
Protez -ortopedik vasitələrlə təmin  etmə komponenti 

Sosial xidmətlər agentliyinin 
qaynar xətti 1505

MAC 
GEORGIA

Protez -ortopedik vasitələrlə təmin
 etmə komponenti 

2022-ci il üçün sosial reabilitasiya və uşaqlara qayğı üzrə dövlət 

proqramının təsdiqlənməsi haqqında
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Protez-ortopedik məhsullara 
ehtiyacı olan SİM uşaq;

Anoftalm (ICD kodu-10-Q11.1) və 
Mikroftalm  (ICD-10 kodu-Q11.2) olan 
şəxslər

Protez-ortopedik məhsullara ehtiyacı 
olan sağlamlıq  imkanları məhdud  
(SİM) şəxs

Proqramın istifadəçisi kimdir?
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 Proqrama qoşulmaq üçün lazımdır:

Qeyd:Proqrama qoşulduqdan sonra siz Qəyyumluq və Himayəçilik orqanından pro-
qramdan istifadə üçün vauçer alacaqsınız.Vauçerdən istifadə etmə şərtləri ilə yanında 
verilən məktubda tanış olacaqsınız.

     Qəyyummluq və Himayəçilik orqanının adına yazılmış ərizə, bu ərizə 
proqramdan istifadə etmək istəyən şəxs, həmçinin onun qanuni nü-
mayəndəsi tərəfindən təqdim edilə bilər.  Ərizə yaşayış yeri üzrə  
Qəyyumluq və Himayəçilik orqanının rayon şöbəsinə verilə bilər;

     Proqram istifadəçisinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti ( Əgər 
şəxs 18 yaşdan kiçikdirsə doğum haqqında şəhadətnamənin surəti);

      Proqram istifadəçisinin qanuni nümayəndəsinin şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənədin (şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasportun) surəti, himayədarlıq 
olduğu halda isə himayədarlıq müqaviləsi 

     SİM şəxsin (SİM uşaqlar da daxil olmaqla) statusunu təsdiq edən sənə-
din surəti ( təqaüd vəsiqəsi) Göz protezi və 3 yaşadək uşaqların ortez 
ehtiyacları, həmçinin döş qəfəsi səviyyəsində 18 yaşadək uşaqların 
ikinci və ya daha çox dərəcəli skoliozu olan uşaq halları istisna olmaqla.)

     Tibbi sosial eskpertizanın müayinə aktı  -forma  N IV-50/2. Bu forma 
sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxsin statusunu müəyyən etmək 
üçün müvafiq hüquqa malik olan tibb müəssisəsindən əldə edilə bilər. 
Proqrama qoşulmadan 30 təqvim günündən tez olmayaraq formanı 
götürmək tövsiyə olunur.

   Göz protezi olan hallarda şəxsə verilən tibbi forma 100/ა. 

   Veteran statusunu təsdiq edən sənəd və ya arayış (belə bir sənəd varsa) 
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Xidmət göstərmə standartları
 »  Aşağı ətrafın bütün səviyyələrinin amputasiyası zamanı - aşağı ətraf protezlərinin 

seçilməsi, hazırlanması və tənzimlənməsi;

 » Yuxarı ətrafın bütün səviyyələrinin amputasiyası zamanı - Yuxarı ətraf protezləri-
nin seçilməsi, hazırlanması və tənzimlənməsi;

 » Protezlərin seçilməsi, hazırlanması və tənzimlənməsi;

 » Göz protezinin (standart və ya fərdi) seçilməsi, hazırlanması və tənzimlənməsi 
(göz boşluğunun ekzoprotezi)

 » Əgər  Müvafiq məhsulun zədələnməsi fiziki dəyişikliklə, xəstəliklə və ya travma 
səbəbindən fiziki dəyişikliklə, qəsdən zədələməklə əlaqəli deyilsə protez-orto-
pedik məhsulların alınmasından 12 , göz protezi olduqda 24 ay zəmanət xidməti 
ərzində dəyişdirilə bilər.

 » İstifadəçilərə çatdırılan protez-ortopedik məhsulların təhlükəsiz və uzunmüddətli 
istifadəsi üçün fərdi təlimlərin və xüsusi təlimlərin keçirilməsi.

 » Aşağı ətraf protezlərinə ehtiyacı olan şəxslər üçün vacibdirsə və belə xidmət 
mümkündürsə gecə-gündüz yerləşdirmə təmin etmək (uyğunlaşdırılmış tualet və 
hamam, lazımi avadanlıq və fiziki imkanları məhdud şəxlər üçün uyğunlaşma va-
sitələri ilə ayrıca bölmə)

Protez-ortopedik məhsullar necə verilir?

Sağlamlıq  imkanları məhdud olan uşaqlar məhsulların  (xidmətlərin) faktiki 
dəyərinin 100%-i ilə, vauçerin maliyyələşdirilməsi limitinin 100%-i daxilində 

maliyyələşdirilir.

