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SVARBU!Prieš dantų protezavimą 
būtina paruošti 
burnos ertmę, 
pirmiausia – 

išgydyti dantis.



Kas gali gauti dantų protezavimo 
paslaugas?
Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto, turi šie privalomuoju sveikatos draudi-
mu 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, ne-
įgaliesiems ir asmenims, kuriems buvo taikytas 
gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onko-
loginės 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 pro-
tezavimo paslaugos, neviršijant nustatytos PSDF 
lėšų sumos. 

Kur kreiptis dėl dantų 
protezavimo? 
Kreipiamasi į poliklinikos, prie kurios asmuo yra 
prisirašęs, gydytoją odontologą. Nustatęs, kad 
žmogus turi teisę į dantų protezavimą PSDF lėšo-
mis, šis gydytojas sudaro paciento burnos prie-
žiūros bei gydymo planą.

Gydymo įstaigą asmuo gali pasirinkti pats – 
svarbu, kad ji turėtų licenciją teikti odontologi-
nės 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 die-
nos. Vaikams šis terminas netaikomas.

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

Kartu užpildomas asmens prašymas įtraukti jį į dan-
tų protezavimo eilę, o prašymo duomenys perduo-
dami 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 gy-
ventojui paštu išsiunčiamas laiškas, kuriame nuro-
domas jo eilės numeris. Vėliau, atėjus jo eilei PSDF 
lėšomis protezuoti dantis, TLK apie tai praneša an-
truoju laišku.

Ką daryti sulaukus TLK kvietimo 
protezuoti dantis?
Gavęs TLK pranešimą apie atėjusią eilę PSDF lėšo-
mis protezuoti dantis, asmuo per 3 metus turi kreip-
tis 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?
Gavę TLK pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų 
dantų protezavimo sąrašą, pacientai gali nelaukti ir 
dantis protezuoti už savo pinigus.

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


