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Azərbaycan Respublikasınin Prezidentinin 2013-cü il tarixli                  

150 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Uşaqların icbari 

dispanserizasiyadan keçirilməsinə dair” Dövlət Proqramını rəhbər 

tutaraq, Səhiyyə Nazirliyiynin “Uşaqların icbari dispanserizasiyadan 

keçirilməsinə dair ”Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi barədə 

01.07.2014-cü il tarixli 60 nömrəli əmrin 3.4 bəndinin və 

11.10.2017-ci il tarixli 70 nömrəli əmrin 3.1 bəndinə uyğun olaraq 

“Yetkinlik yaşına çatmamış somatik profilli xəstələrin sanator 

müalicəsinə göstərişlər və əks-göstərişlər”ə dair metodik tövsiyələr 

Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi 

tərəfindən hazırlanmışdır. 
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Metodik tövsiyələr uşaq orqaniziminin pozulmuş funksiyalarının 

bərpa və müalicə müddətində əldə olunmuş nəticələrinin 

möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş mərhələli tibbi-sağlamlaşdırıcı 

tədbirlərin aparılması, ikincili profilaktikanı və reabilitasiya 

tədbirlərini həyata keçirilməsi, yanaşı gedən xəstəliklərin müalicəsi 

və orqanizmin sanasiyası, həmçinin yeni bərpa-müalicə üsullarının iş 

təcrübəsində tətbiq edilməsinə dair tövsiyələrin verilməsi məqsədini 

daşıyır. 

Metodik tövsiyələr pediatr, ailə həkimi, fizioterapevt və ilkin 

səhiyyə xidməti göstərən tibb müəssisələrində çalışan dar 

mütəxəssislər (nevroloq, otolarinqoloq və s.) üçün nəzərdə tutulub. 

Hədəf qrupu: yetkinlik yaşına çatmamış somatik profilli 

xəstələr.  

Giriş 

Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan müalicə- 

sağlamlaşdırıcı, reabilitasiya və profilaktika kompleksində 

sanatoriya müalicəsi mühüm yer tutur və uşaq orqanizminin sağlam 

inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Sanator müalicə xəstələrin kompleks terapiyasının bir mərhələsi 

olub, əvvəl aparılmış müalicənin davamıdır və əsas məqsədi 

orqanizmin pozulmuş funksiyalarının bərpa edilməsindən ibarətdir. 

Adətən xəstələr xəstəliyin kəskin dövründə stasionarda, daha sonra 

poliklinika şəraitində, reabilitasiya mərkəzlərində və son olaraq 

sanator müəssisələrində müalicəni davam etdirməlidirlər. 

Sanator müalicə xəstəliyin kəskin dövründən bir neçə ay sonra 

aparılan müalicədir və əsasən qeyri-medikamentoz üsulla, daha çox 

fizioloyi təsirə malik olan, uşaq orqanizminin anatomik və 

funksional vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi ilə aparılan 

metodudur. 

Sanator müalicəyə xəstəliyin müalicəsinin sonuncu etapı kimi 

baxmaq olmaz, çünki bu müalicə həmçinin, xroniki xəstəliklərin 

kəskinləşməsinin qarşısını almaq məqsədilə də aparılır. Xroniki 

xəstəliklərin hər hansı bir səbəbdən kəskinləşməsi zamanı və eyni 

zamanda sanatoriyaya gələn xəstələrdə fiziki amillərin yarada 

biləcəyi reaksiyaların profilaktikası məqsədilə sanatoriyada yataq 
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rejimi və dərman müalicəsindən də istifadə olunur. Uşaqlar üçün bu 

müalicəyə pediatrik köməyin bir mərhələsi kimi baxmaq olar. 

Sanatoriyaya göndərilən uşaqlar xüsusi göstəriş olduqda ərazi 

poliklinika və xəstəxanalar tərəfindən göndərişlə (putyovka) 

göndərilir, göndərişin üstündə müalicə müddəti qeyd olunmalı, 

uşağın tam müayinə olunduğu haqda məlumatlar, laborator analizlər, 

keçirdiyi xəstəliklər qeyd olunmalı, əsas və yanaşı diaqnozlar dəqiq 

göstərilməlidir. 

Somatik profilli uşaq sanatoriyası xəstəxanadan evə yazılan, 

dispanser qeydiyyata alınan xroniki gedişli xəstəliyi olan uşaqların 

bərpa müalicəsini, ikincili profilaktikasını həyata keçirir. Sanator 

müalicəsinə xəstənin kompleks müalicəsinin bir etapı kimi baxmaq 

lazımdır, hər bir uşaq üçün fərdi olaraq müalicə planı tutulmalıdır. 

Müalicə planının əsasını sanator rejim təşkil etməlidir. 

Sanator rejim 3 mərhələdə həyata keçirilməlidir: 

I mərhələ - adaptasiya mərhələsi, adətən 5-7 gün davam edir. 

Uşaqlar sanatoriyaya valideynsiz qəbul olunur. Bu dövrdə uşağa heç 

bir müalicə tətbiq olunmur. Ehtiyac olarsa, müayinə aparılır (qan, 

sidik, EKQ və s) və son klinik diaqnoz təsdiqlənir. Bu dövrdə uşaq 

mühitə uyğunlaşır, çünki uşağa kənardan müxtəlif təsirlər ola bilər. 

(Psixoemosional təsir, havanın dəyişkən olması, nəqliyyat 

vasitələrinin təsiri).  

Sakit oyunlardan, adaptasiya məqsədilə iqlim terapiyasından 

(uşaqların təmiz havada gəzdirilməsi, zəif yük ilə hava vannasından, 

acıq havada gündüz yuxusunun təşkil edilməsi) istifadə olunmalıdır.  

II mərhələ - tonuslaşma (əsas) mərhələ – xəstəliyin 

diaqnozundan asılı olaraq 1- 2 aya (orta hesabla 35-40 gün) qədər 

davam edə bilər. 

Bu mərhələdə uşağın diaqnozuna uyğun olaraq aşağıdakı 

müalicəvi sağlamlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir: 

► Ümumi möhkəmləndirici müalicə 

► Nevroloji müalicə - 1 ay 

► Desenseblizəedici müalicə - 20 gün 

► Müalicəvi bədən tərbiyəsi – 10-20 gün 

► Massaj – 10-20 gün 

► Fizioterapiya – 10-20 gün 
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► Loqopedik müalicə uşağın diaqnozundan asılı olaraq 

sanatoriyada olduğu müddətdə 

► Yanaşı gedən xəstəliklərin müalicəsi – 10-15 gün 

► Uşağın bədən müqavimətinin artırılması məqsədilə su 

proseduraları – 20 gün  

► Vitaminoterapiya 10-15 gün.  

III mərhələ - tamamlayıcı mərhələ. Uşaq orqanizmindəki 

reaktivlik bərpa olduqdan sonra ümumi rejmə keçilir. Bu mərhələ 

15-20 gün çəkə bilər. 

Sanatoriyada aparılan bütün müalicə tədbirləri 3 rejimdə 

get-gedə artan intevsivliklə aparılır: 

► yüngül təsirli rejim – iqlim və balneoloji prosedurların 

intensivliyini məhdudlaşdıraraq, xroniki xəstəliyi kəskinləşməyə 

meyilli olan xəstələrə təyin olunur 

► orta təsirli (tonuslaşdırıcı) rejim – hərəki, iqlim, balneoloji və 

yüksək intensivlikli fizioterapevtik tədbirlərin istifadəsinə 

əsaslanaraq orqanizmin tonusunu artırır 

► güclü təsirli (məşq etdirici) rejim – orqanizmin tam adaptasiya 

dövründə intensiv məşq etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün 

təyin edilir. 

Fiziki reablitasiyanın əsas metodları: müalicəvi bədən tərbiyəsi, 

əmək terapiyası, balneoterapiya, fizioprofilaktika, iqlim terapiyası və 

müalicəvi massaj.  

► Balneoloji terapiya - təbii mineral suların və onların süni 

hazırlanan analoqlarının istifadəsinə əsaslanır. Müalicə 2 

istiqamətdə aparılır: xarici (su vannaları), daxili (mineral suların 

qəbulu, bağırsaqların yuyulması) 

► Fizioprofilaktikanı hava, günəş və suyun istifadəsinə əsaslanır, 

lakin süni alınmış fiziki faktorlarla da həyata keçirilir. 

► İqlim terapiyasına aeroterapiya (təmiz hava), helioterapiya 

(günəş şüalarının müalicəsi), talassoterapiya (dəniz və dəniz 

məhsulları ilə kompleks müalicə, çimmə, hidromasaj, müalicəvi 

palçıq və yosun sarğıları ilə müalicə), speleoterapiya (duz 

şaxtası), palçığın istifadəsi daxildir. Dəniz və ada iqlimi – 

tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri, ürək-damar sistemlərinin 
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xəstəlikləri, LOR orqan, dayaq-hərəkət sistemi xəstəliklərinə 

məsləhət görülür. 

► Kompleks təbii müalicə amillərindən istifadə olunur. 

