kreiptis
dėl dantų protezavimo?
Pakartotinai į dantų protezavimo eilę suaugusieji
gali būti įrašyti ne anksčiau kaip po 3 metų nuo
dantų protezavimo išlaidų kompensavimo dienos. Vaikams šis terminas netaikomas.

Ką dar reikėtų žinoti?
yy
Jei laukdamas dantų protezavimo žmogus pakeičia gyvenamąją vietą, apie tai jis turi informuoti TLK. Nepavykus susisiekti su adresatu,
jis išbraukiamas iš eilės.
yy
Kompensacija už dantų protezavimą yra paveldima, jei ją turėjęs gauti žmogus miršta.
Šiuo atveju svarbios dvi sąlygos: šis žmogus
turėjo būti įrašytas į eilę ir dantis protezuoti
savo lėšomis.

