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S18 Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların sanatoriya-kurort  

şəraitində müalicəsi üzrə metodik tövsiyələr. Bakı, 2022. –  

 56 səh.  

 

Bu metodik tövsiyə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 

Nazirliyinin 29.11.2018-ci il tarixli 86 nömrəli əmri ilə təsdiq 

edilmiş “Uşaqlıq dövrünə xas olan əlilliyin erkən profilaktikası 

və müalicəsi üzrə” Tədbirlər Planının 5.2.6.bəndinə uyğun 

"Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların müalicəsi ilə 

(sanatoriya-kurort şəraitində) məşğul olan orta tibb işçilərinin, 

həkimlərin və müəllimlərin bilik və bacarıqlarının 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə metodik tövsiyələrin, 

rəhbərliklərin və maarifləndirmə materiallarının hazırlanması" 

adlı bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə İctimai Səhiyyə 

və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

  

http://www.database.isim.az/#collapse12
http://www.database.isim.az/#collapse12
http://www.database.isim.az/#collapse12
http://www.database.isim.az/#collapse12
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Tərtibçilər heyəti: 

İradə Abasova  İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin  

Tibbi keyfiyyət standartları şöbəsinin həkim-

metodisti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru  

Şəhla İsmayılova  İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin  

Tibbi keyfiyyət standartları şöbəsinin müdiri 

Rəyçi: 

Rəqsanə Məmmədova  Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri 

Təkmilləşdirmə İnstitutunun Pediatriya 

kafedrasının müdiri, professor, tibb elmləri 

doktoru  

 

Metodik tövsiyə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sanator-

kurort şəraitində müalicəsilə məşğul olan geniş profilli həkimlərin, 

orta tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Hədəf qrupu: sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşadək 

uşaqlar.  

Metodik tövsiyə səhhətin yaxşılaşdırılması üçün bədənin qoruyucu 

və adaptiv reaksiyalarının aktivləşdirilməsi; xəsarət, əməliyyat və 

xronik xəstəliklər səbəbi ilə pozulmuş bədən funksiyalarının bərpası 

və/və ya kompensasiyası, kəskinləşmə (ağırlaşma) sayının 

azaldılması, remissiya müddətinin uzadılması, xəstəliklərin inkişafının 

ləngiməsi və tibbi reabilitasiyanın bir hissəsi olan əlilliyin qarşısının 

alınması məqsədini daşıyır. 
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İxtisarlar 

AÜQ  Anadangəlmə ürək qüsuru  

ABT  Adaptiv bədən tərbiyəsi  

DDT  Diadinamoterapiya (50-100 Hz tezlikli elektrik  

  cərəyanı ilə müalicə)  

XBT 10  Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı 10-cu baxış 

QUBŞ  Qısadalğalı ultrabənövşəyi şüalanma 

SİM  Sağlamlıq imkanları məhdud  

SMD-terapiya  Santimetr dalğalı terapiya  

SYT-terapiya  Son dərəcə yüksək tezlikli terapiya 

ÜST  Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

UYT  (Ultra yüksək tezlikli)-terapiya (xəstə bədəninə  

  ultra yüksək tezlikli elektromaqnit sahəsinin  

  təsirinə əsaslanan elektroterapiya metodu) 

Giriş 

Sanatoriya-kurort müalicə mərhələsi müxtəlif xəstəliklərə məruz 

qalan uşaqların müalicə, profilaktika və reabilitasiyasının mühüm bir 

hissəsidir. Tibbi reabilitasiyanın inkişafı və uşaqlar üçün sanatoriya-

kurort müalicəsinin təşkili səhiyyə inkişafının aktual 

istiqamətlərindəndir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tərifinə görə 

“reabilitasiya Sağlamlıq imkanları məhdud (SİM) olan insanların 

optimal fiziki, sensor, intellektual, psixoloji və sosial funksional 

səviyyələrinə çatmaq və bunu saxlamaq imkanı verən bir prosesdir. 

Reabilitasiya, əlilləri öz müstəqilliyi və müqəddəratını təyin edə 

bilmək üçün lazım olan vasitələrlə təmin edir”.  

Artan sayda uşaq və gənclər uzun müddət xronik əlillikdən əziyyət 

çəkir, lakin SİM olan uşaqlarda yüksək risk və xüsusi problemlərin 

mövcudluğuna görə bu populyasiyanın öyrənilməsinə ehtiyat 

edildiyindən səhiyyə xidmətləri tərəfindən araşdırmadan çox vaxt 

kənarlaşdırılır. Nəticədə, bu qrup uşaq və yeniyetmələrin 

epidemiologiyası və xüsusiyyətləri, onlar üçün xidmətlərin təşkili, 

istifadəsi və maliyyələşdirilməsi; baxımın qiymətləndirilməsi və 

təkmilləşdirmə metodları; onların təhlükəsizliyi, tibbi səhvlərdən 

qorunma yolları və uzunmüddətli klinik idarəetmənin əsas məsələləri 

barədə az məlumat mövcuddur.  
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Təbii və əvvəlcədən formalaşdırılmış fiziki faktorların istifadəsini 

daxil edən uşaqların sanator müalicəsi sağlamlığın qorunması və 

möhkəmləndirilməsi, müxtəlif orqan və sistemlərin pozulmuş 

funksiyalarının bərpası, immunoloji müqavimətin artırılması, 

kompensator-adaptiv proseslərin stimullaşdırılması və tibbi 

reabilitasiya məqsədini daşıyır.  

Apparat fizioterapiyası: 

Elektro və Maqnit terapiyası: 

✓ qalvanizasiya; 

✓ dərman elektroforezi; 

✓ elektrik stimullaşdırılma; (elektrik cərəyanı ilə müalicə) 

✓ interferens terapiya; 

✓ flüktuorizasiya; 

✓ darsonvalizasiya; 

✓ ultratonoterapiya; 

✓ amplipulse terapiyası; 

✓ diadinamoterapiya – DDT ; 

✓ elektroanalgeziya; 

✓ elektro yuxu; 

✓ maqnit terapiyası; 

✓ induktermiya; 

✓ mikrodalğalı rezonans terapiyası; 

✓ son dərəcə yüksək tezlikli terapiya (SYT-terapiya); 

✓ ultra yüksək tezlikli terapiya (UYT-terapiya); 

✓ santimetr dalğalı terapiya (SMD-terapiya) 

Fototerapiya: 

✓ infraqırmızı şüalanma; 

✓ xromoterapiya; 

✓ lazer terapiyası. 

Vibrasiya və ultrasəs: 

✓ ultrasəs müalicə; 

✓ fonoforez; 

✓ pressoterapiya 

Sanatoriya-kurort müalicənin effektivliyi əsasən sanatoriya-kurort 

müəssisələrinə göndərilənlərin düzgün seçilib ayrılmasından asılıdır. 

 
 Əvvəlcədən formalaşdırılmış fiziki faktorlar 
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Uşaqların yerli sanatoriya və kurortlara göndərilməsi, Səhiyyə 

Nazirliyinin göstərişlərinə əsasən vərəmdən kənar profilli uşaq 

sanatoriyalarında xəstələrin müalicəsi üçün tibbi göstərişlər və əks 

göstərişlər əsasında həyata keçirilir.  

Uşaq kurortologiyasının inkişafının prioritet istiqaməti ilk 

növbədə, sayı artmağa meyilli olan əlilləri sanator-kurort müalicəsilə 

təmin etməkdir. Əlillərin pulsuz dərman, tibbi xidmət və sanatoriya-

kurort müalicəsi ilə təminatı barədə qərar layihəsinə (əlavə 1 bax) 

2019-cu ildə dövlət səhiyyə müəssisələri tərəfindən rəsmiləşdirilmiş 

göndərişlər əsasında 27404 nəfər ilkin əlilliyi olan şəxs və sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaq hesab edilib ki, bu da 2018-ci il ilə müqayisədə 

22% çoxdur.  

Pediatriyada ən aktual problemlərdən biri kardioreabilitasiya 

problemidir. Uşaqlarda vaxtında, o cümlədən, perinatal dövrdə 

diaqnostika və adekvat terapiya aparılmadıqda, aşağıdakı həyat üçün 

təhlükəli vəziyyətlərin inkişaf riski artır: 

 AÜQ 

 ürək ritminin pozulması 

 kardiomiopatiya 

 digər miokard xəstəlikləri 

Ürək-damar sistemi xəstəlikləri olan uşaqların tibbi 

reabilitasiyanın III mərhələsinin (ambulator və sanatoriya-kurort 

müalicə) təkmilləşdirilməsi və effektivliyin artırılması olduqca 

vacibdir. Bu cür uşaqlarda sanatoriya mərhələsinin əsasını qeyri-

dərman texnologiyaları təşkil edir. Məsələn: aparat fizioterapiyası 

(elektroterapiya, fototerapiya, aerozol terapiyası), balneoterapiya 

(yod-brom, karbon, quru karbon vannaları), müalicəvi bədən tərbiyəsi, 

masaj, terrenkur (müəyyən bir qeyd olunmuş marşrutlar boyunca 

dağlıq ərazidə gəzinti, dırmaşma şəklində dozalı fiziki fəaliyyət 

göstərən sanatoriya-kurort müalicə metodu), aeroterapiya, 

speleoterapiya, qaloterapiya, sağlamlaşdırıcı texnologiyalar.  

Əlilliyin qarşısının alınması üçün əlilin kənar yardımlardan 

mümkün qədər müstəqil olmasına imkan verən şəraitin yaradılmasıdır. 

Reabilitasiya, habilitasiya və ümumiyyətlə əlilliyin qarşısının alınması 

elementlərindən biri adaptiv bədən tərbiyəsi (ABT) hesab edilir. ABT 

– əlillərin normal sosial mühitdə reabilitasiya və uyğunlaşmasına, tam 

həyat hissinin qarşısını alan psixoloji maneələrin aradan 
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qaldırılmasına və cəmiyyətin sosial inkişafına şəxsi töhfələrinə ehtiyac 

duyulmasına yönəlmiş idman və sağlamlığı yaxşılaşdırma 

tədbirlərinin kompleksidir.  

Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların sanatoriya-kurort 

şəraitində müalicəsi üçün tibbi göstəriş və əks göstərişlər(Vərəm 

xəstələri istisna olmaqla)  

Sanatoriya-kurort şəraitində müalicə üçün tibbi əks göstərişlərin 

siyahısı: 

1. Təcrid (izolyasiya) müddəti bitməmiş kəskin və yarımkəskin 

mərhələlərdə xəstəliklər, o cümlədən, kəskin yoluxucu xəstəliklər, 

cinsi yolla ötürülən xəstəliklər.  

2. Kəskinləşmiş mərhələdə xronik xəstəliklər. 

3. Yoluxucu xəstəliklərin bakteriya daşıyıcıları. 

4. Göz və dərinin yoluxucu xəstəlikləri. 

5. Parazitar xəstəliklər. 

6. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların 

prekursorlarının I və II Siyahısına daxil edilmiş narkotik və 

psixotrop maddələrin daimi qəbul edilməsini tələb edən, davamlı 

ağrı sindromu ilə müşayiət olunan xəstəliklər. 