Sanatoriyalar, profilə uyğun fəaliyyət göstərən uşaq xəstəxanaları 

və poliklinikaları ilə sıx əlaqə yaratmalı və onlar tərəfindən xəstə 

uşaqlar sanator müalicəsinə yönəldilməlidirlər. Sanatoriyada 

uşaqların qalma müddəti xəstəliyinin ağırlıq dərəcəsindən asılı 

olaraq 3 aya qədər müddətdə sanatoriyanın müalicə həkimi təyin 

etməlidir. Sanatoriyaya uşaqlar qeydiyyatda olduqları poliklinika 

tərəfindən verilən göndəriş (Forma 076) (bax əlavə 1) əsasında qəbul 

edilməlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

Xəstəxanadan çıxan xəstə uşaqlar poliklinikada dispanser 

qeydiyyatına götürülür, onlardan risk qrupuna aid olan uşaqlar 

reabilitasiya məqsədilə sanatoriyaya göndərilir. Müalicə profilaktika 

müəssisələrinin həkimləri (sahə pediatrları) şöbə müdirləri, həkim 

komissiyasının qərarı ilə sanator müalicəyə ehtiyacı olan uşaqlara 

icrası tələb olunan müayinələr və dar mütəxəsislərin baxışı siyahısını 

rəhbər tutaraq müvafiq göstərişlərə əsasən sanator-kurort kartı 

(hesabat f-072/u) verir. 

► pediatr və dar ixtisaslı həkim konsultasiyaları (nevropatoloq, 

cərrah, qastroenteroloq, otolarinqoloq, okulist, dermatoloq və s.) 

► qanın və sidiyin ümumi analızi 

► EKQ (ehtiyac olduqda ExoKQ, KT) 

► USM  

► Döş qəfəsi orqanlarının rentgenoloji müayinəsi (R-qrafiya və ya 

flüroqrafiya) 

► Mədə-bağırsaq orqanların xəstəliyi zamanı ehtiyac olduqda 

endoskopik müayinə 

► Zəruri hallarda əlavə olaraq qaraciyər və allerqoloji sınaqlar 

aparılır. 

Uşaq 

xəstəxanası 
Sanatoriya 

 

Poliklinika 
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Putyovkanın alınmasına görə hara müraciət etmək lazımdır: 

► Səhiyyə Nazirliyi 

► valideynlərdən birinin iş yerində olan həmkarlar təşkilatı 

► sanator-kurort müəssisələri 

► Uşaq sanatoriyasına valideynlər tərəfindən aşağıdakı sənədlər 

təqdim edilməlidir: 

 ərizə 

 uşağın sağlamlığı haqqında yaşadığı ərazi üzrə poliklinikadan 

arayış 

 valideynlərin (ata və ya ana) iş yerindən bu il ərzində uşaq 

üçün putyovkanın alınmaması barədə arayış (putyovka yalnız 

bir valideyinə verilə bilər). 

Sanator-kurort müalicəyə göndərilməsi zamanı aşağıdakı 

sənədlər olmalıdır: 

 Sanatoriyaya getmək üçün putyovka (bələdçi kitabçası) 

 Poliklinikadan verilən sanatoriyaya göndəriş (forma 076) 

 Uşağın son 3 həftə ərzində getdiyi uşaq baxçasında və ya 

məktəbdə yoluxucu xəstələr ilə təmasda olub-olmaması 

barədə pediatr və ya epidemioloqun arayışı 

 Profilaktik peyvəndlər kartının sürəti 

 Keçirilmiş xəstəliklər barəsində məlumat 

 Göz, dəri yoluxucu xəstəliklərin olmaması barədə məlumat 

 Helmintozlara görə məlumat 

Uşaqların sanator müalicəyə göndərilməsini istisna edən 

ümumi əks-göstərişlər: 

► Kəskin mərhələdə olan bütün xəstəliklər  

► Stasionar şəraitində müalicə tələb olunan somatik xəstəliklər 

► Təcrid mərhələsi bitməmiş keçirilən yoluxucu xəstəliklər 

► Difteriya və mədə-bağırsaq yoluxucu xəstəliklərin daşıyıcıları 

► Göz və dəri örtüyünün bütün yoluxucu və parazitar xəstəlikləri 

► Bədxassəli törəmələr, bədxassəli anemiya, leykemiya 

► Daxili orqanların amiloidozu 

► Kaxeksiya  

► Ağciyər və digər orqanların vərəmi  
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► Qıcolmalar və onların ekvivalentləri, əqli gerilik, şəxsiyyətin 

davranış və sosial adaptasiyasının pozulması ilə müşahidə olunan 

patoloji inkişafı 

► Uşaqlarda müəyyən kurort və sanatoriya üçün əks-göstərişli olan 

yanaşı gedən xəstəliklərin mövcudluğu 

► Fərdi qulluğa daimi ehtiyacı olan xəstələr 

► Psixi xəstəliklər 
 

Uşaqların somatik profilli sanatoriyalara göndərilməsinə 

ümumi göstərişlər: 

► Xəstəliklərin profilaktikası və kəskinləşməsi 

► Meningit, ensefalit, poliomielit xəstəliklərin bərpasından sonra 

► Görmə orqanının patologiyasından sonrakı vəziyyət 

► Sinir sistemi xəstəlikləri: funksional pozğunluqlar (xroniki 

yorğunluq sindromu, diqqətin, yaddaşın, yuxunun pozulması, 

fobiyalar, həyəcan və hər şeydən şübhələnmə) 

► Ürək-damar sisteminin qeyri-aktiv və ya remissiya mərhələsində 

olan xəstəliklər 

► Tənəffüs orqanlarının xroniki xəstəlikləri (faringit, sinusit, 

bronxit, residivləşən bronxit,bronxial astma,pnevmoniyanın 

müəyyən mərhələləri)  

► Endokrin və mübadilə pozğunluqları: podaqra, şəkərli diabet, 

piylənmə, hipo və hipertireozlar, diffuz ur  

► Mədə-bağırsaq orqanlarının xroniki xəstəlikləri (qastrit, 

duodenit, xolesistit, xolanqit, öd yollarının diskineziyası, mədə 

və on iki barmaq bağırsağın xorası,hepatit) 

► Uroloji patologiyalar (böyrək,sidik kisəsi xəstəlikləri) 

► Dayaq-hərəkət sisteminin zədələnməsi (remisiya dövründə): 

artrit, revmatik pozğunluq, osteomielit, travmalar 

► Kəskin dövrdə olmayan dəri örtüyü xəstəlikləri, 

► Kəskin dövrdə olmayan qan xəstəlikləri, 

► Tez-tez xəstələnən uşaqlar 

► Kəskin dövrdə olmayan allergiya xəstəlikləri, 

► Uşaq serebral iflici, miasteniya, poliomielit  

► Neyrosirkulyator distoniya  

► Tonzilogen intoksikasiya 
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Ürək-damar sistemi xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə 

göstərişlər: 

► Anadan gəlmə ürək qüsurlu (AÜQ) 

► İzolə olunmuş ürək qüsurları: 

 açıq arterial axacaq 

 mədəciklərarası çəpərin defekti 

 qulaqcıqlararası çəpərin defekti 

 aortanın koartasiyası-qan dövranı çatışmazlığı və 

endokarditin olmaması şərti ilə müdaxilədən sonrakı vəziyyət 

 qan dövranı və tənəffüs çatışmazlığı I dərəcəli 

 izolə olunmuş qüsurlar əməliyyatdan sonra 8 aya qədərki 

dövr  

AÜQ olan xəstələrin əməliyyat keçirmiş xəstələrin sanator-kurort 

müalicəsinin müddəti 45-60 gün təşkil edir. 

Ürək-damar sistemi xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə 

əks-göstərişlər: 

► II-III dərəcəli aktiv fazalı revmatizm  

► II-III dərəcəli qan-dövranı çatışmazlığı 

► Titrəyici aritmiya, paroksizmal taxikardiya tez-tez tutmaları ilə 

► Tam atriovenrikulyar blokada ürək yığılmalarının tezliyi  

1 dəqiqədə 50 vurğu, Morqan-Edems-Stoks tutmaları ilə 

► Qeyri-müəyyən mənşəli ikincili arterial hipertenziya 
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Cədvəl 1. Ürək-damar sistemi xəstəlikləri (XBT 10) 

 

№ 

XBT 10 üzrə 

xəstəliklərin kodu 

və adı 

Xəstəliyin forması, 

mərhələsi, ağırlıq 

dərəcəsi, 

müalicənin növü 

(sanator, 

ambulator) 

Sanatoriyalar, 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

1. I00 Ürəyin prosesə 

cəlb olunması qeyd 

edilmədən revmatik 

qızdırma 

 

101 Ürəyin cəlb 

olunması ilə 

müşahidə olunan 

revmatik qızdırma 

a) ürək qüsuru 

olmadan və ya 

birinci mərhələdən 

yüksək olmayan 

ürək qüsuru ilə qan 

dövranı çatmazlığı 

olmadan və ya qan 

dövranı çatmazlığı 

ilə, ürək ritminin və 

keçiriciliyinin 

proqnostik 

əlverişsiz 

pozulmaları 

olmadan 

xəstəxanada aktiv 

mərhələdə 

revmatizmin 

müalicəsindən 

sonra fəal gedişli 

prosesin 

sakitləşməsi 

b) Xəstəxanadan 

evə yazıldıqdan 

sonra ürək 

çatışmazlığı 

olmadan qeyri-aktiv 

mərhələdə 

revmatizm 

c) Ürək qüsuru 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında sanator 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 
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olmadan qeyri-aktiv 

mərhələdə 

revmatizm 

(residivdən, 

hücümdan 8-10 

aydan əvvəl 

olmayaraq) 

