
Sosial Xidmətlər Agentliyinin 
qaynar xətti 1505

MAC 
GEORGIA

Koxlear implant və eşitmə aparatı ilə təmin etmə 
komponenti  

Karlar və eşitmə zəifliyi olan şəxslər üçün videokonfrans 
funksiyası olan texniki vasitələrin (smartfon) təmin 

edilməsi komponenti

2022-ci il üçün sosial reabilitasiya və uşaqlara qayğı üzrə 

dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında
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Eşitmə aparatı ilə təmin etmə proqramının istifadəçisi 
kimdir?

Eşitmə aparatına ehtiyacı olan SİM 
uşaqlar və yaşlılar  (qadınlar- 60 
yaşdan, kişilər - 65yaşdan)

Eşitmə aparatına ehtiyacı 
olan eşitmə qabiliyyəti 
zəif sağlamlıq imkanları 
məhdud (SİM) şəxslər
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     Müvafiq ehtiyacı olan 6 yaşa qədər uşaqlar;

     Tibbi nəticəyə əsasən,koxlear implantasiya əməliyyatı 
göstərilən 6 yaşı olan və daha böyük uşaqlar uşaqlar;

     Əvvəlki illərdə koxlear implantı olan və reabilitasiyaya ehti-
yacı olan şəxslər.

    Dövlət proqramından asılı olmayaraq koxlear implantasiyadan 
keçmiş və aşağıdakıları tələb edən şəxslər:

   A) Əməliyyatdan sonra koxlear implantın vaxtaşırı korreksiyası 
(əməliyyatdaxili və əməliyyatdan sonra)

   B) Loqoped (nitq terapevti) xidməti göstərən agentliyin müqa-
viləsi olan şəxs.

Koxlear implanla təmin etmə proqramının 
istifadəçiləri kimlərdir?
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Eşitmə aparatı və ya  koxlear implantla təmin etmə 
proqramına qoşulmaq üçün lazımdır:

»  Qəyyumluq və Himayəçilik orqanının adına yazılmış ərizə, bu ərizə pro-
qramdan istifadə etmək istəyən şəxs, həmçinin onun qanuni nümayəndəsi 
tərəfindən təqdim edilə bilər.  Ərizə yaşayış yeri üzrə  Qəyyumluq və 
Himayəçilik orqanının rayon şöbəsinə verilə bilər;

»   Proqram istifadəçisinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (18 yaşına çatmamış 
şəxs olduqda doğum haqqında şəhadətnamənin surəti);

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

»  SİM şəxsin statusunu təsdiq edən sənəd və onun surəti( təqaüd vəsiqə-
si). Bunu sübut etmək üçün N - IV -100/a formalı tibbi sənədləri təqdim 
edən yaşlılar və 5 yaşınadək eşitmə qabiliyyəti zəif olan uşaqlar istisna 
olmaqla;

»  Tibbi sosial ekspertiza müaəyinəsi aktı - Forma N IV-50/2. SİM statusunu 
müəyyən etmək üçün müvafiq hüquqa malik tibb müəssisəsi tərəfindən 
verilir.

Qeyd: Proqrama qoşulduqdan sonra sizə Qəyyumluq və Himayəçilik Orqanından xidmət 
şərtləri ilə bağlı məktub gələcək
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Eşitmə aparatı xidmətini təmin etmə standartları

Proqrama ildə ən azı 1580 rəqəmsal eşitmə aparatının (o cümlədən: 18 yaşdan kiçik 
uşaqlar üçün 80 ədəd uşaq rəqəmsal eşitmə aparatının) alınması və paylanması 
daxildir.

Proqrama daxildir: 

     Rəqəmsal cihazın coğrafi cəhətdən əlçatan yerdə - Tbilisi,       
Batumi, Kutaisi, Zuqdidi və Telavidə tənzimlənməsi;1

     Verilmiş rəqəmsal eşitmə cihazına ən azı 2 il pulsuz zəmanət 
xidməti;3

 Rəqəmsal eşitmə cihazlarından istifadə ilə bağlı müvafiq 
məsləhət-konsultasiya və texniki xidmətlərin göstərilməsi;2

     Pediatrik rəqəmsal aparat aşağıdakılara malik olmalıdır: tezlik 
diapazonunu bölməklə tezlik həddini dəyişmək imkanı; Tele-
fonla əlaqə rejimi, induktiv cərəyana cavab vermə qabiliyyəti; 
Proqramları avtomatik olaraq dəyişdirmə funksiyası / imkanı; 
Əlavə təhlükəsizlik tədbirləri; İşığa, suya və toza qarşı müqavi-
mət; Yüklənmə göstəricisi

4
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Koxlear implant xidmətini təmin etmə standartları

»    İldə 30 koxlear implant almaq;

»    Ən azı 18 ay ərzində ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən reabilitasiya kursu, 
buna da öz növbəsində:

      a)  Əməliyyatdan sonra koxlear implantın vaxtaşırı korreksiyasını (əməliyyat-
daxili və əməliyyatdan sonra)

       b) İstifadəçinin / onun qanuni nümayəndəsinin / himayədar valideynin əlçatan 
olduğu yerdə loqopedin (nitq terapevtinin) xidmətləri daxildir.