7. Aktiv mərhələdə hər hansı bir lokalizasiyalı vərəm (vərəmdən 

kənar sanatoriya-kurort təşkilatları üçün). 

8. Dəqiqləşdirilməmiş neoplazmalar (xəstəyə və ya qanuni 

nümayəndəsinə sanatoriya-kurort şəraitində müalicə ilə bağlı 

xəstəliyin fəsadları ilə əlaqədar ola biləcəyi risklər barədə 

xəbərdarlıq edildiyinin tibbi sənədlərində yazılı bir təsdiqi 

olmadıqda). 

9. Kimyəvi terapiya daxil olmaqla, şiş əleyhinə müalicə tələb edən 

bədxassəli neoplazmalar, anemiya, leykemiya (ixtisaslaşmış 

sanatoriyalar istisna olmaqla). 

10. Növbəti tutmalar ilə, o cümlədən, aparılan müalicəyə rezistent 

olan epilepsiya. 

11. 6 aydan az remissiya ilə epilepsiya (psixonevroloji profili olmayan 

müəssisələr üçün). 

12. Kəskinləşmə və ya qeyri-sabit remissiya vəziyyətində olan, o 

cümlədən, pasiyent və əhatə edənlər üçün təhlükə yaradan, psixi 

və davranış pozuntuları. 
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13. Psixoaktiv maddələrin istifadəsindən yaranan psixi və davranış 

pozuntuları. 

14. Hər hansı bir mənşəli kaxeksiya. 

15. Daimi fərdi baxım tələb edən xəstələr. 

16. Konvulsiv tutmalar və onların ekvivalentləri, əqli gerilik (serebral 

iflici olan uşaqlar üçün ixtisaslaşmış sanatoriyalar istisna 

olmaqla), ağır davranış pozuntuları və sosial adaptasiya ilə 

şəxsiyyətin patoloji inkişafı. 

17. Bu kurort və ya sanatoriya üçün yanaşı gedən əks göstərişli 

xəstəliklərin olması. 

18. Xəstəxanada müalicə tələb edən somatik xəstəliklər. 

  



Ürək-damar sistemi xəstəlikləri 

№ 
Xəstəliyin XBT-10 kodu üzrə 

adı 

Tibbi əks 

göstərişlər 

Kurort şəraitində müalicəyə 

göndəriş üçün xəstəliyin forması, 

mərhələsi, fazası, ağırlıq dərəcəsi 

Sanatoriya-kurort 

müalicəsi 

1 2 3 4 5 

1 I00 Ürəyin cəlb olunması qeyd 

olunmayan revmatik qızdırma 

I01 Ürəyin cəlb olunması ilə 

gedən revmatik qızdırma 

1. II və III dərəcəli 

prosesin aktivliyi 

ilə (yerli 

sanatoriyalar 

üçün) revmatizm, 

hər hansı aktiv 

dərəcəli (kurortlar 

üçün) revmatizm. 

2. Qan döv/ranı 

çatışmalığı II və 

III mərhələdə 

(yerli 

sanatoriyalar 

üçün), hər hansı 

a) Stasionarda müalicədən sonra 

prosesin aktivliyi azaldıqda ürək 

qüsuru olmadan və ya qüsuru ilə, 

qan dövranı çatışmazlığı olmadan 

və ya I dərəcədən yüksək olmayan 

qan dövranı çatışmazlığı ilə və 

proqnostik baxımndan ürək ritminin 

pozulması və keçiriciliyi əlverişsiz 

olmayan aktiv fazada revmatizm. 

b) Stasionardan çıxdıqdan sonra ürək 

qüsuru olmadan qeyri-aktiv fazada 

revmatizm. 

c) Ürək çatışmazlığı olmadan inaktiv 

fazada revmatizm (həmlənin 

bitməsindən sonra 8-10 aydan əvvəl 

olmamalıdır). 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eynisi 

 

 

İqlim və balneo-

palçıq kurortlarda 

sanatoriyalar 
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2 I05 Mitral qapağın revmatik 

xəstəlikləri 

 

I06 Aortal qapağın revmatik 

xəstəlikləri 

 

I08 Bir neçə qapa-ğın 

zədələnməsi 

mərhələdə 

(kurortlar üçün). 

3. Səyrici aritmiya, 

tez-tez baş verən 

tutmalar ilə 

paroksizmal 

taxikardiya 

4. Ürək vurğularının 

tezliyi 1 dəqiqədə 

50-dən az olduqda 

tam 

atrioventrikulyar 

blokada, 

Morqani-Adams-

Stoks tutmaları 

5. İkinci dərəcəli 

müəyyənləş-

dirilməmiş 

mənşəli arterial 

hipertenziya. 

Yalnız mitral və ya aortal qapağın tam 

kompensasiya olunmuş orta dərəcəli 

çatışmazlığı, kompensasiya olunmuş 

və ya ürək ritminin və keçiriciliyinin 

proqnostik əlverişsiz pozulmaları 

olmadan I mərhələdən yüksək olmayan 

qan dövranı çatışmazlığı ilə kombinə 

olunmuş mitral-aortal qüsur ilə qeyri-

aktiv fazada revmatizm 

Yerli sanatoriyalar 

(ixtisaslaşmış 

şöbələr) 

3 Q20 Ürək kameralarının və 

birləşmələrin anadangəlmə 

anomaliyaları [inkişaf 

qüsurları] 

 Anadangəlmə (qazanılmış) ürək 

qüsurları: 

a) II mərhələdən yüksək olmayan qan 

dövranı çatışmazlığı ilə 

əməliyyatdan əvvəl və sonra; 

Yerli sanatoriyalar 

(ixtisaslaşdırılmış 

şöbələr) 

İqlim və balneo-

palçıq kurortlarda 
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Q21 Ürək arakəsmələrinin 

anadangəlmə anomaliyaları 

[inkişaf qüsurları] 

Q22 Ağciyər və üçtaylı 

qapaqların anadangəlmə 

anomaliyaları [inkişaf 

qüsurları] 

Q23 Aortal və mitral 

qapaqların anadangəlmə 

anomaliyaları [inkişaf 

qüsurları] 

Q24 Ürəyin digər anadangəlmə 

anomaliyaları [inkişaf 

qüsurları] 

I34 Mitral qapağın qeyri-

revmatik zə-dələnmələri 

I35 Aortal qapağın qeyri-

revmatik zə-dələnmələri 

I36 Üçtaylı qapağın qeyri-

revmatik zədələnmələri 

I37 Ağciyər arteri-yasının 

zədələnmələri 

b) qan dövranı çatışmazlığı olmadan 

əməliyyatdan 6 aydan tez 

olmayaraq. 

 

 

yerləşən 

sanatoriyalar 

4 I40 Kəskin miokardit 

 

 

 Xəstəliyin başlanğıcından 6 aydan tez 

olmayaraq klinik təzahürlər 

olmadığında kəskin miyokardit. 

Yerli sanatoriyalar 

(ixtisaslaşdırılmış 

şöbələr) 



12 

 

I33 Kəskin və yarımkəskin 

infeksion endokardit 

 

Xəstəliyin başlanğıcından sabit klinik 

remissiya dövründə 6 aydan tez 

olmayaraq yarımkəskin infeksion 

(septik) endokardit. 

 

Eynisi 

 

5 I49.4 Ekstrasistolik aritmiya Supraventrikulyar ekstrasistoliya I və 

II variant. 

Sinus düyününün zəiflik sindromu 

Eynisi 

6 I47 Paroksizmal taxikardiya Remissiya mərhələsində taxiaritmiya Eynisi 

7 I42 Kardiomiopatiya Klinik təzahürlər olmadıqda I 

mərhələdən yüksək olmayan qan 

dövranı çatışmazlığı ilə 

kardiomiopatiya (hipertrofiya ilə, 

dilatasiya ilə, restriktiv). 

Eynisi 

8 I10 Essensial (birincili) hiper-

tenziya 

Birincili arterial hipertenziya I A, B 

mərhələdə 

Yerli sanatoriyalar 

və iqlim və balneo-

palçıq kurortların-

da sanatoriyalar 

9 I34.1 Mitral qapağın prolapsı Qan dövranının pozulması olmadan 

mitral qapağın prolapsı 

Eynisi 

10 I95 Hipotenziya Sinkopal (bayılma) tutmalar olmadan 

birincili arterial hipotenziya 

Eynisi 

11 F45.3 Avtonom sinir 

sisteminin so-matoform 

disfunksiyası 

Hiper- və hipotonik tip vegetativ-

damar distoniyası 

Eynisi 
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Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri 

№ 
Xəstəliyin XBT-10 

kodu üzrə adı 
Tibbi əks-göstərişlər 

Kurort şəraitində müalicəyə göndəriş üçün 

xəstəliyin forması, mərhələsi, fazası, ağırlıq 

dərəcəsi 

Sanatoriya-

kurort müalicəsi 

1 2 3 4 5 

1 J12 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunmayan virus 

pnevmoniyası 

J13 Streptococcus 

pneumoniae tərə-

findən törədilən 

bronxopnevmoniya 

J14 Haemophilus 

influenzae tərəfindən 

törədilən 

pnevmoniya 

 

J15 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunmayan bakterial 

pnevmoniya 

J16 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunmayan digər 

1. Kəskin dövrdə 

bronxopulmonar 

sistemin bütün 

xəstəlikləri. 

2. Bronxial astmanın 

tutma dövrü. 

3. Tənəffüs çatışmazlığı 

III dərəcə 

4. Dekompensasiya 

olunmuş cor 

pulmonale 

 

Rekonvalessent mərhələdə kəskin pnevmoniya 

(xəstəliyin başlanğıcından 4 həftədən tez 

olmamaq şərtilə). 

 

Stasionar müalicəsindən sonra I dərəcədən 

yüksək olmayan tənəffüs çatışmazlığı ilə, 

bronxoektaz, ağciyərlərdə klinik və 

rentgenoloji təyin edilmiş qalıq dəyişikliklərlə 

sürəkli seqmentar (poliseqmentar) pnevmoniya 

(8 həftədən çox). 

Yerli sanatoriyalar 
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infeksion 

törədicilərin törətdiyi 

pnevmo-niya 

J17 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunmuş 

xəstəliklərdə 

pnevmoniya 

J18 Törədicisi 

dəqiqləşdirilməyən 

pnevmoniya 

2 J41 Sadə və selik-li-

irinli bronxit 

J42 Dəqiqləşdiril-

məmiş xronik bronxit 

Xronik və ya təkrarlanan bronxit: 

a) qeyri-sabit remissiya mərhələsində; 

b) sabit remissiya mərhələsində 

 

Yerli 

sanatoriyalar. 