2. 105 Mitral qapağın 

revmatik xəstəliyi 

106 Aorta qapağının 

revmatik xəstəlikləri 

108.0 Mitral və aorta 

qapaqlarının eyni 

zamanda 

zədələnməsi 

Qeyri-aktiv 

mərhələdə mitral və 

ya aortal qapaq 

çatışmazlığının 

kompensasiya 

izolyasiya olunmuş 

mötədil tamlığı ilə 

revmatizm, 

birləşdirilmiş 

kompensasiyalı 

mitral-aortal qüsuru 

və ya I mərhələdən 

daha yüksək 

olmayan qan 

dövranı 

çatışmazlığı, ürək 

ritminin və 

keçiriciliyinin 

proqnostik mənfi 

pozuntuları 

olmadan 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında 

sanator-kurort 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

 

3. Q20 Ürək 

kameralarının və 

birləşmələrinin 

anadangəlmə inkişaf 

qüsurları 

Q21 Ürək 

arakəsmələrinin 

anadangəlmə inkişaf 

qüsurları 

Anadangəlmə 

(qazanılmış) ürək 

qüsurları: 

a) II mərhələdən 

yüksək olmayan 

qan dövranı 

çatışmazlığı halında 

əməliyyatdan əvvəl 

və sonra; 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında sanator 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 
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Q22 Üçtaylı və 

ağciyər qapaqlarının 

anadangəlmə inkişaf 

qüsurları 

Q23 Aorta və mitral 

qapaqların 

anadangəlmə inkişaf 

qüsurları 

Q24 Ürəyin digər 

anadangəlmə inkişaf 

qüsurları 

I34 Mitral qapağın 

qeyri-revmatik 

zədələnmələri 

I35 Aorta qapağının 

qeyri-revmatik 

zədələnməsi 

I36 Üçtaylı qapağın 

qeyri-revmatik 

zədələnmələri 

I37 Ağciyər 

arteriyası qapağının 

zədələnmələri 

b) qan dövranı 

çatışmazlığı 

olmadan 

əməliyyatdan sonra 

6 aydan gec 

olmayaraq 

4. I40 Kəskin 

miokardit 

I33 Kəskin və 

yarımkəskin 

endokardit 

Kəskin miokarditin 

başlanğıcından 6 

aydan tez 

olmayaraq 

xəstəliyin klinik 

təzahürləri 

olmadıqda.  

Yarımkəskin 

infeksion (septik) 

endokarditin 

başlanğıcından 6 

aydan tez 

olmayaraq 

xəstəliyinin davamlı 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 
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klinik remissiya 

mərhələsində 

5. I49.4 Digər və 

dəqiqləşdirilməmiş 

erkən 

depolyarizasiya 

Supraventrikulyar 

extrasistoliya I və II 

variant.  

Sinus düyünü 

zəifliyi sindromu. 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

6. I47 Paroksizmal 

taxikardiya 

 Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

7. I42 Kardiomiopatiya  Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

8. I10 Essensial 

[birincili] 

hipertenziya 

I A, B mərhələli 

İlkin arterial 

hipertenziya 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında sanator 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

9. I34.1 Mitral qapağın 

(prolapsı) düşməsi 

qan dövranı 

pozulmadan 

olmadan mitral 

qapağın (prolapsı) 

düşməsi 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

 

10. I95 Hipotenziya Sinkopal tutmalar 

olmadan ilkin 

arterial hipotenziya  

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

 

11. F45.3 Vegetativ 

sinir sisteminin 

somatoform 

disfunksiyası 

Hiper- və hipotonik 

tipli vegeto-damar 

distoniyası 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 
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Revmatik xəstəliklər zamanı sanator müalicəyə göstərişlər: 

► revmatik qızdırma 

► ürəyin zədələnməsi olmadan və ürəyin zədələnməsi ilə gedən 

revmatik qızdırma 

► revmatoid artrid 

► Bexterev xəstəliyi-osteo artroz 

► ostroxondroz 

► yarım kəskin gedişli yüngül forma revmatik qızdırma müalicədən 

4-5 ay sonra 

► orta ağır forma revmatik qızdırma 6-7 aydan sonra 

► ağır forma revmatik qızdırma 8-12 aydan sonra 

► tonzilogen zədələnmə stasionar və ya poliklinika müalicəsindən 

1 ay sonra 

► vegetativ damar distoniyası hipo və hipertonik tip, Arterial təzyiq 

normal olduğu halda stasionar və ya poliklinika müalicəsindən  

2 aydan tez olmamaq şərti ilə aparılmalıdır.  

Revmatik xəstəliklər zamanı sanator müalicəyə əks-

göstərişlər: 

► ağır gedişli endokarditlər 

► ürək-qan dövranı çatışmazlığı I dövr 

► ürəkdə digər dəyişiliklər, ritm pozğunluqlarının olması kimi 

hallarla gedən revmatik qızdırma 

► oynaqlarda proqressivləşən kontrakturalarla gedən poliartritlər 

► alkilozların olması 

► sümüklərin dərin və ağır deformasiyaları 

► sinovitlərin olması ilə gedən sümük oynaq sistemi xəstəlikləri 

► septiki forma revmatoid artrit 

► ağır forma sklerodermiya 

► ağır forma qırmızı qurd eşənəyi 

► xroniki osteomielitlər 

Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə 

göstərişlər: 

► bronxial astma  

► residivləşən bronxit  

► xroniki bronxit 
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► pnevmoniyanın müəyyən mərhələləri (Cədvəl 2) 

Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə 

əks-göstərişlər: 

► Kəskin mərhələdə olan bütün ağciyər sistemi xəstəlikləri 

► Bronxial astmanın tutmalar dövrü 

► III dərəcəli tənəffüs çatışmazlığı 

► Ağciyər ürək dekompensasiyaları 

Cədvəl 2. Tənəffüs sistemi xəstəlikləri (XBT 10) 

№ 

XBT 10 üzrə 

xəstəliklərin kodu və 

adı 

Xəstəliyin forması, 

mərhələsi, ağırlıq 

dərəcəsi, 

müalicənin növü 

(sanator, 

ambulator) 

Sanatoriyalar, 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

1. J12 Başqa 

rubrikalarda təsnif 

olunmayan virus 

mənşəli 

pnevmoniya 

 

J13 Streptococcus 

pneumoniae 

tərəfindən törədilən 

pnevmoniya 

Streptococcus 

pneumoniae 

tərəfindən törədilən 

bronxopnevmoniya 

 

J14 Haemophilus 

influenzae 

[Afanasyev-Pfeyffer 

çöpü] 

tərəfindən törədilən 

pnevmoniya. H. 

Sağalma 

mərhələsində kəskin 

pnevmoniya 

(xəstəliyin 

başlanğıcından 4 

həftədən tez 

olmayaraq). 

Xəstəxanada 

müalicədən sonra 

ağciyərdə qalıq 

dəyişikliklərinin 

klinik və radioloji 

müəyyən edilməsi 

ilə I dərəcədən 

yuxarı olmayan 

bronxektazsız 

tənəffüs çatışmazlığı 

olanlarda, uzun 

müddətli 

(poliseqmentar) 

pnevmoniya (8 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 
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influenzae tərəfindən 

törədilən 

bronxopnevmoniya 

 

J15 Başqa 

rubrikalarda təsnif 

olunmayan bakterial 

pnevmoniya 

 

J16 Başqa 

rubrikalarda təsnif 

olunmayan digər 

infeksion amillər 

tərəfindən törədilən 

pnevmoniya 

 

J17 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunan xəstəliklər 

zamanı 

müşahidə edilən 

pnevmoniyalar 

 

J18 Törədici 

dəqiqləşdirilməyən 

pnevmoniya 

həftədən artıq) 

2. J 41 Sadə və selikli-

irinli xroniki bronxit 

J 42 

Dəqiqləşdirilməmiş 

xroniki bronxit, 

traxeit, traxeobronxit 

Xroniki və ya 

resedivləşən 

bronxit: 

a) qeyri-sabit 

remissiya 

mərhələsində 

b) sabit remissiya 

mərhələsində 

Xəstənin 

yaşayış yerinin 

iqlim zonasında 

sanator-kurort 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilm

iş şöbələr) 
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3. J43 Emfizema McLeod sindromu 

(McLeod syndrome) 

Ağciyər Emfizeması  

I dərəcədən yüksək 

olmayan ağciyər- ürək 

çatışmazlığında 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

4. J44 Digər 

xroniki 

obstruktiv 

ağciyər 

xəstəliyi 

Qeyri-spesifik xarakterli 

xronik obstruktiv bronxit: 

a) II dərəcədən yüksək 

olmayan tənəffüs 

çatışmazlığı olduqda 

natamam remisiya 

mərhələsində; 

b) I dərəcədən yüksək 

olmayan tənəffüs 

çatışmazlığı ilə tam 

remisiya mərhələsində 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında sanator 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

5. J45 Astma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronxial astma. 

yüngül və orta-ağır: 

a) I dərəcədən yüksək 

olmayan tənəffüs 

çatışmazlığı olduqda stabil 

remissiya olmayan 

mərhələsində; 

b) sabit remissiya 

mərhələsində 
 

II dərəcədən yüksək 

olmayan respirator 

çatışmazlığı remissiya 

dövründə olan ağır 

bronxial astma 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında 

sanator-kurort 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

 

6. J47 

Bronxoektaziya 

xəstəliyi 

Remissiya mərhələsində 

olan bronxoektaziya 

xəstəliyi: 

a) II mərhələdən yuxarı 

olmayan ağciyər-ürək 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 
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çatışmazlığı olduqda 

b) I-ci mərhələdən yuxarı 

olmayan ağciyər-ürək 

çatışmazlığında  

zonasında 

sanator-kurort 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

7. E84 Kistoz 

fibroz 

Q32 Traxeya 

və bronxların 

anadangəlmə 

inkişaf 

qüsurları 

Q33 Ağciyərlə

rin 

anadangəlmə 

inkişaf 

qüsurları 

İltihab prosesinin 

kəskinləşməsi olmadan və 

ağciyər-ürək 

çatışmazlığının I 

mərhələsindən yüksək 

olmayan bronx-ağciyər 

sisteminin inkişaf 

qüsurları, Bronx-ağciyər 

sisteminin irsi və sistem 

xəstəliklərinin 

(Mukovistidoz, Kartagener 

sindromu, immun 

çatışmazlığı vəziyyətləri 

və s.)  