» Protez-ortopedik məhsullar maddiləşdirilmiş vauçerlə verilir
» vauçerin maaliyələşdirmə limitinə əlavə N1-də baxın
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Komponentlə nəzərdə tutulan məhsulun
(xidməti) növü

Limit 
(lari)

I. Protezləşdirmə  

1. Aşağı ətrafın protezləşdirilməsi  

1.1.  Ayaq biləyinin qismən amputasiyası və topuq oynağının çıxması 
zamanı laminasiya ilə  protez

1300

1.2.    Silikon laynerlə laminasiya yolu ilə ayaq biləyinin qismən amputasiyası 
və topuq oynağının çıxması zamanı  protez

3900

1.3.    Ayaq biləyi oynağının çıxması zamanı silikon laynersiz protez 1400

1.2. Diz altı protezi  

1.2.1. Diz altı modul protezi laminasiya  yuvası ilə, 2 silikon-laynerlə, lazım 
gəldikdə bağlayıcı ilə, 18 aylıq zəmanətlə

3770

1.2.2. Diz altı modul protezi silikon layneri olmayan laminasiyalı yuva ilə 2327

1.2.3.  Diz altı protezi-silikon laynerin dəyişdirilməsi 550

1.2.4.  Alt dizin birinci dəfə protezləşdirilməsi zamanı - təkrar  yuvanın 
hazırlanması və 2 silikon laynerin dəyişdirilməsi 

1600

1.2.5. Alt dizin birinci dəfə protezləşdirilməsi zamanı - laminasiya ilə təkrar 
yuvanın hazırlanması

600

1.3. Çanaq-budun çıxması zamanı protez  

1.3.1. Modullu protez çanaq-budun çıxması zamanı laminasiya ilə, 2 illik 
zəmanətlə 

4290

1.4. Diz üstü  protezi  

1.4.1. Diz üstü modul protezi laminasiyalı yuva ilə, 2 silikon laynerlə, lazım 
gəldikdə bağlayıcılarla, 18 aylıq zəmanətlə

5135
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1.4.2.  Diz üstü modul protezi laminasiyalı yuva ilə, laynersiz 3614

1.4.3.  Taxta düyünlü diz üstü protezi - taxta qəbuledici, dəri və ya metal 
qəbuledici və metal çərçivə

1500

1.4.4. Dizin çıxması zamanı laminasiyalı yuva ilə modul protezi 4380

1.4.5.  Çanaq-budun çıxması zamanı modul protezi laminasiyalı yuva, 2 silikonla 5900

1.4.6.  Diz üstü protezləşdirilmə - silikon laynerin dəyişdirilməsi 690

1.4.7 İlkin protezləşdirmə zamanı üst dizin protezləşdirilməsi - təkrar yuvanın 
hazırlanması və 2 silikon laynerin dəyişdirilməsi

1800

1.4.8. İlkin protezləşdirmə zamanı üst dizin protezləşdirilməsi - laminasiya ilə 
təkrar yuvanın hazırlanması 800

2. Yuxarı ətrafların protezləşdirilməsi  

2.1. Dirsək üstü protezləşdirmə  

2.1.1. Dirsək üstü modul protezi laminasiyalı yuva ilə 4342

2.1.2. Dirsək üstü modul protezi laminasiyalı yuva, silikon laynerlə 7410

2.2. Dirsək altı protezi
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2.2.1. Dirsək altı modul protezi laminasiya ilə 3250

2.2.2. Əl pəncəsi ( kosmetik) protezi xarici istehsal düyünlü 1690

2.2.3. Dirsək altı modul protezi laminasiyalı yuva, silikon laynerlə 6150

II. Ortezləşdirmə  

1. qıç-baldır oynaqlarını əhatə edən  ayaq biləyinin ortezi 182

1.1 Hərəkətli ayaq biləyi oynağı olan topuq oynağını əhatə edən ayaq biləyinin 
ortezi

350

2.  diz və qıç-baldır oynaqlarını əhatə edən ortez 1092

3. diz ortezi 910

4. Çanaq-baldır, diz və qıç oynaqlarını əhatə edən ortez 1287

5. Dirsək altı ortez 130

6. Dirsək oynaqlarını qoşmaqla ortez 234

7. Boyun səviyyəsində ortez 195

8. Döş-bel səviyyəsində ortez 910

9. Bel səviyyəsində ortez 747

III. Gözün protezləşdirilməsi

1.Standart göz protezi 280
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Protez-ortopedik vasitələrlə təmin olunduğu halda 
100% vauçer maliyyələşdirilməsindən kim faydalanır?