İqlim və balneo-

palçıq kurortlarda 

yerli sanatoriyalar 

3 J43 Emfizema McLeod sindromu 

Ağciyər emfizeması 

I mərhələdən yüksək olmayan ağciyər-ürək 

çatışmazlığı 

Yerli sanatoriyalar 

4 J44 Digər xronik 

obstruktiv ağciyər 

xəstəliyi 

Qeyri-spesifik xronik obstruktiv bronxit: 

a) tənəffüs çatışmazlığı II dərəcədən yüksək 

olmayan natamam remissiya mərhələsində 

 

Yerli sanatoriyalar 
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b) tənəffüs çatışmazlığı I dərəcədən yüksək 

olmayan tam remissiya mərhələsində 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr) və iqlim 

və balneo-palçıq 

kurortlarında 

sanatoriyalar 

5 J45 Astma Bronxial astma. 

Yüngül və orta: 

a) tənəffüs çatışmazlığının I dərəcədən yüksək 

olmaması ilə qeyri-sabit remissiya 

mərhələsində 

b) sabit remissiya mərhələsində 

 

 

 

 

 

 

 

Tənəffüs çatışmazlığı ilə II dərəcədən yüksək 

olmayan remissiya dövründə ağır bronxial 

astma 

 

 

Yerli sanatoriyalar 

 

 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr), iqlim və 

balneo-palçıq 

kurortlarında 

sanatoriyalar 

nəmli subtropik 

zonada olanların 

istisnası ilə. 

Yerli sanatoriyalar 

 

6 J47 Bronxoektaz Remissiya mərhələsində bronxoektaz: 

a) II mərhələdən yüksək olmayan ağciyər-ürək 

çatışmazlığı olduqda 

 

Yerli sanatoriyalar 
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b) I mərhələdən yüksək olmayan ağciyər-ürək 

çatışmazlığı olduqda 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr), iqlim və 

balneo-palçıq 

kurortlarında 

sanatoriyalar 

7 Е84 Kistoz fibroz 

Q32 Traxeya və 

bronxların anadan-

gəlmə anomaliya-ları 

[inkişaf qüsurları] 

Q33 Ağciyərlərin 

anadangəlmə 

anomaliyaları 

[inkişaf qüsurları] 

İltihab prosesi kəskinləşmədən və ağciyər-ürək 

çatışmazlığı I mərhələdən yüksək olmayan 

bronxopulmonar sistemin inkişaf qüsurları, 

bronxopulmonar sistemin irsi və sistem 

xəstəlikləri (mukovissidoz, Kartagener 

sindromu, immun çatışmazlığı halları və s.) 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr), iqlim və 

balneo-palçıq 

kurortlarında 

sanatoriyalar 

8 J95 Digər rubrika-

larda təsnif olun-

mayan tibbi prose-

duralardan sonra 

respirator pozun-

tular 

Xronik qeyri-spesifik ağciyər xəstəliklərinin 

(anadangəlmə patologiyalar, bronxopulmonar 

sistemdə xoşxassəli neoplazma) cərrahi 

müalicəsindən sonra fəsadların olmaması 

şərtilə və əməliyyatdan 6 aydan tez olmamaqla: 

a) xəstəxanada müalicədən sonra II 

mərhələdən yüksək olmayan ağciyər-ürək 

çatışmazlığı olduqda 

b) cərrahiyyə əməliyyatından 6 ay sonra I 

mərhələdən yüksək olmayan ağciyər-ürək 

çatışmazlığı 

 

 

Yerli sanatoriyalar 

 

 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr), iqlim və 

balneo-palçıq 

kurortlarında 

sanatoriyalar 
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9 J98 Digər respira-tor 

pozuntular 

Remissiya mərhələsində tez-tez və uzun 

müddət tənəffüs yollarının kəskin xəstəlikləri 

olan uşaqlar 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr), iqlim və 

balneo-palçıq 

kurortlarındakı 

sanatoriyalar 

10 J37 Xronik laringit 

və larinqotraxeit 

Xronik laringit 

Xroniki larinqotraxeit 

Kəskinləşmə dövrü xaricində allergik 

larinqotraxeit 

Eynisi 

11 J30 Vazomotor və 

allergik rinit 

Vasomotor rinit 

Allergik rinit: 

mövsümi və il boyu 

Ot qızdırması 

Pollinoz 

Dəqiqləşdirilməmiş allergik rinit 

Eynisi 

12 J31 Xronik rinit, 

nazofarangit və 

faringit 

Xronik rinit 

Xronik nazofaringit 

Xronik faringit 

Eynisi 

13 J32 Xronik sinusit Xronik maksillar sinusit 

Xronik frontal sinusit 

Xronik pansinusit 

Remissiya mərhələsində olan digər xronik 

sinusitlər 

Eynisi 

  



19 

Həzm sistemi xəstəlikləri 

№ 
Xəstəliyin XBT-10 

kodu üzrə adı 
Tibbi əks-göstərişlər 

Kurort şəraitində müalicəyə göndəriş 

üçün xəstəliyin forması, mərhələsi, 

fazası, ağırlıq dərəcəsi 

Sanatoriya-

kurort müalicəsi 

1 2 3 4 5 

1. К25 Mədə xorası 

К26 Onikibarmaq 

bağırsaq xorası 

1. Kəskinləşmə dövrdə 

bütün həzm sistemi 

xəstəlikləri 

2. Üzvi pilorik stenoz 

3. Qida borusu 

damarlarının varikozu 

ilə qaraciyər sirrozu, 

qaraciyər çatışmazlığı 

4. Autoimmun hepatit 

 

Mədə və onikibarmaq bağırsaq xorası: 

a) selikli qişa xora qüsurunun fəsadsız 

sağalma mərhələsində (kəskinləşmədən 

3 aydan tez olmamaq şərtilə) 

b) xəstəxanada müalicədən sonra proses 

sakitləşdikdə xəstəliyin davamlı 

təkrarlanan gedişi ilə 

c) klinik və endoskopik remissiya 

mərhələsində fəsadsız formaları 

(kəskinləşmədən 3 aydan tez olmamaq 

şərti ilə) 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

 

Eynisi 

 

 

İçməli mineral 

suları olan 

balneo-palçıq 

kurortlarda yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

2 К29 Xronik qastrit 

və duodenit 

Xronik qastrit, qastroduodenit və 

duodenit: 

a) tam klinik remissiya mərhələsində 

b) klinik və endoskopik remissiya 

mərhələsində (kəskinləşmədən 2 aydan 

tez olmamaq şərti ilə) 

Yerli 

sanatoriyalar 

İçməli mineral 

suları olan 

balneo-palçıq 

kurortlarında yerli 

sanatoriyalar 
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3 B16 Kəskin hepatit 

B 

B15 Kəskin hepatit 

A 

Viruslu hepatit A və B-dən sonra 

rekonvalessentlər: 

a) xəstəxanadan çıxdıqdan sonra 

mərhələli müalicə qaydasında 

b) prosesin aktivliyi olmadıqda, 

xəstəxanadan çıxdıqdan sonra 3 aydan 

tez olmamaq şərti ilə 

Yerli 

sanatoriyalar 

İçməli mineral 

suları olan 

balneopalçıq 

kurortlarda yerli 

sanatoriyalar 

4 В18 Xronik virus 

hepatiti 

K73 Digər 

rubrikalarda təsnif 

olunmayan hepatit 

Minimal aktivlik dərəcəsilə və 

kəskinləşməmiş xronik virus hepatiti B, 

C. 

Xroniki hepatit: 

a) minimal aktivlik dərəcəsi ilə 

b) aktiv proses olmadıqda 

Yerli 

sanatoriyalar 

 

Eynisi 

İçməli mineral 

suları olan 

balneopalçıq 

kurortlarda yerli 

sanatoriyalar 

5 K71 Qaraciyərin 

toksik zədələnməsi 

Proses aktivliyi olmadıqda toksik hepatit Eynisi 

6 K74 Qaraciyərin 

fibrozu və sirrozu 

Portal hipertenziya olmadan, reqresli 

gedişlə (sarılıq olmadan, transaminaz və 

bilirubinin normal göstəricilərilə) və 

qaraciyər çatışmazlığının olmaması ilə 

qaraciyər fibrozu və sirrozu 

Yerli 

sanatoriyalar 

7 K82 Öd kisənin 

digər xəstəlikləri 

Öd kisəsi və öd yollarının diskineziyası İçməli mineral 

suları olan 
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K83 Öd yollarının 

digər xəstəlikləri 

balneopalçıq 

kurortlarda yerli 

sanatoriyalar 

8 K81 Xolesistit Xronik xolesistit, iltihab prosesinin 

aktivliyi olmadıqda xolangit 

Eynisi 

9 K80 Öd daşı 

xəstəliyi (xolelitiaz) 

Öd daşı xəstəliyi (xolelitiaz), 

fəsadlaşmamış, tutma (ağrı, sançı) 

olmadığı dövrdə 

Eynisi 

10. K86 Mədəaltı 

vəzinin digər 

xəstəlikləri 

Xronik və reaktiv pankreatit: 

a) natamam remissiya mərhələsində 

 

b) iltihab prosesinin aktivliyi olmadıqda 

kəskinləşmə dövründən kənarda 

Yerli 

sanatoriyalar 

İçməli mineral 

suları olan 

balneopalçıq 

kurortlarında yerli 

sanatoriyalar 

11 K59 Digər 

funksional bağırsaq 

pozuntuları 

Xronik enterit və kolit (xora formaları 

istisna olmaqla): 

a) tam klinik remissiya mərhələsində 

b) klinik və endoskopik remissiya 

mərhələsində (kəskinləşmədən 2 aydan 

tez olmamaq şərti ilə) 

Yerli 

sanatoriyalar 

İçməli mineral 

suları olan 

balneopalçıq 

kurortlarda yerli 

sanatoriyalar 
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Endokrin sisteminin xəstəlikləri 

№ 
Xəstəliyin XBT-

10 kodu üzrə adı 
Tibbi əks göstərişlər 

Kurort şəraitində müalicəyə göndəriş 

üçün xəstəliyin forması, mərhələsi, fazası, 

ağırlıq dərəcəsi 

Sanatoriya-kurort 

müalicəsi 

1 2 3 4 5 

1 Е01 Qalxanabən-

zər vəzinin yod 

çatışmazlığı ilə 

bağlı xəstəlikləri 

və oxşar hallar 

1.Dekompensasiya 

vəziyyətində olan 

şəkərli diabet. 

2. Huşun tez itirilməsi 

ilə hipoqlikemik vəzi-

yyətlərə meyl. 

3. Kompensasiya 

olunmamış tiroid 

disfunksiyası. 

Qalxanabənzər vəzinin funksiyası 

pozulmadan endemik ur (düyünlü, diffuz, 

qarışıq) 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoklimatik 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

2 E02 Yod çatış-

mazlığı 

nəticəsində 

subklinik 

hipotireoz 

Е03 Hipotireozun 

digər formaları 

Eutiroid vəziyyətində L-tiroksin dozası 

tənzimləndikdən sonra hər hansı bir 

etiologiyalı hipotireoz 

Eynisi 

3 Е06 Tireoidit Autoimmun limnfositar tiroidit (Haşimoto 

zobu), lazımi müalicə seçildikdən sonra 

eutiroidli. 

Eynisi 

4 Е10 İnsulindən 

asılı şəkərli diabet 

Şəkərli diabet: 

a) kompensasiya vəziyyətində (qanda keton 

cisimlərinin normal göstəriciləri, sidikdə 

aseton yoxdur, qlikemiya 9-10 mmol/ l-

dən yüksək deyil, sutkalıq qlükozuriya 

 

İçməli mineral 

suları olan 

balneoloji 
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qidaların şəkər dəyərinin 5%-dən çox 

deyil) 

b) xronik xolesistit, xolangit, öd yollarının 

diskineziyası, bağırsaq diskineziyası, 

qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsaq 

xorası, I-II dərəcə angioretinopatiya, 

polinevritlə ağırlaşmış (remissiya 

mərhələləsində). 

kurortlarda yerli 

sanatoriyalar 

Eynisi 

5 R73 Qanda 

qlükoza miqdarı-

nın yüksək olması 

Qlükozaya tolerantlığın pozulması. 