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında 

sanator- 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

 

8. J95 Başqa 

rubrikalarda 

təsnif 

olunmayan 

tibbi 

prosedurdan 

sonra baş 

verən 

respirator 

pozğunluqlar 

Bronx-ağciyər sistemində 

qeyri-spesifik xarakterli 

irinli proseslərdə, 

anadangəlmə 

patologiyalarda xoşxassəli 

yenitörəmələrdə aparılan 

əməliyyatlardan sonrakı 

vəziyyət: 

a) xəstəxanada müalicədən 

sonra II mərhələdən yuxarı 

olmayan ağciyər-ürək 

çatışmazlığı olduqda; 

b) əməliyyatdan 6 ay 

sonra, I mərhələdən yuxarı 

olmayan ağciyər-ürək 

çatışmazlığı olduqda 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

 

 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında sanator 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

9. J98 Digər 

respirator 

Uzun müddət kəskin 

tənəffüs yoluxucu 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 
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pozğunluqlar xəstəlikləri olan remissiya 

mərhələsində olan uşaqlar 

zonasında sanator 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

1

0. 

J37 Xroniki 

laringit və 

laringotraxeit 

Xroniki laringit; 

Xroniki laringotracheit; 

Allergik laringotracheit 

kəskinləşmə dövrü 

xaricində 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında sanator 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

1

1. 
J30 

Vazomotor və 

allergik rinit 

Vasomotor rinit. 

Allergik rinit: mövsümi və 

il boyu 

Ot qızdırması  

Pollinoz 

Müəyyən edilməmişdir 

allergik rinit 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında sanator 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

1

2. 

J31 Xroniki 

rinit, 

nazofaringit 

və faringit 

Xroniki rinit 

Xroniki nazofarengit 

Xroniki faringit 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında sanator 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

1

3. 

J32 Xroniki 

sinusit 

Xroniki üst çənə sinusiti 

Xroniki frontal sinusit 

Xroniki Pansinusit 

Remisiya mərhələsində 

olan digər xroniki sinusit 

Xəstənin yaşayış 

yerinin iqlim 

zonasında 

sanator- 

təşkilatları 

(xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr) 

Həzm sistemi xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə 

göstərişlər (Cədvəl 3): 

► Xroniki qastrit, qastroduodenit, ezofagit 

► Mədə və onikibarmaq bağırsağın xorası 

► Xroniki kolit və enterokolit 
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► Xroniki xolesistit və öd kisəsinin diskineziyası 

► Öddaşı xəstəliyi 

► Müxtəlif etiologiyalı xroniki hepatitlər 

► Xroniki pankreatit 

► Öd kisəsi, mədə və onikibarmaq bağırsağın əməliyyatlarından 

sonrakı vəziyyəti 

► Alimentar piylənmə 
 

Həzm sistemi xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə əks-

göstərişlər: 

► Həzm sistemi xəstəliklərinin kəskin dövrü 

► Mədə çıxacağı stenozu 

► Yemək borusu varikozu zamanı qaraciyər sirrozu, qaraciyər 

catışmazlığı 

► Autoimmun hepatit 

Cədvəl 3. Həzm sistemi xəstəlikləri (XBT 10) 

№ 

XBT 10 üzrə 

xəstəliklərin kodu 

və adı 

Xəstəliyin forması, 

mərhələsi, ağırlıq 

dərəcəsi, 

müalicənin növü 

(sanator, 

ambulator) 

Sanatoriyalar, 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

1. K 25  
Mədə xorası  

 

K 26 Onikibarmaq 

bağırsağın xorası 

 

Mədə xorası və 

onikibarmaq 

bağırsağın xorası: 

a)  selikli qişa xora 

qüsurunun sağalma 

mərhələsində olan 

qeyri-kəskin forması 

(kəskinləşmədən 

sonra 3 aydan tez 

olmayaraq); 

b)xəstəxanada 

müalicədən sonra 

proses azaldıqda 

xəstəliyin davamlı 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 
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təkrarlanan gedişi; 

c) klinik endoskopik 

remisiya 

mərhələsində qeyri-

kəskin formaları 

(kəskinləşmədən 

sonra 3 aydan gec 

olmayaraq) 

2. K29 Qastrit və 

duodenit  

 

Xroniki qastrit, 

gastroduodenit və 

duodenit: 

a) tam klinik 

remissiya 

mərhələsində; 

b) klinik endoskopik 

remissiya 

mərhələsində 

(kəskinləşmədən 

sonra 2 aydan tez 

olmayaraq). 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

3. B16 Kəskin B 

hepatitis 

 

B15 Kəskin A 

hepatiti 

Virus hepatit A və 

B-dən sonra 

rekonvalessentlər: 

a) xəstəxanadan 

çıxdıqdan sonra 

mərhələ müalicəsi 

qaydasında; 

b) aktiv prosesin 

olmaması halında, 

xəstəxanadan 

çıxdıqdan sonra 3 

aydan tez 

olmayaraq. 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

4. B18 Xroniki virus 

hepatiti 

 

K73 Başqa 

Xroniki virus hepatit 

B, C ən az aktivlik 

dərəcəsi və 

kəskinləşməsi 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Mineral su ilə 
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rubrikalarda təsnif 

olunmayan xroniki 

hepatit 

 

olmadan 

alevlenmədən. 

Xroniki hepatit: 

a) minimal aktiv 

dərəcəsi ilə; 

b) prosesin aktivliyi 

olmadıqda 

yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

5. K71 Qaraciyərin 

toksiki zədələnməsi 

Aktiv prosesin 

olmaması ilə toksik 

hepatit 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

6. K74 Qaraciyərin 

fibrozu və sirrozu 

 

Portal hipertenziya 

olmadan qaraciyərin 

fibrozu və sirrozu 

(sarılıq olmadan, 

transaminazaların, 

bilirubinin normal 

göstəriciləri olduqda 

və qaraciyər 

çatışmazlığı 

olmadıqda) 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

7. K82 Öd kisəsinin 

digər xəstəlikləri 

 

K83 Ödçıxarıcı 

yolların digər 

xəstəlikləri 

Öd kisəsi və öd 

yollarının 

diskineziyası 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

8. K81 Xolesistit İltihabi prosesin 

olmadığı halda 

xroniki xolesistit, 

xolangit 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 
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9. K80 Öddaşı 

xəstəliyi 

(xolelitiaz) 

Tutma müddətindən 

kənar 

kəskinləşməmiş 

öddaşı xəstəliyi 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

10. K86 Mədəaltı 

vəzinin digər 

xəstəlikləri 

Xroniki və reaktiv 

pankreatit: 

a) natamam remisiya 

mərhələsində; 

b) kəskinləşmə 

dövründən kənar 

iltihabi proses aktiv 

olmadıqda 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

11. K59 Bağırsağın 

digər funksional 

pozğunluqları 

Xroniki enterit və 

kolit (xoralı 

formaları istisna 

olmaqla): 

a) tam klinik 

remissiya mərhələsi; 

b) klinik endoskopik 

remissiya mərhələsi 

(kəskinləşmədən 

sonra 2 aydan əvvəl 

olmayaraq) 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

 

Sinir və psixonevroloji xəstəliklər zamanı sanator müalicəyə 

göstərişlər: 

► Mərkəzi və periferik sinir sisteminin xəstəlikləri. 

► uşaq serebral iflicinin qalıq əlamətləri (normal intellektlə, psixi 

inkişafın ləngiməsi fonunda müxtəlif etiologiyalı uşaq beyin 

iflicləri) 

Sinir və psixonevroloji xəstəliklər zamanı sanator müalicəyə 

əks-göstərişlər: 

► Kəskin mərhələdə olan sinir sistemi xəstəlikləri, xəstə uşağın 

sərbəst hərəkətinə və özünə qayğı göstərməsinə maneə törədən 

hərəki funksiyaların ağır pozğunluqları ilə müşayiət edilən 
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patologiyalar, çanaq orqanlarının funksiyalarının ağır 

pozğunluqları. 

