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2022-ci il üçün sosial reabilitasiya və uşaqlara qayğı üzrə 

dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında
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Proqramın istifadəçisi mimdir?

3 və daha artıq yaşı olan(, 
himayəçilikdə/körpələr evində 
olanlar da daxil olmaqla) sağlam-
lıq imkanları məhdud statusuna 
malik uşaqlar, həmçinin həmin 
vəziyyətdə olan 3 yaşa qədər 
uşaqlar; 
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Xidmət göstərənin ünvanına gəldikdən sonra yazmalı olduğunuz proqrama qeydiyyat 
haqqında ərizə. Ərizə uşağın qanuni nümayəndəsi tərəfindən təqdim edilə bilər

Proqrama daxil olmaq üçün lazımdır:

     Uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti;;

     Proqram istifadəçisinin qanuni nümayəndəsinin şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənədin (şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya pasportunun) surəti, hi-
mayədarlıq olduğu halda - himayə müqaviləsi, himayədarlıq müəs-
sisəsinin səlahiyyətli şəxsi olduğu halda isə - müəssisə rəhbərinin 
yazılı müraciəti;

     Sağlamlıq  imkanları məhdud şəxsin statusunu təsdiq edən sənəd və 
onun surəti (təqaüd vəsiqəsi), əgər şəxs sağlamlıq  imkanları məh-
dud statusu olan uşaqdırsa (3 yaşa qədər uşaqlardan başqa);     

      Şəxsə sağlamlıq vəziyyəti haqqında verilən arayış(Tibbi sənəd – 
Forma №IV-100/a), burada proqramla nəzərdə tutulan diaqnoz 
göstərilmişdir. №IV-100/a  formasının proqrama qoşulmazdan ən tez 
30 kalendar günü ərzində alınması tövsiyə olunur.

Qeyd:Proqrama qoşulma haqqında qərarı xidmət təminatçısı verəcəkdir, o 
sizi proqramda nəzərdə tutulan şərtlərlə tanış edəcəkdir.
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Xidmət göstərmə standartları

Qeyd:   Bir uşaq ildə 7 kurs keçə bilər. Bir kursun müddəti on gündür. Uşaq on gün ərzində 22 
seans / terapevtik müdaxilə alır. Xidmət Göstərmə Standartlarının b) bölməsində sadalanan 
terapevtik müdaxilənin mütənasibliyi uşağın ehtiyacları ilə müəyyən edilir və sonradan illik 
abilitasiya/reabilitasiya planında əks etdirilir.  

a) İllik  abilitasiya/reabilitasiya planının (xidmət göstərənin mümkün 

dəyişikliklərindən asılı olmayaraq ildə bir dəfə) müvafiq mütəxəssislərdən ibarət 

interdissiplinar qrup tərəfindən hazırlanması;

b)Terapevtik müdaxilə, o cümlədən: 

           » Fiziki terapiya;
           » Peşə terapiyası;
           » Nitq və dil terapiyası;
           » Psixoloji korreksiya;
           » Zəruri hallarda xidmət təminatçısı həmçinin davranış terapiyası,  
                 akvaterapiya, art terapiya, peloidoterapiya (şəfalı palçıq), xüsusi müəllim 
                 xidmətlərini həyata keçirmək səlahiyyətinə malikdir..

c) Həkim nəzarəti (seans), o cümlədən:

           » uşaqların nevroloji müayinəsi;
           » terapevtik prossesin planlaşdırılması;
           » tibbi sənədlərin hazırlanması;
           » interdissiplinar komandanın işinin əlaqələndirilməsi;

ç) zəruri hallarda - uşağın valideyninin / qanuni nümayəndəsinin psixoloji yardımı 
(seans).

d) Tədris və təlim məşğələləri - “Serebral İflic” - Klinik Təcrübənin Milli 

tövsiyyəsinin kliniki vəziyyətlərin idarə edilməsi üzrə dövlət standartlarının 

təsdiqi haqqında”, bu  valideynlər, tərbiyəçilər, qanuni nümayəndələr və təhsil 

müəssisəsinin səlahiyyətli şəxsləri üçün keçiriləcək.

e) Xidmət təminatçısı istifadəçinin fərdi ehtiyaclarına əsaslanaraq, terapevtik 

müdaxilələrin növünü və onların kombinasiyasını seçmək səlahiyyətinə malikdir. 

Eyni zamanda, yuxarıda göstərilən terapevtik müdaxilələrin heç biri, o cümlədən 

əsas paketdə göstərilən terapevtik müdaxilələr, kollektiv və ya fərdi olaraq 

məcburi deyil. 
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QEYDIYYAT DIAQRAMI

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

IV-
50/4

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

IV-
100/a

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

Vauçer
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1. Regionumda uşaqların reabilitasiya-abilitasiya xidmətinin təminatçısını necə tapım? 
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti – 111
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

2. Əgər pediatr övladımı zəruri hesab etdiyim həkim-ekspertə göndərməyibsə, kimə 

müraciət edə bilərəm?
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti – 111
Gürcüstanın Xalq Müdafiyəçisinin qaynar xətti:14 81
   

3. Proqramla nəzərdə tutulan xidmət dayandırılarsa kimə müraciət edim? 
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti - 111
İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin xətti+ (995 32) 2 39 53 11

4. Yaşadığım ərazidə sağlamlıq imkanları məhdud statusu almaq üçün hansı tibb müəs-

sisəsinə müraciət etməliyəm?
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti - 111
Onlayn platforma: https://www.sheaghe.ge/ka  Qaynar xətt: 0 800 900 902 

5. Uşağımın ailə və ya sağlamlıq vəziyyətinə görə 30 təqvim günü ərzində proqramdan 

istifadə edə bilməyəcəyini bilirəmsə kimə müraciət etməliyəm? 
Proqramı həyata keçirən təşkilat
İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin xətti+ (995 32) 2 39 53 11

6. Uşağım proqrama yazılmağa gecikdikdə və ya vauçer xidməti göstərilmədikdə kimə 

müraciət edə bilərəm?
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti - 111
İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin xətti+ (995 32) 2 39 53 11

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