Prediabet və ya diabet önü vəziyyəti 

Eynisi 

6 E66 Piylənmə Piylənmə: 

a) birincili: ekzogen-konstitusional, qida ilə 

əlaqəli 

b) ikincili: beyin, hipotalamik, endokrin 

(hipofiz, tirogen, adrenal və s.) 

c) qarışıq və nadir formaları 

Yerli sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneoklimatik 

kurortlarda 

sanatoriyalar və 

İçməli mineral 

suları olan kurortlar 

Qeyd 1. Qalxanabənzər vəzinin hiperfunksiyası olan uşaqların yay aylarında (iyun-avqust) cənub kurortlarda qalması 

əks göstərişdir. 

Qeyd 2. III və IV dərəcə piylənmədən əziyyət çəkən uşaqlar sanatoriya-kurort müalicəsinə yalnız xəstəxananın 

endokrinoloji şöbəsində müayinə və müalicədən sonra göndərilə bilər. 
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Dayaq-hərəkət apparatı xəstəlikləri 

№ 
Xəstəliyin XBT-10 kod 

üzrə adı 

Tibbi əks 

göstərişlər 

Kurort şəraitində müalicəyə göndəriş 

üçün xəstəliyin forması, mərhələsi, fazası, 

ağırlıq dərəcəsi 

Sanatoriya-

kurort 

müalicəsi 

1 2 3 4 5 

1 Т92 Yuxarı ətraf 

travmalarının nəticələri 

T93 Aşağı ətraf 

travmalarının nəticələri 

1.Çoxsaylı, geniş 

yayılmış irin 

ifrazatlı fistulalar, 

böyük sekvestr, 

daxili orqanların 

amiloidozu ilə 

kəskin mərhələdə 

osteomiyelit 

2. Xəstənin 

özünəxidmət və 

müstəqil surətdə 

hərəkətini 

məhdudlaşdıran 

skeletin sistem 

xəstəlikləri. 

3.III dərəcə aktivliyi 

olan revmatoid 

artriti (yuvenil 

revmatoid artriti). 

Travmatik mənşəli artrit və artrozlar 

 

Sümük-oynaq apparatında travma və 

cərrahi müdaxilələrin nəticələri (pozulmuş 

hərəkət funksiyalarını bərpa etmək üçün) 

Yerli sanato-

riyalar 

(şöbələr) və 

balneopalçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

2 Q65 Budun 

anadangəlmə 

deformasiyaları 

E64.3 Raxitin nəticələri 

Cərrahi müalicədən sonra budun 

anadangəlmə çıxığı 

 

Raxitik əyrilik 

Eynisi 

 

 

Eynisi 

3 T95 Termiki və 

kimyəvi yanıqların 

travmaların nəticələri 

Vətər, yanıqlar üçün plastika və digər 

kontrakturalarda bərpaedici əməliyyatlardan 

sonra vəziyyət (pozulmuş hərəkət 

funksiyalarının inkişafı üçün) 

Eynisi 

4 М41 Skolioz I, II, III dərəcəli Skolioz 

(Şeyerman-Mau xəstəliyi) 

Eynisi 

5 М42 Onurğanın 

osteoxondrozu 

Gənclik kifozu 

 

Pertes xəstəliyi 

Eynisi 

 

Eynisi 
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M91 Çanaq və budun 

gənclik osteoxondrozu 

4.Ağır 

hərəkətsizliklə, ağır 

tonus pozulması, 

ağır hiperkinez, 

beyinciyin 

pozulması, 

konvulsiv tutmalar, 

çanaq orqanlarının 

funksiyalarının 

dərin pozulması, 

imbesil və ya 

idiotiya 

mərhələsində 

oligofreniya ilə 

uşaq serebral 

(beyin) iflici. 

6 А80 Kəskin poliomielit Kəskin dövr bitdikdən sonra 1 aydan tez 

olmayaraq poliomielitin kəskin və 

pozulmuş formalarının rekonvalessentləri 

Yerli sanato-

riyalar 

7 В91 Poliomielitin 

nəticələri 

Cərrahi əməliyyata hazırlamaq məqsədilə 

və cərrahi müalicədən sonra özünə qulluğu 

məhdudlaşdırmayan kontraktur və 

deformasiyalarla rezidual (qalıq) dövrdə 

poliomielitin nəticələri 

Yerli 

sanatoriyalar 

və balneo-

palçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

8 М86 Osteomielit Kəskin mərhələ bitdikdən sonra 6 aydan tez 

olmayaraq fistulalar bağlandıqda və 

əməliyyata göstəriş olmadıqda. 

Xronik osteomiyelitlər (fistula ilə və 

fistulasız formaları; böyük oynaqların 

artritoartrozları ilə fəsadlaşmış, hərəkət 

məhdudluğu, ankilozlarla; borulu və yastı 

sümüklərin osteomiyelitinin sklerozlaşan 

formaları) cərrahi müalicə tələb etməyən 

normal bədən hərarətində. 

Eynisi 

9 М08 Gənclik [yuvenil] 

artriti 

İnaktiv fazada və ya 1-ci dərəcə aktivliyi ilə 

yuvenil revmatoid artriti. Xəstəliyin II 

dərəcə oynaq (artikulyar) forması. 

Eynisi 
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10 Q77 Onurğanın və 

borulu sümüklərin 

böyümə defekti ilə 

osteoxondrodisplaziya 

Böyük oynaqların kontrakturaları və 

deformasiyaları ilə müşayiət olunan skeletin 

sistem xəstəlikləri (çoxsaylı epifiz 

displaziyası, spondiloepifizar displaziya, 

dizostoz, xondrodistrofiya və s.). 

Eynisi 

11 G80 Serebral iflic 

 

Normal zehni inkişaf səviyyəsində və 

davranışda, epilepsiya formalı tutmaların 

olmaması ilə ortopedik düzəliş tələb edən 

oynaq sərtliyi, dayaq-hərəkət apparatının 

dəyişiklikləri, kontrakturalarla olan yüngül 

və orta dərəcəli hərəkət pozuntuları ilə uşaq 

serebral iflici. 

Eynisi 

Qeyd. Hormonal terapiya alan uşaqlar (yanıq zədələnməsindən sonra, revmatoid artriti olan xəstələr) hormonal dərman 

vasitələri dayandırıldıqdan sonra 1-1,5 aydan tez olmamaq şərtilə sanator-kurort müalicəsinə göndərilməlidir. 
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Sinir və psixonevroloji xəstəliklər 

№ 
Xəstəliyin XBT-10 kod 

üzrə adı 

Tibbi əks 

göstərişlər 

Kurort şəraitində müalicəyə 

göndəriş üçün xəstəliyin 

forması, mərhələsi, fazası, 

ağırlıq dərəcəsi 

Sanatoriya-kurort 

müalicəsi 

1 2 3 4 5 

1 G00 Digər rubrikalarda 

təsnif olunmayan bakterial 

meningit 

 

G01 Digər rubrikalarda 

təsnif olunan bakterial 

xəstəliklərdə meningit 

 

G02 Digər rubrikalarda 

təsnif olunan infeksion və 

parazitar xəstəliklərdə 

meningit 

 

G03 Digər və 

dəqiqləşdirilməmiş 

səbəblərlə bağlı meningit 

1.Kəskin dövrdə 

sinir sistemi 

xəstəlikləri, eyni 

zamanda ağır hərəkət 

pozuntuları ilə 

müşaiyət olunan 

xəstə uşağın 

müstəqil hərəkət və 

özünə qulluq 

etməsinə mane olan 

çanaq orqanlarının 

funksiyalarının ağır 

pozulması. 

2.Geniş klinik 

formaları ilə 

irəliləyən əzələ 

distrofiyalarının 

bütün formaları. 

Remissiya mərhələsində 

araxnoidit, beyin leptome-ningiti 

(qripoz, stafilokok, streptokok 

mənşəli və s.) xəstəliyin 

başlanğıcından 3 aydan tez 

olmayaraq. 

Remissiya mərhələsində 

araxnoidit, beyin leptomenin-giti 

(leptospiroz, qonokok, 

meningokoklu, salmonellyoz və 

s.) xəstəliyin başlanğıcından 3 

aydan tez olmamaq şərtilə. 

Remissiya mərhələsində 

araxnoidit, beyin leptomenin-giti 

(adeno-və enteroviruslu, herpes 

simplex, qızılca, parotit, 

məxmərək, suçiçəyi və 

s.mənşəli) xəstəliyin 

Yerli sanatoriyalar 
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3.Müalicəyə tabe 

olmayan qıc olma 

tutmaları və onların 

ekvivalenti. 

4.İrəliləyən 

hidrosefaliya 

5.Əqli gerilik 

(imbesil və ya 

idiotiya dərəcəsində 

oliqofreniya). 

6.Psixopatiya, ciddi 

davranış pozuntuları 

və sosial uyğunlaşma 

ilə şəxsiyyətin 

patoloji inkişafı. 

7.Rezidual-üzvi və 

prosesual 

psixopatlığa oxşar 

vəziyyətlər. 

başlanğıcından 3 aydan tez 

olmamaq şərtilə. 

Remissiya mərhələsində 

araxnoidit, beyin leptomeningiti, 

xəstəliklərin başlanğıcından 3 

aydan tez olmamaq şərtilə. 

2 G04 Ensefalit, mielit və 

ensefalomielit 

 

G05 Digər rubrikalarda 

təsnif olunmuş xəstəliklərdə 

ensefalit, mielit və ensefalo-

mielit 

Ensefalit, ensefalomiyelit, 

miyelitin qalıq təzahürləri 

(vaksinli, travmatik, 

dəqiqləşdirilməmiş etiologiyalı) 

kəskin dövrün sonunda, 

xəstəliyin başlanğıcından 3 

aydan tez olmamaq şərtilə. 

Ensefalit, ensefalomiyelit, 

miyelitin (virus, yoluxucu 

mənşəli) kəskin dövrün sonunda 

qalıq təzahürləri, xəstəliyin 

başlanğıcından 3 aydan tez 

olmamaq şərtilə. 