► Geniş klinik təzahürləri olan bütün növ əzələ distrofiyaları.  

► Qarşısı alınmayan qıc olma tutmaları və onların ekvivalentləri.  

► İnkişaf edən hidrosefaliya.  

► Əqli gerilik (oliqofreniya, imbesillik və idiotiya dərəcəsində)  

► Psixopatiya, patoloji inkişafı ifadə edilmiş şəxsiyyətin davranış 

və sosial adaptasiya pozgunluğu 

► Rezidual-orqanik və prosessual psixopatoloji vəziyyət.  
 

Cədvəl 4. Sinir və psixonevroloji xəstəliklər (XBT 10) 

№ 

XBT 10 üzrə 

xəstəliklərin kodu 

və adı 

Xəstəliyin forması, 

mərhələsi, ağırlıq 

dərəcəsi, 

müalicənin növü 

(sanator, 

ambulator) 

Sanatoriyalar, 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

1. G00 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunmayan bakterial 

meningit 

 

 

 

 

 

 

G01 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunan bakterial 

xəstəliklərdə 

meningit 

 

 

 

 

 

Xəstəliyin 

başlanğıcından 3 

aydan tez olmayaraq 

remissiya 

müddətində beynin 

araxnoidit, 

leptomeningiti (qrip, 

stafilokokk, 

streptokokk və s.) 

 

Xəstəliyin 

başlanğıcından 3 

aydan tez olmayaraq 

remissiya 

müddətində beynin 

araxnoidit, 

leptomeningiti 

(leptospiroz, 

gonokokk, 

meningokokk, 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 
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G02 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunan infeksion və 

parazitar 

xəstəliklərdə 

meninqoensefalit və 

meninqomielit 

 

 

 

 

 

 

G03 Digər 

dəqiqləşdirilməmiş 

səbəblərlə bağlı 

meningit 

salmonella və s.) 

 

Xəstəliyin 

başlanğıcından 3 

aydan tez olmayaraq 

remissiya 

müddətində beynin 

araxnoidit, 

leptomeningiti 

(adenovirus, 

enterovirus, herpes 

simplex, qızılca, 

parotit, məxmərək, 

suçiçəyi və s.) 

 

Xəstəliyin 

başlanğıcından 3 

aydan tez olmayaraq 

remissiya 

müddətində beynin 

araxnoidit, 

leptomeningiti 

2. G04 Ensefalit, 

mielit və 

ensefalomielit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G05 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunan xəstəliklərdə 

3 aydan tez 

olmayaraq kəskin 

dövrün sonunda 

ensefalit, 

ensefalomiyelit, 

mielitin qalıq 

əlamətləri (vaksinal, 

travmatik, 

etiologiyası 

müəyyən 

edilməmiş) 

 

3 aydan tez 

olmayaraq kəskin 

dövrün sonunda 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 
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ensefalit, 

mielit və 

ensefalomielit 

ensefalit, 

ensefalomiyelit, 

mielitin qalıq 

əlamətləri (virus, 

infeksion) 
3. S06 Kəllədaxili 

travma 

Qapalı kəllə-beyin 

travmasından 3 ay 

sonra, açıq 

travmadan 5-6 ay 

sonra; sarsıntı və 

beyin 

kontuziyasının uzun 

müddətli nəticələri; 

bərpa dövründə 

astenik, 

psixovegetativ və 

diensefal sindromlar 

zamanı ifadə 

olunmayan 

kəllədaxili və 

arterial 

hipertenziyada 

travmatik 

ensefalopatiya, 

epileptiformalı 

tutmalar və psixiki 

pozğunluqlar 

olmadan, sərbəst 

hərəkətinə mane 

olmayan 

əhəmiyyətli 

olmayan hərəkət 

pozuntuları  

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları  

  

4. S14 Sinirlərin və 

onurğa beyninin 

boyun səviyyəsində 

travması 

Tetra və paraparezin 

yüngül forması ilə 

onurğa beyin 

sarsıntı, 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 
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S24 Döş şöbəsində 

sinirlərin və onurğa 

beyninin travması 

S34 Qarnın, beldən 

aşağı hissənin və 

çanaq səviyyəsində 

onurğa beynin bel 

şöbəsi və sinirlərin 

travması 

zədələnməsi və at 

quyruğu 

sindromunda 

özünəqulluq, 

hərəkət hüdudu, 

çanaq orqanlarında 

pozuntu olmadıqda 

(travmadan və ya 

neyrocərrahi 

əməliyyatından 4 ay 

sonra) 

palçıq 

sanatoriyaları  

 

5.  G43 Miqren 

G44 Baş ağrısının 

digər sindromları 

Migren, baş ağrısı, 

gərginlik baş ağrısı 

da daxildir 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları  
6. F95 Tiklər 

F98 Uşaq və 

yeniyetmə yaşında 

başlayan digər 

emosional 

pozğunluqlar və 

davranış 

pozğunluğu 

F51 Qeyri-üzvi 

etiologiyalı yuxu 

poğunluğu 

Nevrozlar: tiklər, 

pəltəklik 

(kəkələmə), yuxu 

pozuntuları və s. 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları  

 

7. F07 Baş beynin 

xəstəliyi, 

zədələnməsi və ya 

disfunksiyası 

nəticəsində yaranan 

şəxsiyyət və 

davranış 

pozğunluqları 

Mərkəzi sinir 

sisteminin erkən 

üzvi zədələnməsi, 

neyroinfeksiyalar və 

somatik xəstəliklər 

nəticəsində astenik, 

serebrostenik, 

nevroz kimi 

vəziyyətlər. 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları  
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8. F84 Psixoloji 

inkişafın ümumi 

pozğunluğu 

Tam kompensasiya 

olmayan 

mərhələsində psixi 

xəstəliklərin 

nevroza bənzər 

formaları 

(sərhədyani adlanan 

psixi xəstəliklər). 

Psixi xəstəliklərin 

nevrotik formaları. 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

9. F92 Davranış və 

emosiyaların qarışıq 

pozğunluqları 

Davranış və sosial 

adaptasiya (sərhəd 

psixi xəstəliklər 

adlanan) pozuntuları 

olmadan 

şəxsiyyətdə patoloji 

xasiyyət 

xüsusiyyətlərinin 

formalaşmasının 

ilkin formalarının 

yaranması  

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları  

10. G80 Serebral iflic Daimi fərdi qayğı 

tələb etməyən zehni 

inkişafın gecikməsi 

(ləngiməsi ilə) və ya 

idrakın parsial 

pozğunluqları ilə 

(aqrafiya, aleksiya, 

dizqrafiya və s.) 

mötədil debil 

mərhələsində 

oliqofreniya, 

epilepsiyaya oxşar 

nadir tutmalar, 

müxtəlif ağırlıq 

dərəcəsi olan 

hərəkət pozuntuları 

Xüsusiləşdirilmiş 

psixonevroloji 

sanatoriyalar 

(şöbələr) yerli və 

ya balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları  
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ilə uşaq serebral 

iflicləri 
11. G50 Üçlü sinirin 

zədələnməsi 

G51 Üz sinirinin 

zədələnməsi 

G52 Digər kəllə 

sinirlərinin 

zədələnmələri 

G53 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunan xəstəliklərdə 

kəllə 

sinirlərinin 

zədələnməsi 

G54 Sinir 

köklərinin və 

kələflərinin 

zədələnmələri 

G55 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunan xəstəliklərdə 

sinir köklərinin və 

kələflərinin 

sıxılması 

G56 Yuxarı ətrafın 

mononevropatiya-

ları 

G57 Aşağı ətrafın 

mononevropatiya-

ları 

G58 Digər 

mononevropatiyalar 

G59 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunan xəstəliklərdə 

mononevropatiya 

Periferik sinirlərin 

xəstəlikləri: kəskin 

dövrün sonundan 

sonra, eləcə də 

sonrakı dövrlərdə 

funksiyaların 

davamlı bərpası ilə 

nevrit, polinevit, 

pleksit, 

polyradikulit  

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları 
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12. S14 Sinirlərin və 

onurğa beyninin 

boyun səviyyəsində 

travması 

S24 Döş şöbəsində 

sinirlərin və onurğa 

beyninin travması 

S34 Qarnın, beldən 

aşağı hissənin və 

çanaq səviyyəsində 

onurğa beynin bel 

şöbəsi və sinirlərin 

travması 

S44 Yuxarı ətraf 

qurşağı və bazu 

səviyyəsində 

sinirlərin travması 

S54 Sinirlərin said 

səviyyəsində 

travması 

S64 Bilək və əl 

səviyyəsində 

sinirlərin travması 

S74 Bud-çanaq 

oynağı və bud 

səviyyəsində 

sinirlərin travması 

S84 Baldır 

səviyyəsində 

sinirlərin travması 

S94 Aşıq-baldır 

oynağı və ayaq 

səviyyəsində 

sinirlərin travması 

Hərəki, hissiyat 

pozğunluqları, ağrı 

sindromu ilə 

müşaiət olunan, 

funksiyaların 

davamlı bərpası 

əlamətləri ilə; ifadə 

olunmayan 

kauzalgiya, damar 

və trofik 

pozğunluqları, 

fantom ağrıları 

(əməliyyatdan və ya 

travmadan sonra 2 

ay müddətindən tez 

olmayaraq) cərrahi 

müdaxilə tələb 

etməyən kök, kələf, 

sinir gövdələrin 

travmalarının 

nəticələri  

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

sanatoriyaları  

 