• Məhdud sağlamlıq imkanlarına malik uşaqlar;

•  Xüsusi gecə-gündüz müəssisələrində tam dövlət təminatçılığında yaşayan 

istifadəçilər;

• Penitensiar müəssisələrdə olan şəxslər;

• Komissiyanın vauçerin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul etdiyi zaman reytinq 

balı 120 000-dən çox olmayan aztəminatlı ailələrin vahid məlumat bazasında 

qeydiyyatda olan ailə üzvləri;

• Yaşına görə təqaüdçülər (60 yaşdan yuxarı qadınlar, 65 yaşdan yuxarı kişilər);

• İki və ya daha çox protez-ortopedik məhsula (ortezlər istisna olmaqla) ehtiyacı 

olan şəxslər;

• „Müharibə və Müdafiyə Veteranları haqqında” Gürcüstan Qanununun 11 və 

12-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş şəxslər;

• Qalan istifadəçilər  məhsulların (xidmətlərin) faktiki dəyərinin 90%-i həcmində, 

vauçerin maliyyələşdirilməsi limitinin 90%-i daxilində maliyyələşdiriləcək.
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Qeydiyyat diaqramı

IV-
100/a

Tibbi forma 100 almaq üçün qeydiyyatda olduğunuz 
yerin pediatrına müraciət edin, o sizi həkim-ekspertə 
yönləndirəcək. Tibbi forma götürmək prosedurdan və 
müvafiq sığorta paketindən asılı olaraq bəzi hallarda 
pulsuz ola bilər.

IV-
50/4

Təqaüd vəsiqəsi, sağlamlıq  imkanları məhdud statu-
su, tibbi ekspertiza keçirmə hüququ olan tibb müəssisələri 
tərəfindən verilir. Ən yaxın tibb müəssisəsinin ünvanını 
öyrənmək üçün 111 nömrəli pulsuz uşaq dəstəyi qaynar 
xəttinə zəng edin

Forma IV-50/2 sağlamlıq imkanları məhdud şəxsin statusu 
haqqında arayışın verildiyi tibb müəssisəsi tərəfindən verilir. 
Qeyd olunan formada protez-ortopedik vasitələrinə ehtiyac 
olduğu göstəriləcəkdir

IV-
50/2

Sadalanan formaları hazırladıqdan sonra proqramda nəzərdə 
tutulmuş digər sənədlərlə birlikdə İnsan Alveri Qurbanlarına 
Yardım üzrə Dövlət Agentliyinə + (995 32) 2 39 53 11 müraciət 
edin. Vauçer üçün ərizə yerində yazılır.

Vauçer

Qeyd: Ortopedik protez zamanı yalnız tibbi forma IV-100/a kifayətdir, 3 yaşa 
qədər uşaqlar üçün ortez və göz protezi və 18 yaşa qədər ikinci və daha 
çox dərəcəli skolioz zamanı fiziki imkanları məhdud statusu tələb olunmur.
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1. Əgər pediatr mənim uşağımı vacib hesab etdiyim həkim-ekspertə 
yönləndirmirsə kimə müraciət etməliyəm?

Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti - 111
Gürcüstanın Xalq Müdafiyəçisinin qaynar xətti: 14 81

2. Alt proqramı həyata keçirən təşkilat kimdir?
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti - 111
Onlayn platforma: https://www.sheaghe.ge/ka 
Qaynar xətt: 0 800 900 902

3. Mən protezdən sonrakı reabilitasiya kursunu harada keçə bilərəm və 
dövlət tərəfindən maliyyələşdirilirmi?

İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin 
xətti+ (995 32) 2 39 53 11
Onlayn platforma: https://www.sheaghe.ge/ka 
Qaynar xətt: 0 800 900 902

4.  Sağlamlıq imkanları məhdud şəxs statusunu almaq üçün hansı 
müəssisəyə müraciət etməliyəm? 

İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin
xətti+ (995 32) 2 39 53 11
Onlayn platforma: https://www.sheaghe.ge/ka 
Qaynar xətt: 0 800 900 902

5. Zəmanət müddəti bitdikdən sonra protez/ortez zədələndikdə hansı 
növ xidmət pulsuzdur?

İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin 
xətti+ (995 32) 2 39 53 11

6. Proqramın təqdim etdiyi vauçer gecikdikdə və ya vauçerdə 
göstərilən xidmətlər alınmadıqda kimə müraciət edə bilərəm?

İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin 
xətti+ (995 32) 2 39 53 11
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti - 111
Gürcüstanın Xalq Müdafiyəçisinin qaynar xətti: 14 81

Tez-tez verilən suallar:
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MAC GEORGIA

QKHŞ “Mac” 2008-ci ildə əsası qoyulan qeyri- hökumət təşkilatıdır. Təşkilatın məqsədi 
sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara, yetkinlərə və onların ailələrinə kömək 
etməkdir.
Kavsadze küçəsi N3, Tiflis 0179

+995 32 197 378
Ödənişsiz qaynar xətt: 0 801 200 202