Eynisi 

3 S06 Kəllədaxili travma Kəllədaxili travma: qapalıdan 3 

aydan sonra və açıqdan – 5-6 ay 

sonra; baş beynin silkələnməsi 

və kontuziyasının uzunmüddətli 

nəticələri, astenik, 

psixovegetativ və diensefalik 

Yerli sanatoriyalar, 

iqlim və balneo-

palçıq kurortlarda 

sanatoriyalar 
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sindromlarda aydın kəllədaxili 

və arterial hipertenziya olmadan, 

müstəqil hərəkətə mane olan 

əhəmiyyətli hərəkət pozuntuları 

olmadan, epileptiformalı 

tutmalar və psixi pozuntular 

olmadan bərpa dövründə 

travmatik ensefalopatiya 

4 S14Sinirlərin və onurğa 

beyninin boyun səviyyəsində 

travması 

S24 Döş şöbəsində sinirlərin 

və onurğa beyninin travması 

S34 Qarın, beldən aşağı 

hissə və çanaq səviyyəsində 

onurğa beynin bel şöbəsi və 

sinirlərinin travması 

Yüngül formalı tetra- və 

paraparez ilə onurğa beynin və 

at quyruğunun (Cauda equina) 

silkələnmə və zədələnmə-sində, 

özünə qulluq və hərəkətin 

məhdudlaşdırıl-maması, çanaq 

orqanlarına nəzarətin 

pozulmaması zamanı (travma və 

ya neyrocərrahiyyədən 4 ay 

sonra). 

Eynisi 

5 G43 Miqren 

G44 Baş ağrısının digər 

sindromları 

Miqren, baş ağrısı, o cümlədən 

gərginlik baş ağrısı 

Eynisi 

6 F95 Tiklər 

F98 Uşaq və yeniyet-mə 

yaşında başlayan digər 

emosional 

Nevrozlar: tiklər, kəkələmə, 

yuxu pozulması və s. 

Eynisi 
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pozğunluqlar və davranış 

pozğunluğu 

F51 Qeyri-üzvi etiologiyalı 

yuxu pozul-ması 

7 F07 Baş beynin xəstəliyi, 

zədələnməsi və ya 

disfunksiyası 

nəticəsində yaranan 

şəxsiyyət və davranış 

pozğunluqları 

Mərkəzi sinir sisteminin erkən 

üzvi zədələnməsi, 

neyroinfeksiya və somatik 

xəstəliklərin nəticəsi olan 

astenik, serebrastenik, 

nevrozabənzər vəziyyətlər. 

Eynisi 

8 F84 Psixoloji inkişafın 

ümumi pozğunluğu 

Tam kompensasiya olunmayan 

mərhələdə nevrozabənzər psixi 

xəstəliklər. 

Psixi xəstəliklərin nevrotik 

formaları. 

Yerli sanatoriyalar 

9 F92 Davranış və 

emosiyaların qarışıq 

pozğunluqları 

Aşkar davranış və sosial 

uyğunlaşma pozuntuları 

olmadan şəxsiyyətin patoloji 

formalaşmasının ilkin formaları 

və patoloji xarakter 

xüsusiyyətləri (sözdə sərhəd 

zehni xəstəlik). 

Yerli sanatoriyalar, 

balneopalçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

10 G80 Serebral iflic Psixi inkişafın ləngiməsi və ya 

zehni inkişaf səviyyəsinin 

parsial (qismən) pozulması 

İxtisaslaşdırılmış 

psixonevroloji yerli 

sanatoriyalar 
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(agrafiya, aleksiya, dizartriya və 

s.), nadir epileptiformalı 

tutmalarla, daimi fərdi qulluq 

tələb etməyən müxtəlif ağırlıq 

dərəcəsində hərəkət pozulmaları 

ilə uşaq serebral iflicləri. 

(şöbələr) və ya 

balneo-palçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

11 G50 Üçlü sinirin 

zədələnməsi 

G51 Üz sinirinin 

zədələnməsi 

G52 Digər kəllə sinirlərinin 

zədələnmələri 

G53 Digər rubrika-larda 

təsnif olunan xəstəliklərdə 

kəllə 

sinirlərinin zədələn-məsi 

G54 Sinir köklərinin və 

kələflərinin zədə-lənmələri 

G55 Digər rubrika-larda 

təsnif olunan xəstəliklərdə 

sinir 

köklərinin və kələf-lərinin 

sıxılması 

G56 Yuxarı ətrafın 

mononevropatiyaları 

Periferik sinirlərin xəstəlikləri: 

kəskin dövrün bitməsindən sonra 

nevrit, polinevrit, pleksit, 

poliradikulit və eyni zamanda 

daha gec müddətdə 

funksiyalarının bərpasının dava-

miyyəti ilə. 

Yerli sanatoriyalar, 

balneopalçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar 
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G57 Aşağı ətrafın 

mononevropatiyaları 

G58 Digər 

mononevropatiyalar 

G59 Digər rubrika-larda 

təsnif olunan xəstəliklərdə 

mono-nevropatiya 

12 S14 Sinirlərin və onurğa 

beyninin boyun səviyyəsində 

travması 

S24 Döş şöbəsində sinirlərin 

və onurğa beyninin travması 

S34 Qarın, beldən aşağı 

hissə və çanaq səviyyəsində 

onurğa beynin bel şöbəsi və 

sinirlərinin travması 

S44 Yuxarı ətraf qurşağı və 

bazu səviyyəsində sinirlərin 

travması 

S54 Sinirlərin said 

səviyyəsində travması 

S64 Bilək və əl səviyyəsində 

sinirlərin travması 

Hərəkət, hissiyat pozulması, ağrı 

sindromu, funksiyaların davamlı 

bərpa əlamətləri; ilə müşayiət 

olunan cərrahi müdaxilə tələb 

etməyən sinir köklərinin, 

kələflərinin, sinir gövdələrinin 

travma nəticələri; ifadə edilmiş 

kauzalgiya, damar və trofik 

pozulması, fantom ağrıları 

olmadan (əməliyyatdan və ya 

zədələnmədən sonra 2 aydan tez 

olmamaq şərtilə). 

Eynisi 
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S74 Bud-çanaq oynağı və 

bud səviyyəsində sinirlərin 

travması 

S84 Baldır səviyyəsində 

sinirlərin travması 

S94 Aşıq-baldır oynağı və 

ayaq səviyyəsində sinirlərin 

travması 

13 G12 Spinal əzələ atrofiyası 

və oxşar sindromlar 

Kugelberg-Welander onurğa 

əzələ atrofiyası 

Eynisi 

14 G60 İrsi və idiopatik 

nevropatiya 

Charcot-Marie sinir 

amiotrofiyası 

Eynisi 

15 G71 Əzələlərin birincili 

zədələnməsi 

İrsi irəliləyən əzələ distrofiyaları 

(Erb miyopatiyası, Landuzi-

Dejerin), eləcə də bütün 

anadangəlmə miyopatiyalar. 

Eynisi 
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Sidik sistemi xəstəlikləri 

№ 
Xəstəliyin XBT-10 

kodu üzrə adı 
Tibbi əks-göstərişlər 

Kurort şəraitində müalicəyə 

göndəriş üçün xəstəliyin forması, 

mərhələsi, fazası, ağırlıq dərəcəsi 

Sanatoriya-

kurort müalicəsi 

1 2 3 4 5 

1 N03 Xronik nefrotik 

sindrom 

 

N04 Nefrotik 

sindrom 

1. Sidik sistemi 

orqanlarında patoloji 

prosesin yüksək 

fəaliyyəti. 

2. Dekompensasiya 

mərhələsində xronik 

böyrək çatışmazlığı. 

3. Cərrahi düzəliş tələb 

edən urodinamikanın 

pozulması. 

4. Nəzarət olunmayan 

arterial hipertenziya 

Xronik qlomerulonefrit, IgA-

nefropatiyanın (Berje xəstəliyi) 

hematurik forma-sı. Qismən və ya tam 

klinik və laborator remissiya 

mərhələsi. 

Subkompensasiya və ya kompensasiya 

mərhələsində irsi nefrit. 

 

 

Xronik glomerulonefrit, qismən və ya 

tam klinik və laborator remissiya 

mərhələsində nefrotik forması 

Yerli 

sanatoriyalar 

 

 

 

Yerli 

sanatoriyalar və 

balneoloji 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

Yerli 

sanatoriyalar 

 

2 N10 Kəskin tubulo-

interstisial nefrit 

 

N11 Xronik tubulo-

interstisial nefrit 

 Kəskin interstisial nefrit, kəskin 

piyelonefrit: 

a) qismən klinik-laborator remissiya 

mərhələsində 

b) tam klinik-laborator remissiyası 

mərhələsində 

Xronik tubulointerstisial nefrit 

Eynisi 

 

Yerli 

sanatoriyalar və 

balneoloji 

kurortlarda 

sanatoriyalar 
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Qeyri-obstruktiv xronik piyelonefrit 

Xronik obstruktiv piyelonefrit 

 

Urodinamic pozulmalar olmadan: 

a) qismən klinik-laborator remissiyası 

mərhələsində 

b) tam klinik-laborator remissiyası 

mərhələsində 

c) operativ korreksiyasından sonra 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

Yerli 

sanatoriyalar və 

balneoloji 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

Eynisi 

3 N13 Obstruktiv 

uropatiya və 

reflyuks-uropatiya 

 Sidiklik-sidik axarı (Vezikulo-ureteral) 

reflüksu səbəbilə nefropatiya 

I-II dərəcə sidiklik-sidik axarı 

(Vezikulo-ureteral) reflüksu 

Sidik yollarının anomaliyaları: 

a) iltihab prosesi ilə fəsadlaşan və 

fəsadlaşmayan, qismən və ya tam 

klinik-laborator remissiya dövründə, 

urodinamikanın əhəmiyyətsiz 

pozulmasında 

b) urodinamikanın pozulması olmadan 

iltihab prosesi ilə fəsadlaşmayan 

Yerli 

sanatoriyalar 

 

Yerli 

sanatoriyalar və 

balneoloji 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

4 N20 Böyrək və sidik 

axarı daşları 

Urolitiaz: 

a) piyelonefritin qismən və ya tam 

klinik və laborator remissiyası 

mərhələsində 

Yerli 

sanatoriyalar 

 

Eynisi 
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b) xəstəxanadan mərhələli cərrahi 

müalicədən sonra 

c) piyelonefritin davamlı remissiya 

mərhələsində kiçik daşların özbaşına 

çıxma qabiliyyəti olduğu halda 

d) cərrahi əməliyyatdan 6 ay sonra 

 

Yerli 

sanatoriyalar və 

balneoloji 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

Eynisi 

5 N25 Böyrək 

kanalcıqlarının 

disfunksiyası 

nəticəsində yaranan 

pozğunluqlar 

Subkompensasiya və ya kompensasiya 

mərhələsində böyrək funksiyalarının 

qismən pozulmasında dayaq-hərəkət 

aparatının əhəmiyyətli pozuntusu 

olmadıqda birincili və ikincil 

tubulopatiyalar (vitamin D-davamlı 

raxit, De-Toni-Debre-Fankoni 

sindromu, nefrogen şəkərsiz diabet, 

böyrək borucuq asidozu və s.) 

Yerli 

sanatoriyalar 

6 N18 Xronik böyrək 

xəstəliyi 

Subkompensasiya və ya kompensasiya 

mərhələsində xronik böyrək 

çatışmazlığı 

Eynisi 

7 N30 Sistit Xronik sistit, trigonit: 

a) qismən klinik-laborator remissiyası 

mərhələsində 

b) tam klinik- laborator remissiya 

mərhələsində 

Eynisi 

Yerli 

sanatoriyalar və 

balneoloji 

kurortlarda 

sanatoriyalar 
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8 N31 Sidik kisəsinin 

başqa rubrikalarda 

təsnif olunmayan 

sinir-əzələ 

disfunksiyası 

Sidik kisəsinin digər rubrikalarda 

təsnif olunmayan neyrogen 

disfunksiyası 

Eynisi 

 

9 N39 Sidik-ifrazat 

sisteminin digər 

xəstəlikləri 

Qismən və ya tam klinik-laborator 

remissiya mərhələsində etiologiyası və 

lokalizasiyası müəyyən olunmayan 

sidik yolları infeksiyası. 