13. G12 Spinal əzələ 

atrofiyası və oxşar 

sindromlar 

Kugelberq-Velander 

(Kugelberg-

Welander) spinal 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 



31 

əzələ atrofiyası  balneoloji, palçıq 

sanatoriyaları  
14. G60 İrsi və 

idiopatik 

nevropatiya 

Şarko-Mari nevral 

amiotrofiyası 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

sanatoriyaları  
15. G71 Əzələlərin 

birincili 

zədələnməsi 

İrsi proqressivləşən 

əzələ distrofiyaları 

(Erb, Landouzy-

Dejerine 

miopatiyası) və 

anadangəlmə 

miopatiyaların 

bütün formaları  

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

sanatoriyaları  

 

Endokrin sistemin xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə 

göstərişlər (Cədvəl 5):  

► Ümumi qənaətbəxş vəziyyətdə 2-cili endokrin piylənmə 

► Ürək damar sisteminin dekopensasiyası olmayan IV dərəcəli 

piylənmə 

Endokrin sistemin xəstəliklər zamanı sanator müalicəyə əks-

göstərişlər: 

► şəkərli diabetin dekompensasiya vəziyyəti 

► hipoqlikemik vəziyyətə meyilli huşun tez itməsi 

► kompensasiya olunmayan qalxanvari vəzin funksiyasının 

pozulması 
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Cədvəl 5. Endokrin sistemin xəstəlikləri 
 

№ 

XBT 10 üzrə 

xəstəliklərin 

kodu və adı 

Xəstəliyin forması, 

mərhələsi, ağırlıq 

dərəcəsi, müalicənin 

növü (sanator, 

ambulator) 

Sanatoriyalar, 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

1. E01 

Qalxanabənzər 

vəzinin yod 

çatışmamazlığı 

ilə bağlı 

xəstəlikləri və 

oxşar hallar 

Qalxanabənzər vəzinin 

funksiyasının 

pozulmaması ilə 

endemik ur (düyünlü, 

diffuz, qarışıq) 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

2. E02 Yod 

çatışmazlığı ilə 

əlaqədar 

subklinik 

hipotireoz 

E03 

Hipotireozun 

digər formaları 

L-tiroksin dozasının 

seçilməsindən sonra, 

hər hansı bir 

etiologiyalı eutireoid 

vəziyyətində olan 

hipotireoz 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

3. E06 Tireoidit Lazımi müalicəni 

seçdikdən sonra 

eutireoid autoimmun 

limfositar tiroidit 

(Xaşimoto uru) 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

4. E10 İnsulindən 

asılı şəkərli 

diabet 

 

E11 İnsulindən 

asılı olmayan 

şəkərli diabet 

Şəkərli diabet: 

a) kompensasiya 

halında 

(qanda keton 

cisimlərin normal 

göstəriciləri, sidikdə 

asetonun olmaması, 9-

10 mmol/l-dan yüksək 

olmayan glikemiya, 

qida şəkərinin 5%-dan 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 
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yüksək olmayan 

gündəlik glükozuriya); 

b) ağırlaşmış 

(remissiya 

mərhələsində) xronik 

xolesistit, xolangit, öd 

yolların diskineziyası, 

bağırsağın 

diskinesiyası, qastrit, 

mədə və onikibarmaq 

bağırsağın xorası, I-II 

dərəcəli 

angioretinopatiyalar, 

polinevrit. 

5. R73 Qanda 

qlükozanın 

miqdarının 

yüksək olması 

Qlükozaya 

tolerantlığın 

pozulması. 

Diabet öncəsi 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

6. E66 Piylənmə piylənmə: 

a) ilkin: 

ekzogen-

konstitusional, 

alimentar; 

b) ikincil: serebral, 

hipotalamik, endokrin 

(hipofiz, tirogen, 

böyrəküstü vəzi – 

adrenal və s.); 

c) qarışıq və nadir 

formaları 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Mineral su ilə 

yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr)eyni 

 Qeyd 1: Hipertiroidizmi olan uşaqlara yay mövsümündə (iyun-

avqust) cənub kurortları qadağan edilir. 

Qeyd 2: III və IV dərəcəli piylənməsi olan uşaqlar yalnız 

xəstəxananın endokrinoloji şöbəsində müayinə və müalicədən 

sonra sanatoriyaya göndərilə bilərlər. 
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Sidik ifrazat sistemi xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə 

göstərişlər (Cədvəl 6):  
► Böyrək və sidik qovucu yollarının xəstəlikləri 

► Xroniki pielonefrit 

► Xroniki sistit 

► Neyrogen sidik kisəsi 

► Sidik daşı xəstəliyi 

► Dismetabolik nefropatiya 

► Enurez 

Sidik ifrazı sistemi xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə əks-

göstərişlər: 

► sidik sistemi orqanlarında patoloji prosesin yüksək fəallığı 

► xroniki böyrək çatışmazlığı dekompensasiya mərhələsi 

► cərrahlıq korreksiyasını tələb edən urodinamik pozulmalar 

► nəzarətsiz olan arterial hipertenziya 

Cədvəl 6. Sidik ifrazı sistemi xəstəlikləri (10 XBT) 

№ 

XBT 10 üzrə 

xəstəliklərin 

kodu və adı 

Xəstəliyin forması, 

mərhələsi, ağırlıq 

dərəcəsi, müalicənin 

növü (sanator, 

ambulator) 

Sanatoriyalar, 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

1. N03 Xronik 

nefrotik sindrom 

 

 

 

 

 

 

 

N04 Nefrotik 

sindrom 

 

 

Xroniki 

glomerulonefrit, IgA-

nefropatiyanın 

hematurik forması 

(Berje xəstəliyi) 

Qismən və ya tam 

klinik-laborator 

remissiya mərhələsi. 

 

Subkompensasiya və 

ya kompensasiya 

mərhələsində irsi 

nefrit. 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

sanatoriyaları  

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 
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Qismən və ya tam 

klinik-laboratoriya 

remissiya 

mərhələsində xroniki 

glomerulonefritin 

nefrotik forması. 

2. N10 Kəskin 

tubulointerstisial 

nefrit 

 

 

 

 

 

 

 

N11 Xronik 

tubulointerstisial 

nefrit 

Kəskin interstisial 

nefrit, kəskin 

pielonefrit: 

a) qismən klinik 

laboratoriya remissiya 

mərhələsində 

b) tam klinik-

laborator remissiya 

mərhələsində 

 

Xroniki 

tubulointerstitial 

nefrit. 

Obstruktiv olmayan 

xronik piyelonefrit 

Xroniki obstruktiv 

piyelonefrit 

Urodinamika 

pozulmadan: 

a) qismən klinik-

laboratoriya remissiya 

mərhələsində; 

 

b) tam klinik-

laboratoriya remissiya 

mərhələsində; 

 

c) operativ 

korreksiyadan sonra 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

sanatoriyaları  

 

 

 

 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

sanatoriyaları 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

sanatoriyaları 

 

3. N13 Obstruktiv 

uropatiya və 

Sidik kisəsi-sidik 

axarının reflyuksu ilə 

Yerli 

sanatoriyalar 
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reflyuks-uropatiya əlaqədar nefropatiya 

1-ci dərəcəli sidik kisəsi-

sidik axarının reflyuksu 

Sidik yollarının 

anomaliyaları: 

a) hissəvi və ya tam 

klinik-laboratoriya 

remissiya müddətində 

iltihab prosesi ilə 

kəskinləşmiş və ya əsaslı 

olmayan qeyri kəskin 

urodinamik 

pozğunluqlarda;  

 

b) iltihab prosesi ilə 

kəskinləşməyən 

urodinamik 

pozğunluqları  

(şöbələr) 

 

 

 

 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları 

4. N20 Böyrək və 

sidik axarı daşları 

Sidik daşı 

xəstəliyi (urolitiaz): 

a) pyelonefritin qismən 

və ya tam klinik-

laborator remissiya 

mərhələsində; 

b) xəstəxanadan çıxdıqda 

hər bir mərhələli cərrahi 

müalicədən sonra; 

c) kiçik konkrementlərin 

təbii yolla özbaşına 

çıxmaq qabiliyyətinə 

malik olan pyelonefritin 

davamlı remissiya 

mərhələsində;  

d) cərrahi müalicədən 6 

ay sonra. 

 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları 

 

5. N25 Böyrək 

kanalcıqlarının 

Dayaq-hərəkət 

aparatında əhəmiyyətli 

Yerli 

sanatoriyalar 
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disfunksiyası 

nəticəsində 

yaranan 

pozuntular 

pozğunluqlar olmadıqda, 

subkompensasiya və ya 

kompensasiya 

mərhələsində böyrək 

funksiyası qismən 

(parsial) pozulduqda 

birincili və ikincil 

tubulopatiyalar (vitamin 

D-müqavimətli raxit, 

De-Tony-Debre-Fankoni 

sindromu, nefrogen 

şəkərsiz diabet, böyrək 

kanalcıqları asidozu və 

s.)  