»   Bir koxlear implant 39500 lari daxilində maliyyələşdirilir;

»   Əməliyyatdan sonra, vaxtaşırı koxlear implantın reabilitasiya dövründə tən-
zimlənməsi  - 4500 lari daxilində; Bununla bərabər bir prosedurun qiyməti 
500 laridir.

»    Reabilitasiya dövründə loqoped (nitq terapevti) xidmətlərinin qiyməti - 3000 
lari daxilində. Reabilitasiya dövründə bir ziyarətin (dərsin) qiyməti - 20,83 
lari daxilində.

»    Ödəniş  istifadəçinin  xidmət ayı ərzində aldığı xidmətlərin (dərslərin) sayına 
uyğun olaraq həyata keçiriləcək.
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Karların Kommunikasiya Alt Pro-
qramı çərçivəsində Gürcüstanın 
ən azı səkkiz regionunda 10 
tərcüməçinin xidməti təmin edilir. .

ii

ImeretiImereti

bu regionların hər birində 
ən azı bir tərcüməçi

Karlar və eşitmə zəifliyi olan 
şəxslər üçün videokonfrans 
funksiyası olan texniki va-
sitələrin (smartfon) təmin 
edilməsi komponenti 
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Proqramın istifadəçisi kimdir?

“Az təminatlı ailələrin vahid məlumat 
bazasında” qeydiyyatda olan və qi-
ymətləndirmə nəticəsində 100 000-dən 
aşağı reytinq almış və son üç il ərzində qeyd 
olunan yardımı almamış anadangəlmə və 
ya qazanılmış karlıq və ya 4-cü dərəcəli 
karlıqdan əziyyət çəkən şəxslər. 
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     Qəyyumluq və Himayəçilik orqanının adına yazılmış ərizə, bu ərizə 
proqramdan istifadə etmək istəyən şəxs, həmçinin onun qanuni 
nümayəndəsi tərəfindən təqdim edilə bilər. Ərizələr yaşayış yeri üzrə 
Sosial Xidmət Agentliyinin rayon şöbəsinə verilə bilər;  

      Proqram  istifadəçisinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (18 yaşına çat-
mamış şəxs olduqda doğum haqqında şəhadətnamənin surəti);

      Fiziki imkanları məhdud olan şəxsin statusunu təsdiq edən sənədin 
surəti - Tibbi-sosial ekspertiza nəticəsindən çıxarış - Forma, IV-50/4

     Şəxsə verilən Tibbi-Sosial Müayinənin Aktı - Müəyyən edilmiş hədəf 
qrupu üzrə yuxarıda qeyd olunan diaqnozu əks etdirən IV-50/2 
forması - İkitərəfli anadangəlmə və ya qazanılmış karlıq və ya 4-cü 
dərəcə eşitmə itkisi.

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.
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Xidmət göstərmə standartları

    

     Təhvil verilmiş məhsulların (xidmətlərin) mali-
yyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vauçer, 
komponent daxilində çatdırılan məhsulların 
dəyərinin ödənilməsi üçün istifadə olunur.

     Komponent tərəfindən təmin edilən məhsul-
ların (xidmətlərin) dəyəri üçün vauçerin mali-
yyələşdirilmə limiti smartfon olan halda 300 
larini təşkil edir.

      Məhsulların (xidmətlərin) tədarükünün əvəz-
inin ödənilməsi üçün təqdim edilən faktiki 
dəyər məhsulların (xidmətlərin) təchizatçısı 
kimi qeydiyyata alınarkən təchizatçı tərəfind-
ən təqdim edilmiş məhsulların (xidmətlərin) 
qiymətləndirilməsində qeyd olunan dəyərdən 
çox olmamalıdır.

1
2
3
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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 statusu, 
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 statu-
su haqqında arayışın verildiyi tibb müəssisəsi tərəfindən 
verilir. Qeyd olunan formada ikitərəfli anadan gəlmə və ya 
qazanılmış karlıq və ya 4-cü dərəcəli eşitmə itkisi diaqnozu 
göstəriləcək.

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
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1. Əgər pediatr övladımı vacib hesab etdiyim həkim-ekspertə göndərməy-
ibsə, kimə müraciət edə bilərəm?

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

2. Koxlear implant və eşitmə cihazı harada verilir?
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti- 111
Onlayn platforma: https://www.sheaghe.ge/ka 
Qaynar xətt: 0 800 900 902

3. Mənim Regionumda sağlamlıq  imkanları məhdud şəxs statusunu almaq 
məqsədi ilə hansı müəssisəyə müraciət edə bilərəm?

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

4. Koxlear implant quraşdırdıqdan sonra reabilitasiya kursunu harda keçmək 
olar?

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. Əgər köməkçi vasitə/smartfon zədələnərsə kimə müraciət edim?
Pulsuz uşaqlara yardım qaynar xətti- 111
İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin 
xətti+ (995 32) 2 39 53 11

6. Zəmanət müddəti bitdikdən sonra avadanlıq zədələndikdə hansı növ 
xidmət pulsuzdur?? 

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

Tez-tez verilən suallar:
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7. Tərcüməçinin xidmətinə ehtiyacım olsa, kimə 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

8. Hansı hallarda koxlear implant və ya eşitmə cihazı yenisi ilə əvəz olunur?
İnsan Alveri Qurbanlarına Yardım üzrə Dövlət Agentliyininin 
xətti+ (995 32) 2 39 53 11

9. Proqramın təqdim etdiyi vauçer gecikdirildikdə 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
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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