Eynisi 

 

10 Q60 Böyrəyin 

ageneziyası və digər 

reduksiya defektləri 

Q63 Böyrəyin digər 

anadangəlmə 

anomaliyaları 

[inkişaf qüsurları] 

Birtərəfli böyrək ageneziyası 

Birtərəfli böyrək hipoplaziyası 

Böyrək və sidik yollarının digər 

anadangəlmə anomaliyaları: 

a) qismən klinik-laborator remissiya 

mərhələsində mikrob-iltihab proseslə 

fəsadlaşmış 

b) urodinamikanın əhəmiyyətli 

pozuntuları olmadan tam klinik-

laborator remissiya mərhələsində 

mikrob-iltihablı bir proseslə 

fəsadlaşmayan və ya fəsadlaşan 

c) cərrahi korreksiyadan 6 ay sonra. 

Yerli 

sanatoriyalar 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

Yerli 

sanatoriyalar və 

balneoloji 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

 

Eynisi 

  



38 

Dəri xəstəlikləri 

№ 
Xəstəliyin XBT-10 

kodu üzrə adı 
Tibbi əks-göstərişlər 

Kurort şəraitində müalicəyə göndəriş 

üçün xəstəliyin forması, mərhələsi, fazası, 

ağırlıq dərəcəsi 

Sanatoriya-

kurort 

müalicəsi 

1 2 3 4 5 

1 L 20 Atopik dermatit 

 

L 21. Seboreya 

dermatiti 

1. Kəskin mərhələdə 

dəri xəstəlikləri 

(yerli sanatoriya və 

kurortlar üçün); 

yarımkəskin 

mərhələdə 

(kurortlar üçün). 

2. Göstərişlərdə qeyd 

olunmayan bütün 

dəri xəstəlikləri. 

3. Bütün yoluxucu 

dəri xəstəlikləri. 
4. Psoriaz xəstəliyi 

irəliləyən 

mərhələdə. 

5. Ağır yanıq 

zədələnməsi 

nəticəsində dayaq-

Atopik dermatit, uşaq ekzeması, 

neyrodermit (məһdud, diffuz) 

 

Seboreya dermatiti 

Yerli 

sanatoriyalar, 

balneopalçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

2 L40 Psoriaz 

 

M07 Psoriatik və 

ente-ropatik 

artropatiyalar 

Psoriaz 

 

Eynisi 

 

Eynisi 

3 L 50 Övrə Övrə Eynisi 

4 L 94 Birləşdirici 

toxumanın digər 

lokal dəyişiklikləri 

Sklerodermiya (sistem formaları istisna 

olmaqla) 

Eynisi 

5 L85 Digər epidermal 

qalınlaşmalar 

Göbələk infeksiyası xaricində ixtioz, 

keratoz (keratoderma) 

Eynisi 

6 L80 Vitiliqo Vitiliqo Eynisi 

7 Q81 Bullyoz 

epidermoliz 

Anadangəlmə epidermoliz Eynisi 
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8 L43 Qırmızı yastı 

dəmrov 

hərəkət aparatında 

geri dönməyən 

6. sümük-oynaq və 

vətər dəyişiklikləri. 

7. Cərrahi müalicə 

tələb edən uzun 

müddət sağalmayan 

yanıq yaraları. 

 

Qırmızı yastı dəmrov Eynisi 

9 T95 Termiki və 

kimyəvi yanıqların 

travmaların 

nəticələri 

Dəri örtüyü ilə bərpa olunmuş geniş səthi və 

dərin yanıqlar. 

 

Kontraktur və çapıq dartılması səbəbiylə 

aparılan rekonstruktiv-bərpa əməliyyatdan 

sonrakı vəziyyət. 

 

Yanıqlardan sonra bərpa olunmuş dəri 

örtüyü ilə geri dönən xüsusiyyətli 

dermatogen, miogen, artrogen 

kontrakturalar; yanıq yaraları yerində 

inkişaf etmişdir keloid və hipertrofik 

çapıqlar. 

Eynisi 

Qeyd 1: İxtioz, dəri piqmentasiya pozuntusu və qış psoriaz forması olan uşaqlar yay mövsümü zamanı kurorta 

göndərilməlidir. 

Qeyd 2: ixtisaslaşdırılmış yanıq xəstəxanasında hormonal terapiya alan uşaqlar hormonal dərmanlar dayandırıldıqdan 

sonra 1-1,5 aydan tez olmamaq şərtilə sanatoriya-kurort müalicəsinə göndərilməlidir. 
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Qadın cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri 

№ 
Xəstəliyin XBT-10 

kodu üzrə adı 
Tibbi əks-göstərişlər 

Kurort şəraitində müalicəyə göndəriş 

üçün xəstəliyin forması, mərhələsi, fazası, 

ağırlıq dərəcəsi 

Sanatoriya-

kurort 

müalicəsi 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 70.1 Xronik 

salpingit və ooforit 

N71.1 Uşaqlığın 

xronik iltihabi 

xəstəlikləri 

1. Kəskin dövrdə 

qadın cinsiyyət 

orqanlarının 

xəstəlikləri. 

2. Laxtalanma 

xəstəliklərində 

uşaqlıqdan yuvenil 

qanaxma. 

3. Erkən yetkinlik. 

 

Xronik salpingo-ooforit, remissiya müddəti: 

a) dəyişməmiş yumurtalıq funksiyası ilə; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) hipoestrogeniya olduğu halda; 

 

 

 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

balneo-palçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar: 

hidrogen sulfid 

suları, radon 

suları, yod-

brom suları, 

xlorid 

natrium suları, 

azot-silisium 

suları. 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

hidrogen sulfid 

xlorid natrium, 
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2. 

 

 

 

 

 

 

c) hiperestrogeniya olduqda 

azot-silisium 

suları olan 

balneo-palçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar. 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr), radon 

və yod-brom 

suları olan 

balneo-palçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

Xronik endo- (mio) metrit, xronik metrit, 

remissiya müddəti: 

a) dəyişməmiş yumurtalıq funksiyası ilə; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerli 

sanatoriya-lar 

(şöbələr) və 

balneo-palçıq 

kurortlarda 

hidrogen sulfid, 

radon, yod-

brom, xlorid 

natrium, azot-
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b) hipoestrogeniya olduğu halda; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) hiperestrogeniya olduqda. 

silisium suları 

olan 

sanatoriyalar. 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

hidrogen sulfid 

xlorid natrium, 

azot-silisium 

suları olan 

balneo-palçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar. 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr), radon 

və yod-brom 

suları olan 

balneo-palçıq 

ku-rortlarda 

sanatoriyalar 

3. N76.1 Yarımkəskin 

və xroniki vaginit 

Xronik vulvovaginit remissiya müddəti: 

a) dəyişməmiş yumurtalıq funksiyası ilə; 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 
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b) hipoestrogeniya olduğu halda; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) hiperestrogeniya olduqda. 

 

balneo-palçıq 

kurortlarda 

hidrogen sulfid, 

radon, yod-

brom, xlorid 

natrium, azot-

silisium suları 

olan 

sanatoriyalar. 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

hidrogen sulfid 

xlorid natrium, 

azot-silisium 

suları olan 

balneo-palçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar. 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr), radon 

və yod-brom 
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suları olan 

balneo-palçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar 

4. N 91.0 Birincili 

amenoreya 

 

 

 

N 91.1 İkincili 

amenoreya 

 

Üzvi patologiya istisna edildikdən sonra 

hipotalamus-hipofiz strukturlarının 

funksional pozulması səbəbindən yaranan 

birincili amenoreya. 

 

Hipotalamus-hipofiz strukturlarının 

funksional pozulması səbəbindən yaranan 

ikincili amenoreya. 

Eynisi 

 

 

 

 

Eynisi 

5. N91.4 İkincili 

oliqomenoreya 

Hipotalamus-hipofiz strukturlarının 

funksional pozulması səbəbindən yaranan 

ikincili oliqomenoreya 

Eynisi 

 

6. E30.0 Cinsi 

yetkinliyin 

ləngiməsi 

Endokrin vəzlərinin və beyinin üzvi 

patologiyası istisna olmaqla yetkinliyin 

ləngiməsi 

 

Yerli 

sanatoriyalar 

(şöbələr) və 

hidrogen sulfid 

xlorid natrium, 

azot-silisium 

suları olan 

balneo-palçıq 

kurortlarda 

sanatoriyalar 
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Onkohematoloji xəstəliklər 

№ 
Xəstəliyin XBT-10 kodu 

üzrə adı 
Tibbi əks-göstərişlər 

Kurort şəraitində müalicəyə 

göndəriş üçün xəstəliyin 

forması, mərhələsi, fazası, 

ağırlıq dərəcəsi 

Sanatoriya-

kurort müalicəsi 

1 2 3 4 5 

1 C81 Hockin limfoması 

(limfoqranulamotoz) 

1. Xronik 

miyeloleykozu olan 

uşaqlar. 

2. Şüalanma daxil 

olmaqla intensiv 

terapiya müddəti və 

eyni zamanda 

tamamlandıqdan 

sonra 6 aydan az 

müddətdə olmamaq 

şərtilə. 

3. Müddəti 1 aydan az 

olan yenidən induk-

tiv terapiyadan sonra 

4. Əsas xəstəliyin 

residivi 

5. Kəskin dövrdə bütün 

xəstəliklər. 

Hockin xəstəliyi 

limfoqranulomatoz). İntensiv 

spesifik terapiya kursu 

bitirdikdən sonra birinci 

remissiya (ən azı 1 il 

müddətində) və ya ikinci 

remissiya (ən azı 2 il 

müddətində) müddətində, şüa 

terapiyası bitdikdən sonra 6 

aydan tez olmayaraq. 

Yerli 

ixtisaslaşdırılmış 

sanatoriyalar 

(şöbələr) 

2 C82 Follikulyar limfoma 

 

C83 Qeyri-follikulyar 

limfoma 

 

C84 Yetişmiş T/NK-

hüceyrəli limfomalar 

Follikulyar qeyri-Hockin 

limfoması. 

 

Diffuz qeyri-Hockin limfoması. 

 

Periferik T/NK-hüceyrəli 

limfomalar. İntensiv spesifik 

terapiya kursu bitirdikdən sonra 

birinci remissiya (ən azı 1 il 

Eynisi 
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6. Stasionar müalicəni 

tələb edən kimyəvi 

və ya şüa terapiya-

sının ağır fəsadları. 

müddətində) və ya ikinci 

remissiya (ən azı 2 il 

müddətində) müddətində, şüa 

terapiyası daxil olmaqla intensiv 

spesifik terapiya kursu 

bitirdikdən sonra 6 aydan tez 

olmayaraq. 