(şöbələr) 

 

6. N18 Xroniki 

böyrək xəstəliyi 

Subkompensasiya və ya 

kompensasiya 

mərhələsində xronik 

böyrək çatışmazlığı. 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

7. N30 Sistit Xroniki sistit, trigonit: 

a) qismən klinik-

laborator remissiya 

mərhələsində; 

b) tam klinik və 

laboratoriya remissiya 

mərhələsində 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları 

8. N31 Sidik 

kisəsinin başqa 

rubrikalarda təsnif 

olunmayan sinir-

əzələ 

disfunksiyası 

Sidik kisəsinin neyrogen 

disfunksiyası 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

9. N39 Sidik-ifrazat 

sisteminin digər 

xəstəlikləri 

Etiyologiyası və 

lokallaşdırılması 

müəyyən olunmayan 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 
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hissəvi və ya tam klinik 

və laborator remissiyası 

mərhələsində sidik 

yollarının infeksiyası 

 

10. Q60 Böyrəyin 

ageneziyası və 

digər reduksiya 

defektləri 

 

Q63 Böyrəyin 

digər 

anadangəlmə 

anomaliyaları 

Bir tərəfli böyrək 

ageneziyası. 

Bir tərəfli böyrək 

hipoplaziyası. 

 

Digər anadangəlmə 

böyrək və sidik yolları 

anomaliyaları: 

a) mikrob iltihab 

prosesi ilə kəskinləşmiş 

qismən klinik-laborator 

remissiya mərhələsində; 

b) urodinamikanın 

əhəmiyyətli 

pozğunluqları olmadan 

mikrob iltihab prosesi ilə 

kəskinləşməmiş və ya 

kəskinləşmiş tam klinik-

laborator remissiya 

mərhələsində  

c) əməliyyat 

korreksiyasından 6 ay 

sonra 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, 

palçıq 

sanatoriyaları 

 

Dəri xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə göstərişlər  

(Cədvəl 7): 

► xroniki dəri xəstəlikləri 

► dermatitlər 
 

Dəri xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə əks-göstərişlər: 

► Kəskin mərhələdə dəri xəstəlikləri;  

► Dərinin bütün yoluxucu xəstəlikləri 

► Psoriaz yayılma mərhələdə  
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► Ağır yanıq travması nəticəsində bərpa olunmayan sümük oynaq 

dayaq-hərəkətedici aparatın və vətərlərin dəyişiklikləri 

► Cərrahi müalicəni tələb edən uzun müddət sağalmayan yanıq 

yaraları 
 

Cədvəl 7. Dəri xəstəlikləri (XBT 10) 
 

№ 

XBT 10 üzrə 

xəstəliklərin 

kodu və adı 

Xəstəliyin forması, 

mərhələsi, ağırlıq 

dərəcəsi, müalicənin 

növü (sanator, 

ambulator) 

Sanatoriyalar, 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

1. L20 Atopik 

dermatit 

 

L21 Seboreya 

dermatiti 

Atopik dermatit, uşaq 

ekzeması, 

neyrodermatit (yerli, 

diffuz) 

Seboreya dermatiti 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

sanatoriyaları  

2. L40 Psoriaz 

M07 Psoriatik və 

enteropatik 

artropatiyalar 

Psoriaz 

Psoriatik artropatiya 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

3. L50 Övrə Övrə Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

4. L94 Birləşdirici 

toxumanın digər 

lokal dəyişiklikləri 

Sklerodermiya (sistem 

forması istisna 

olmaqla) 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

5. L85 Digər 

epidermal 

qalınlaşmalar 

Göbələk mənşəli 

zədələnmələrdən 

başqa ixtioz, keratoz 

(keratodermiya) 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

6. L80 Vitiliqo Vitiliqo Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

7. Q81 Bullyoz Anadangəlmə Yerli 
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epidermoliz epidermoliz sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

8. L43 Qırmızı yastı 

dəmrov 

Qırmızı yastı dəmrov Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

9. T95 Termiki və 

kimyəvi 

yanıqların 

travmaların 

nəticələri 

Dəri örtüyü ilə bərpa 

olunmuş keçirilmiş 

geniş sahəli və dərin 

yanıqlar. 

Kontraktur və çapıq 

görə aparılan 

rekonstruktiv-

bərpaedici 

əməliyyatlardan 

sonrakı vəziyyət. 

Yanıq nəticəsində 

yaranan ilk 

vəziyyətinə qayıtmaq 

qabiliyyətinə malik 

olan bərpa olunmuş 

dəri örtüyü ilə 

dermatogen, miogen, 

artrogen 

kontrakturalar, yanıq 

yarası sahəsində 

yaranan keloid və 

hipertrofik çapıqlar 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoloji, palçıq 

Qeyd 1: İxtioz, dərinin piqmentasiyasının pozulması, qış psoriazı 

forması olan uşaqlar yay aylarında istirahətə göndərilməlidir. 

Qeyd 2: Xüsusi yanıq xəstəxanasında hormon müalicəsi alan uşaqlar 

yalnız hormonal dərman vasitələrin qəbulu dayandırıldıqdan sonra 

sanatoriya müalicəsinə 1-1.5 aydan tez olmayaraq göndərilə bilər. 
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Dayaq-hərəkət apparatı xəstəlikləri zamanı sanator 

müalicəyə göstərişlər (Cədvəl 8): 

► yuxarı ətrafların travmasının nəticələri 

► aşağı ətrafların travmasının nəticələri 

► budun anadangəlmə deformasiyası 

► raxitin nəticələri 

► termiki və kimyəvi yanıq və donmalar 

► skolioz 

► onurğa sütununun osteoxondrozu 

► bud və çanağın yuvenil osteoxondrozu 

► poliomielitin nəticəsi  

► osteomielit 

► yuvenil revmatoid artriti 

► onurğa sütunu və borulu sümüklərin inkişaf qüsurları ilə 

osteoxondrodisplaziyası 

► uşaq serebral iflic 

Dayaq-hərəkət aparatı xəstəlikləri zamanı sanator müalicəyə 

əks-göstərişlər: 

► serebral iflici 

► osteomielitin kəskinləşmə mərhələsi  

► özünü idarəetmə və hərəkətini məhdudlaşdıran skelet sistem 

xəstəlikləri 

► II-III dərəcəli revmatoit artriti 

► II-III dərəcəli oynaq visteral xəstəliyi 

► Ağır uşaq  
 

Cədvəl 8. Dayaq-hərəkət apparatı xəstəlikləri 
 

№ 

XBT 10 üzrə 

xəstəliklərin kodu 

və adı 

Xəstəliyin forması, 

mərhələsi, ağırlıq 

dərəcəsi, müalicənin 

növü (sanator, 

ambulator) 

Sanatoriyalar, 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

1. T92 Yuxarı ətraf 

travmalarının 

nəticələri 

Travmatik mənşəli 

artrit və artrozlar. 

Sümük-oynaq 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 
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T93 Aşağı ətraf 

travmalarının 

nəticələri 

cihazına bağlı travma 

və cərrahi 

müdaxilələrin 

nəticələri (hərəki 

funksiyaların 

pozulmasının bərpası 

üçün) 

Yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

2. Q65 Budun 

anadangəlmə 

deformasiyaları 

Е64.3 Raxitin 

nəticələri 

Cərrahi əməliyyatdan 

sonra anadangəlmə 

bud çıxığı  

Raxit əyrilikləri 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

3. Т95 Termiki və 

kimyəvi yanıqların 

və donmaların 

nəticələri 

Vətərlərdə aparılan 

rekonstruktiv 

əməliyyatlardan sonra 

vəziyyət, yanıqlara 

görə aparılan plastiki 

əməliyyat və 

kontrakturların digər 

növü (hərəki 

funksiyaların 

pozulmasının inkişaf 

etdirilməsi üçün) 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

4. М41 Skolioz I, II, III dərəcəli 

skolyozlar  

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

5. M42 Onurğanın 

osteoxondrozu 

 

M91 Çanaq və 

budun gənclik 

osteoxondrozu 

Yuvenil kifozlar 

(Şeyerman xəstəliyi) 

Pertes xəstəliyi 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

6. A80 Kəskin 

poliomielit 

Poliomielitin kəskin 

dövrü bitdkdən sonra 

Yerli 

sanatoriyalar 
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1 aydan tez olmayaraq 

poliomiyelitin kəskin 

və silinmiş 

formalarının 

rekonvalessentləri  

(şöbələr) 

 

7. В91 Poliomielitin 

nəticələri 

Cərrahi əməliyyatına 

hazırlaşdırma 

məqsədilə və cərrahi 

müalicədən sonra 

özünə qulluğu 

məhdudlaşdırma-yan 

kontraktura və 

deformasiya ilə olan 

qalıq dövründə 

poliomyelitin 

nəticələri  

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 

8. M86 Osteomielit Fistula və əməliyyat 

üçün göstəriş 

olmadıqda 

osteomielitin kəskin 

mərhələsi bitdikdən 

sonra 6 aydan tez 

olmayaraq. 

 

Cərrahi müalicə tələb 

etməyən normal bədən 

istiliyində xroniki 

osteomielit (fistula ilə 

və fistulası olmayan 

formaları; böyük 

oynaqların artrit-

artrozla kəskinləşən, 

hərəkətin 

məhdudlaşdırılma-sı, 

ankilozu ilə; boru və 

yastı sümüklərin 

skleroz forması ilə 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

Yerli balneoloji, 

 palçıq 

sanatoriyaları 

(şöbələr) 
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osteomielit). 