3 C91 Limfoid leykemiya 

[limfoleykoz] 

C92 Mieloid leykemiya 

[mieloleykoz] 

C93 Monositar leykemiya 

C94 Hüceyrə tipli 

dəqiqləşdirilmiş digər 

leykemiya 

Limfoleykoz 

 

Mieloleykoz 

 

Monositar leykoz 

 

Dəqiqləşdirilmiş hüceyrə tipinin 

digər leykozu. Ən azı 1 il 

müddətində davam edən birinci 

remissiya və ya ən azı 2 il 

müddətində ikinci remissiya 

müddətində, süa terapiyası daxil 

olmaqla intensiv terapiya kursu 

bitirdikdən sonra 6 aydan tez 

olmayaraq və ya reinduksiya 

kursu aparıldıqdan sonra 1 

aydan tez olmayaraq. 

Eynisi 
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4 D76.1 Hemofaqositar 

limfohistiositoz 

D76.3 Digər histiositoz 

sindromlar 

Hemofaqositar limfohistiositoz 

Digər histiositoz sindromlar 

stabilizasiya mərhələsində, 

intensiv terapiya kursu bitirdikdən 

sonra 6 aydan tez olmayaraq və 

reinduksiyadan 1 ay sonra. 

Eynisi 

 

5 D70 Aqranulositoz 

(neytropeniya) 

Aqranulositoz (neytropeniya). 

Klinik kəskinləşməsi xaricində 

Eynisi 

 

6 C71 Baş beynin bəd-xassəli 

yenitörəməsi 

Baş beynin bədxassəli 

yenitörəməsi. Müddəti 1 ildən az 

olmayaraq 1-ci tam remissiyada 

və 1 ildən az olmayaraq terapiya 

bitdikdən sonra. 

Eynisi 

 

7 C74 Böyrəküstü vəzinin 

bədxassəli yenitörəməsi 

Böyrəküstü vəzinin bədxassəli 

yenitörəməsi Müddəti 1 ildən az 

olmayaraq 1-ci tam remissiyada 

və 1 ildən az olmayaraq terapiya 

bitdikdən sonra. 

Eynisi 

 

8 C69 Göz və onun əlavə 

aparatının bədxassəli 

yenitörəməsi 

Göz və onun əlavə aparatının 

bədxassəli yenitörəməsi 

(retinoblastoma). Müddəti 1 ildən 

az olmayaraq 1-ci tam 

remissiyada və 1 ildən az 

olmayaraq terapiya bitdikdən 

sonra. 

Eynisi 
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9 C73 Qalxanabənzər vəzinin 

bədxassəli yenitörəməsi 

Qalxanabənzər vəzinin bədxassəli 

yenitörəməsi. Müddəti 1 ildən az 

olmayaraq 1-ci tam remissiyada 

və 1 ildən az olmayaraq terapiya 

bitdikdən sonra 

Eynisi 

 

10 C40 Ətraf sümüklərin və 

oynaq qığırdaqlarının 

bədxassəli yenitörəməsi 

C41 Sümüklərin və oynaq 

qığırdaqlarının digər və 

dəqiqləşdirilməmiş 

lokalizasiyalı bədxassəli 

yenitörəməsi 

Ətraf sümüklərin və oynaq 

qığırdaqlarının bədxassəli 

yenitörəməsi. Müddəti 1 ildən az 

olmayaraq 1-ci tam remissiyada 

və 1 ildən az olmayaraq terapiya 

bitdikdən sonra. 

Eynisi 

 

11 C49 Birləşdirici və yumşaq 

toxumaların digər növlərinin 

bəd-xassəli yenitörəməsi 

Birləşdirici və yumşaq toxumala-

rın digər növlərinin bədxassəli 

yenitörəməsi. Müddəti 1 ildən az 

olmayaraq 1-ci tam remissiyada 

və 1 ildən az olmayaraq terapiya 

bitdikdən sonra. 

Eynisi 

 

12 C64 Böyrəyin, böyrək 

ləyənindən başqa bədxassəli 

yenitörəməsi 

Böyrəyin, böyrək ləyənindən 

başqa bəd-xassəli yenitörəməsi. 

Müddəti 1 ildən az olmayaraq 1-

ci tam remissiyada və 1 ildən az 

olmayaraq terapiya bitdikdən 

sonra 

Eynisi 

 



Əlavə 1 

«Əlilliyi olan şəxslərin dərman preparatları, tibbi xidmət və 

sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin edilməsi qaydası»nın təsdiq 

edilməsi barədə 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN 

QƏRARI 

«Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli 

Qanununun tətbiqi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2018-ci il 18 iyul tarixli 213 nömrəli Fərmanının 1.1.16-cı 

yarımbəninin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. «Əlilliyi olan şəxslərin dərman preparatları, tibbi xidmət və 

sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin edilməsi Qaydası» təsdiq 

edilsin (əlavə olunur). 

2. Bu qərar 2019-cu ilin 1 noyabr tarixindən qüvvəyə minir. 

Layihə 

Əlilliyi olan şəxslərin dərman preparatları, tibbi xidmət və ölkə 

hüdudları daxilində sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin edilməsi 

QAYDASI 

1. Ümumi müddəalar 

Əlilliyi olan şəxslərin dərman preparatları, tibbi xidmət və 

sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin edilməsi Qaydası «Əlilliyi olan 

şəxslərin hüquqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 

31 may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə» 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213 

nömrəli Fərmanının  

1.1.14-cü yarımbəndinin icrası olaraq hazırlanmışdır və əlilliyi 

olan şəxslərin dərman preparatları, tibbi xidmət və sanatoriya-kurort 

müalicəsi ilə təmin edilməsini tənzimləyir. 

2. Dərman preparatları ilə təmin edilmə 

2.1. Əlilliyi olan şəxslərin ambulator müalicəsi ilə bağlı dərman 

preparatları ilə təmin edilməsi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş pulsuz dərman resepti forması 

əsasında həyata keçirilir. Bu dərman preparatlarının siyahısı 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir 

və dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. 
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2.2. Əlilliyi olan şəxslərin pulsuz dərman preparatları ilə təmin 

olunması üçün əlilliyi təsdiq edən sənəd və şəxsiyyət vəsiqəsi 

(qəyyumun şəxsiyyət vəsiqəsi) ilə dövlət müalicə-profilaktika 

müəssisələrinə müraciət etməlidirlər. 

2.3. Dərman preparatları ilə təmin olunma dövlət müalicə-

profilaktika müəssisələrində təşkil edilmiş aptek məntəqələri 

vasitəsilə həyata keçirilir. 

2.4. Təsdiq olunmuş pulsuz dərman reseptləri əsasında buraxılmış 

dərman preparatlarının dəyəri vətəndaşların yaşadığı ərazi üzrə 

səhiyyə şöbələri və ya mərkəzi rayon xəstəxanalarının xərclərində bu 

məqsədlə nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına ödənilir. 

2.5. Pulsuz dərman reseptləri yazmaq hüququ olan dövlət müalicə 

profilaktika müəssisələrinin siyahısı Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir. 

2.6. Pulsuz dərman reseptləri yazmaq hüququ olan dövlət müalicə-

profilaktika müəssisələrinin pulsuz dərman resepti blankları ilə təmin 

olunması Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 

həyata keçirilir. 

2.7. Bir pulsuz dərman reseptinə yalnız bir dərman preparatı 

yazılır. 

2.8. Dövlət səhiyyə müəssisələri və reabilitasiya müəssisələrində 

stasionar şəraitdə müalicə alan əlilliyi olan şəxslər dərman preparatları 

ilə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Stasionar şəraitdə 

istifadə olunan ən vacib dərman preparatları və tibbi ləvazimatların 

siyahisi”na uyğun olaraq dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına təmin edilir. 

3. Tibbi xidmətlə təmin edilmə 

3.1. Əlilliyi olan şəxslərə dövlət səhiyyə müəssisələri və 

reabilitasiya müəssisələrində tibb xidmət növləri pulsuz həyata 

keçirilir. (təsdiq edilmiş siyahıya uyğun olaraq dövlət tibb 

müəssisələrində əlilliyi olan şəxslər üçün dövlət büdcəsi vəsaiti 

hesabına həyata keçirilməyən tibbi xidmət növləri istisna olmaqla) 

4. Sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin edilmə 

4.1. Əlilliyi olan şəxslərin ölkə hüdudları daxilində sanatoriya-

kurort müalicəsi ilə təmin edilməsi Fərdi Reabilitasiya Proqramına 

uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi (bundan sonra — Nazirlik) tərəfindən pulsuz 

olaraq verilən yollayış əsasında həyata keçirilir. 
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4.2. Əlilliyi olan şəxslər sanatoriya-kurort yollayışı ilə ildə bir 

dəfədən artıq olmayaraq növbəlilik qaydasında təmin olunurlar. 

4.3. Nazirlik tərəfindən ölkə hüdudlarında sanatoriya-kurort 

müalicəsi üçün yollayışlar yalnız işləməyən əlilliyi olan şəxslərə 

verilir. İşləyən əlilliyi olan şəxslər sanatoriya-kurort yollayışı ilə iş 

yerlərindən təmin edilirlər. 

4.4. Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq 

idarə, müəssisə və təşkilatlarda işlədiyi zaman istehsalatda bədbəxt 

hadisələr nəticəsində və peşə xəstəliyi səbəbi ilə əlilliyi olan şəxslər 

əmək pensiyası aldığı müddətdə də həmin idarə, müəssisə və təşkilatın 

vəsaiti hesabına sanatoriya-kurort yollayışı ilə təmin olunurlar. 

4.5. Əlilliyi olan şəxslər sanatoriyaya giriş tarixindən ən geci 7 gün 

əvvəl, sanator-kurort kartası əsasında sanatoriya-kurort yollayışını 

almalıdırlar. 

4.6. Sanator-kurort kartası «Tibbi-sosial ekspert komissiyasına 

göndərişlərin reyestri»nə daxil edilir və dövlət səhiyyə müəssisənin 

hərbi-həkim ekspertizasının sədri və üzvləri tərəfindən gücləndirilmiş 

elektron imza ilə təsdiqlənərək, elektron sənəd formasında daxil edilir 

və həmin gün şəxsə bu barədə məlumat verilir. 

4.7. Sanator-kurort kartası barədə məlumatlar Nazirliyin 

Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminə ötürülür. 

4.8. Sanator-kurort kartasının forması Nazirliklə və Azərbaycan 

Respublikasının İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə 

razılaşdırılmaqla Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 

tərəfindən təsdiq edilir. 

4.9. Sanatoriya-kurort yollayışı Tibbi-sosial ekspert komissiyası 

tərəfindən tərtib edilmiş Fərdi Reabilitasiya Proqramının tibbi 

reabilitasiya bölməsindən çıxarış və dövlət səhiyyə müəssisəsi 

tərəfindən verilmiş sanatoriya-kurort kartası əsasında təqdim edilir. 

4.10. I dərəcə əlilliyi olan şəxsin və ya sağlamlıq imkanları 

məhdud uşağın müşayiətçiyə ehtiyacı vardırsa, sanatoriya-kurort 

kartasında bu barədə qeyd aparılır. 