9. M08 Gənclik 

[yuvenil] artriti 

Qeyri-aktiv və ya 

olmayan mərhələsi və 

ya I dərəcəli aktiv 

Juvenile romatoid 

artriti. 

II dərəcəli oynaq 

formalı xəstəlik 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

10

. 

Q77 Onurğanın və 

borulu sümüklərin 

böyümə defekti ilə 

osteoxondrodisplaz

iya-sı 

Kontraktur və iri 

oynaqların 

kontrakturları ilə 

müşayiət olunan 

skeletin sistem 

xəstəlikləri (çoxsaylı 

epifizar displaziya, 

spondiloepifizar 

displaziya, epifizar 

diostoz, 

xondrodistrofiya və s.) 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

11. G80 Serebral iflic Normal zəka və 

davranışlı epilepsiya 

formalı tutmaları 

olmayan və ya çox 

nadir hallarda 

olduqda, ortopedik 

düzəliş tələb edən 

yüngül və orta 

ağırlıqlı 

kontrakturlarla 

oynaqların sərtliyi, 

hərəki pozğunluqları 

olan uşaq serebral 

iflicləri  

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

Qeyd: Hormonal dərman vasitələrinin qəbulunu 1-1.5 aydan az 

olmayaraq müddətində ləğv etdikdən sonra hormonal terapiya alan 

uşaqlar (yanıqdan sonra, revmatoid artritli xəstələr) sanator 

müalicəyə göndərilməlidir  
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Onkoloji və hematoloji xəstəliklər zamanı sanator müalicəyə 

göstərişlər (Cədvəl 9): 

► limfoqranulomatoz 

► limfoleykoz 

► mieloleykoz 

Onkoloji və hematoloji xəstəliklər zamanı sanator müalicəyə 

əks-göstərişlər: 

► Xroniki mieloleykoz xəstəliyi olan uşaqlar 

► İntensiv terapiya zamanı şüalanma daxil olmaqla aparılan 

müalicə müddətində və müalicə bitdikdən 6 aydan az olan 

müddətdə 

► Reinduktiv terapiya bitdikdən 1 ay sonra 

► Əsas xəstəliyin residivi 

► Kəskin formada olan bütün xəstəliklər 

► Stasionar müalicəni tələb edən kimyəvi və şüa terapiyasının ağır 

kəskinləşməsi 

Cədvəl 9. Onkoloji və hematoloji xəstəliklər 

№ 

XBT 10 üzrə 

xəstəliklərin kodu 

və adı 

Xəstəliyin forması, 

mərhələsi, ağırlıq 

dərəcəsi; 

müalicənin növü 

(sanator, 

ambulator) 

Sanatoriyalar, 

xüsusiləşdirilmiş 

şöbələr 

1. C81 Hockin 

limfoması 

(limfoqranulamotoz) 

Hockin xəstəliyi 

(limfoqranulamotoz). 

Gərgin spesifik 

terapiya kursu başa 

çatdıqdan sonra, 

radioterapiya 

kursundan sonra ən 

azı 6 aydan tez 

olmayaraq, birinci 

(ən azı 1 il) 

remissiya və ya 

ikinci (ən azı 2 il 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 
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müddətində) 

remissiya 

müddətində.  

2. C82 Follikulyar 

limfoma 

C83 Qeyri-

follikulyar limfoma 

C84 Yetişmiş 

T/NK-hüceyrəli 

limfomalar 

Follikulyar limfoma 

Qeyri-follikulyar 

limfoma 

Yetişmiş T/NK-

hüceyrəli 

limfomalar. Birinci 

(davamiyyəti ən azı 

1 il) remissiya və ya 

ikinci (davamiyyəti 

ən azı 2 il 

müddətində) 

remissiya 

müddətində spesifik 

terapiya kursundan 

sonra, radioterapiya 

kursundan sonra 6 

aydan tez olmayaraq 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

  

3. C91 Limfoid leykoz 

[limfoleykoz] 

C92 Mieloid leykoz 

[mieloleykoz] 

C93 Monositar 

leykoz 

C94 
Dəqiqləşdirilmiş 

hüceyrə tipli digər 

leykoz 

Limfoid leykoz 

 

Mieloid leykoz 

 

Monositar leykoz 

Dəqiqləşdirilmiş 

hüceyrə tipli digər 

leykoz 

Şua terapiyası daxil 

olmaqla və 

reinduksiya kursu 

aparıldıqdan sonra 1 

aydan tez olmaraq 

birinci (davamı ən 

azı 1 il) remissiya və 

ya ikinci (davamı ən 

azı 2 ildən az 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 
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olmayaraq) 

remissiya 

müddətində intensiv 

terapiya kursundan 6 

aydan tez olmayaraq  

4. D76 
Limforetikulyar və 

retikulohistiositar 

toxumaların iştirakı 

ilə gedən digər 

dəqiqləşdirilmiş 

xəstəliklər 

 Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

5. C96 Limfoid, 

qanyaradıcı və 

onlara oxşar 

toxumaların digər və 

dəqiqləşdirilməmiş 

bədxassəli 

yenitörəmələri 

 Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

6. D70 Aqranulositoz Aqranulositoz 

(neytropeniya) 

Klinik 

kəskinləşmədən 

kənar olaraq 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

7. C71 Baş beynin 

bədxassəli 

yenitörəməsi 

Baş beynin 

bədxassəli 

yenitörəməsi 

Davamiyyəti ən azı 1 

il birinci tam 

remissiya və 

davamiyyəti ən azı 2 

il müddətində ikinci 

remissiya 

müddətində terapiya 

kursundan sonra 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

8. C74 Böyrəküstü 

vəzinin bədxassəli 

Böyrəküstü vəzinin 

bədxassəli 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 
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yenitörəməsi yenitörəməsi  

Davamiyyəti ən azı 1 

il birinci tam 

remissiya və 

davamiyyəti ən azı 2 

il müddətində ikinci 

remissiya 

müddətində terapiya 

kursundan sonra 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

9. C69 Gözün və əlavə 

aparatının 

bədxassəli 

yenitörəməsi 

Gözün və əlavə 

aparatının bədxassəli 

yenitörəməsi 

Davamiyyəti ən azı 1 

il birinci tam 

remissiya 

müddətində terapiya 

kursundan sonra 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

10. C73 Qalxanabənzər 

vəzinin bədxassəli 

yenitörəməsi 

Qalxanabənzər 

vəzinin bədxassəli 

yenitörəməsi 

Davamiyyəti ən azı 1 

il birinci tam 

remissiya 

müddətində terapiya 

kursundan sonra 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

11. C40 Ətraf 

sümüklərinin və 

oynaq 

qığırdaqlarının 

bədxassəli 

yenitörəmələri 

C41 Digər və 

dəqiqləşdirilməmiş 

lokalizasiyalı 

sümüklərin və 

oynaq 

qığırdaqlarının 

Ətraf sümüklərinin 

və oynaq 

qığırdaqlarının 

bədxassəli 

yenitörəmələri 

Davamiyyəti ən azı 1 

il birinci tam 

remissiya 

müddətində terapiya 

kursundan sonra 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 
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bədxassəli 

yenitörəmələri 

12. C49 Birləşdirici 

toxumanın və 

yumşaq toxumaların 

digər tiplərinin 

bədxassəli 

yenitörəmələri 

Birləşdirici 

toxumanın və 

yumşaq toxumaların 

digər tiplərinin 

bədxassəli 

yenitörəmələri 

Davamiyyəti ən azı 1 

il birinci tam 

remissiya 

müddətində terapiya 

kursundan sonra 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

13. C64 Böyrək ləyəni 

istisna olmaqla 

böyrəyin bədxassəli 

yenitörəməsi 

Böyrək ləyəni istisna 

olmaqla böyrəyin 

bədxassəli 

yenitörəməsi 

Davamiyyəti ən azı 1 

il birinci tam 

remissiya 

müddətində terapiya 

kursundan sonra 

Yerli 

xüsusiləşdirilmiş 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 
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Əlavə 1 

Poliklinika tərəfindən verilən göndəriş (Forma 076) 
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52 

Ədəbiyyat 

1. Медицинские показания и противопоказания для санаторно-

курортного лечения детей (кроме больных туберкулезом) 

(утв. Минздравом РФ 22 декабря 1999 г. N 99/231) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=

135987 

2. «О порядке медицинского отбора и направления больных на 

санаторно-курортное лечение»). приказ Минздрав 

соцразвития РФ от 22.11.2004 № 256 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. 

№ 279н "Об утверждении Порядка организации санаторно-

курортного лечения" http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 

doc/71327710/#ixzz59nwfUEu8 

4. Приказ министерства здравоохранения Красноярского края 

от 27.02.2017 №28-н «Об утверждении Порядка 

распределения и предоставления бесплатных путевок в 

санаторно-курортные организации, расположенные на 

территории Российской Федерации, для восстановительного 

лечения и реабилитации детей (в том числе детей с 

родителем) 

 

garantf1://4081775.0/
garantf1://4081775.0/
garantf1://4081775.0/
http://kraszdrav.ru/assets/content/image/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_N_256.rtf
http://kraszdrav.ru/assets/content/image/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_N_256.rtf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/%20doc/71327710/#ixzz59nwfUEu8
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/%20doc/71327710/#ixzz59nwfUEu8