4.11. Sanatoriya–kurort yollayışlarının növbəliliyi MEİS 

üzərindən avtomatlaşdırılmış qaydada təmin edilir. Növbəlilik siyahısı 

Nazirliyin rəsmi internet informasiya ehtiyatında yerləşdirilir. 

4.12. Sanatoriya-kurort yollayışı verilmiş əlilliyi olan şəxslərə 

onlar növbəyə götürüldükdən sonra dərhal əks əlaqə vasitələrindən 
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birinə qısa məlumat göndərilir və bu barədə ətraflı məlumatlar dərhal 

MEİS-in e-sosial.az portalındakı vətəndaşın şəxsi kabinetində əks 

olunur. 

4.13. Sanatoriya–kurort yollayışları rəsmiləşdirilmiş şəxslər 

barədə məlumatlar sanatoriya-kurort müəssisələrinə 

mərkəzləşdirilmiş qaydada təqdim edilir. 

4.14. Sanatoriya–kurort müəssisələri aparılmış müalicələr barədə 

məlumatları MEİS-in Reabilitasiya altsisteminə daxil edərək, 

gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq etməlidirlər. 

4.15. Daxil edilmiş bu məlumatların Fərdi reabilitasiya 

proqramının nəzərdən keçirilməsi məqsədilə MEİS üzərindən 

aidiyyəti TSEK-in diqqətinə çatdırılmalıdır. 

4.16. Sanatoriya-kurort yollayışını vermiş idarə, müəssisə, təşkilat 

və orqanlarda «geri qayıtma» talonunun qeydiyyatı aparılır və 

yollayışın istifadəsini təsdiq edən sənəd kimi saxlanılır. 

4.17. Qaydaların tətbiqi zamanı yaranan mübahisəli məsələlər 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 

qaydada baxılıb həll edilir. 

Ümumiyyətlə, hər il mayın 18-dən etibarən əlillərin istirahətə 

göndərilməsinə başlanılır. İstirahət mərkəzlərinə göndərilən əlillərin 

istirahətləri xüsusi mədəni-kütləvi proqram əsasında təşkil edilir. 

İstirahət günlərində əlillər üçün stolüstü oyunlar (stolüstü tennis, 

bilyard, nərd, şahmat, dama, domino və s.), habelə futbol və voleybol 

üzrə yarışların, müxtəlif idman alətləri ilə məşqlərin, ətraf rayonlara 

və tarixi yerlərə gəzinti turlarının, onlar üçün tibbi və fizoterapevtik 

prosedurların və s. təşkili həyata keçiriləcək. Əlillər istirahət 

mərkəzlərinə, habelə istirahət günlərində müxtəlif turlara xüsusi 

nəqliyyat vasitəsi ilə aparılıb gətirilir. 

Əlillərin sanatoriya-kurort zonalarına göndərilməsi, onların 

istirahətinin təşkili Nazirlər Kabinetinin 12 avqust 2002-ci il tarixli 

Qərarı ilə təsdiq olunan qaydalara uyğun həyata keçirilir. Bu qaydalara 

uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və yerli 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzləri tərəfindən işləməyən əlillərə, 

Böyük Vətən müharibəsi əlilləri və iştirakçılarına, şəhid ailələrinə, 

valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş 

uşaqlara, fövqəladə hallarda insanların xilas edilməsində, tibbi yardım 

göstərilməsində iştirak edərkən ziyan çəkmiş vətəndaşlara növbəlilik 
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qaydasında sanatoriya-kurort putyovkaları (yollayışları) verilir. 

İmtiyazlı şəxslər sanatoriya-kurort putyovkaları (yollayışları) almaq 

üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və ya rayon 

(şəhər) Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzlərinə ərizə, işləmədikləri 

barədə arayış, əlil və ya şəhid ailəsi olduğunu göstərən vəsiqələrin 

surəti və ya imtiyazlı şəxs olduğunu sübut edən müvafiq sənəd, 

həkimdən sanator-kurort arayışı və şəxsiyyət vəsiqəsinin surətinini 

təqdim etməlidirlər. 

Sanator-kurort putyofkasından istifadə edən şəxs müalicəsini 

qurtardıqdan sonra istifadə etdiyi putyovkanin (yollayışın) "geriyə 

qaytarılan talon" hissəsini putyovkani verən yerli Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Mərkəzinə verməlidir. 

Qaydalara bir qədər ətraflı tanış olduqda məlum olur ki, 

sanatoriya-kurort zonalarına göndərişlərdən əlillərlə bərabər. İkinci 

Dünya müharibəsi iştirakçıları, şəhid ailələri, Çernobıl AES-də 

qəzanın nəticələrinin köçürmə zonasında ləğv edilməsinin 

iştirakçıları, eləcə də köçürülmə günü ana bətnində olan uşaqlar da 

daxil edilməklə, uzaqlaşdırma və köçürmə zonalarından köçürülən 

uşaqların və ya 18 yaşınadək yeniyetmələrin, habelə 1986-cı il aprelin 

26-dan sonra doğulan və Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin ləğv 

edilməsinin iştirakçısı olan yaxud Çernobıl qəzası nəticəsində zərər 

çəkən və birbaşa radioaktiv şüalanmaya məruz qalmaq ehtimalı olan 

valideynlərin birindən olan uşaqlar, valideynlərini itirən və valideyn 

himayəsindən məhrum olan uşaqlar, fövqəladə hallarda insanların 

xilas edilməsində və tibbi yardım göstərilməsində iştirak edərkən 

ziyan çəkən vətəndaşlar sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin edilir. 

Qaydalara əsasən göndərişlərlə işləyən əlillər (əmək zədəsi və peşə 

xəstəliyi səbəbindən əlil olanlar və "Hərbi qulluqçuların pensiya 

təminatı haqqında" Qanuna uyğun olaraq əlilliyə görə pensiya almaq 

hüququ olan hərbi qulluqçular istisna olmaqla), iş yerindən, 

işləməyənlər isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun 

yerli orqanları tərəfindən təmin olunurlar. 

Əgər əlil birinci qrupdursa onu müşayiət edən şəxslər də 

sanatoriya-kurort putyovkaları ilə təmin edilməlidir. Həmin şəxslərin 

putyovkasını həmin əlillərin sanatoriya-kurort putyovkası ilə təmin 

olunduqları idarə, müəssisə, təşkilat, orqanlar tərəfindən edilir. 
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Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq idarə, 

müəssisə və təşkilatlarda işlədiyi zaman əmək zədəsi və peşə xəstəliyi 

səbəbindən əlil olanlar isə pensiyada olduğu müddətdə də həmin idarə, 

müəssisə və təşkilatın vəsaiti hesabına sanatoriya-kurort putyovkası 

ilə təmin olunur. 

Qaydalarda bildirilir ki, sanatoriya-kurort putyovkasını almaq 

üçün tələb olunan əsas sənəd tibb müəssisəsi tərəfindən verilən 

sanatoriya-kurort kartasıdır. I qrup əlilin müşayiətçiyə ehtiyacı 

vardırsa, sanatoriya-kurort kartasında "müşayiətçiyə ehtiyacı vardır" 

sözləri yazılır. 

Sözügedən qaydalara əsasən sanatoriya-kurort putyovkası 

qiymətli sənəddir və pul vəsaiti ilə bərabər saxlanılmalı və uçota 

alınmalıdır. 

Məlumat üçün, ölkəmizdə 73 sanatoriya və istirahət müəssisəsi 

var. Onlarda ümumilikdə 11 min çarpayı nəzərdə tutulub. 

Sanatoriyaların sayı isə 30-dur. Sanatoriyalar eyni vaxtda cəmi 5785 

istirahət edəni qəbul edə bilər. Sanatoriyaların 14-ü uşaqlar üçün 

nəzərdə tutulub. Burada çarpayı yeri 1050-dir. 

Statistikaya görə hər il sanatoriya-kurort və sağlamlıq məqsədilə 

göstərilən xidmətlərə ayrılan vəsaitin həcmi artır. Əgər 2007-ci ildə bu 

məqsədlə 15,5 milyon manat ayrılmışdısa, bu göstərici 2010-cu ildə 

54 milyon manatı, 2012-ci ildə 72 milyon manatı ötüb. 

Azərbaycanda yaxın gələcəkdə əlillərin istirahətinin təşkili 

sahəsində dönüş gözlənilir. Bununla bağlı tədbirlər yeni hazırlanan 

"Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsinə dair Milli Fəaliyyət 

Proqram"ın layihəsində öz əksini tapıb. 2014-2018-ci illəri əhatə edən 

proqramda "Əlilliyin dərki, əlliyi olan şəxslərin potensialının təbliğ 

olunması, mədəni həyatda iştirakının, istirahətinin və idman 

tədbirlərinin təşkili" haqqında ayrıca bir bölmə var. Həmin bölmə üzrə 

nəzərdə tutulan tədbirlər sırasında əlillərin istirahətinin səmərəli 

təşkili, onların mədəni həyatda iştirakını artırmasına xidmət edən 

məsələlər var. 

Proqramda qeyd edilir ki, 2018-ci ilə qədər əlilliyi olan şəxslərin 

turizm, asudə vaxt və idman fəaliyyətləri ilə bağlı xidmətlərdən 

istifadə imkanları genişləndirilməlidir. 

Əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 

beynəlxalq müsabiqə, seminar və simpoziumlarda iştirakını təmin 



55 

etmək üçün tədbirlərin görüləcək. Yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 

əsərlərindən ibarət toplu və albomların nəşr edilməsi, onların 

yaradıcılıq təşkilatlarının işində bərabərhüquqlu üzv kimi iştirakını 

təmin edən tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. 

Əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 

kinoteatrlarda, teatrlarda, muzeylərdə və digər bu kimi kütləvi 

informasiyanı əhatə edən mühitlərdə təsvir proqramlar vasitəsi ilə 

(buraya titrlər, kadraltı yazılar, audio təsvirlər və əl işarələri daxil ola 

bilər) şərh edilməsi, əlil idmançıların ölkə daxilində və beynəlxalq 

yarışlarda iştirakının təmin edilməsi məqsədilə fiziki hazırlığın və 

maddi-texniki bazanın yaxşılaşdırılması, televiziya kanallarında 

müxtəlif informasiya xarakterli verilişlərin eşitmə qabiliyyəti pozulan 

əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün surdo 

tərcüməçinin təmin olnması, publisistik, elmi-kütləvi və mədəni-

maarif yönümlü tele-radio proqramlarının onların tələbatına 

uyğunlaşdırılması da planlaşdırılan tədbirlər sırasındadır. 

18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları sanatoriya-

kurort və ya sağlamlaşdırıcı təşkilatlara müşayiət edən şəxslərə 

sanatoriya-kurort müalicəsi və ya sağlamlığı yaxşılaşdırmaq üçün yol 

vərəqəsi pulsuz verilir (müalicə olmadan), əgər bu müşayiətə ehtiyac 

tibbi-konsultasiya komissiyasının rəyi ilə təsdiqlənmişdir. 

4 yaşdan 14 yaşadək daxil olmaqla uşaqlar, qanuni 

nümayəndənin müşayiətilə sanatoriya müalicəsinə göndərilir; 15 

yaşdan 18 yaşadək uşaqlarda müşayiətə tibbi göstərişlərin 

olmadığı təqdirində müşayiətsiz göndərilir. 
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