Sağlamlıq
Sığortası üzrə
Dövlət Proqramı
Dərman vasitələri
xərcləri
Dərman vasitələrinin siyahısına müvafiq olaraq,
sığorta tərəfindən polisin illik sığorta limiti olan
50 lari daxilində ödənir, 50 faizlik birgə ödəniş
olur.

DİQQƏT!
Şığorta şirkətinin öhdəlikləri:
•

Sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuş şərtlərə
tam həcmdə riayət etmək və sığortaçıya sığorta
polisində göstərilmiş tibbi xidməti göstərmək.

•

Yaşayış yerinə uyğun olaraq ambulator xidmətlər
göstərmək

•

Sığortaçının təcili tibbi yardıma ehtiyaci olduğu
zaman tibbi müəssisənin seçimi ilə əlaqədər hər
hansı maneələr və məhdudiyyətlər yaratmamalı.
Sığorta müddətinin tamamlanmasından sonra
dövlət proqramından istifadə etmədiyiniz
halda belə, sığorta şirkəti xəstəxanada qalma
müddətində göstərilən təcili yardım xidmətlərini
proqram zamanı olduğu kimi maliyələşdirməyə
dəvam etməli, maksimal limit 10 000 lari
daxilində.

•
•

Şirkət tərəfindən seçilmiş tibbi müəssisədə olacaq
planlı cərrahiyyə müddəti 6 ayı aşmamalıdır.
Gözləmə müddəti zamani hər hansı səbəbdən sığorta
müqavilə müddəti sonlansa belə, sığorta şirkəti
tibbi xidmət xərclərini ödəməlidir.

“Sağlamlıq Sığortası üzrə Dövlət Proqramı”
benefisiarlarına sığorta vaxtının başlanğıcına
qədər sağlamlıq siğortası polisləri Gürcüstan
Poçt və ya Sosial aqenti vasitəsiylə yaşayış
ünvanlarına göndəriləcəktir.

Gürcüstan
Respublikası Əmək,
Səhiyyə və Əhalinin

Qeyd olunan dəyişiklik, «Sağlamlıq Sığortası üzrə
Dövlət Proqramı» benefisiarlarına sığorta vaxtının
başlanğıcından etibarən tibbi sığorta polisinə malik
olmaq və, müvafiq olaraq, hər hansı maneəsiz dövlət
proqramı çərçivəsində tam və keyfiyyətli pulsuz tibbi
xidmət almaq, imkanı verir.

Sağlamlıq sığortasıyla bağlı problemlər
və ya mübahisəli hallar olduğu təqdirdə
onların həlli sığorta şirkətiylə
mümkün olmadığı təqdirdə,
İctimai Hüquqlu Hüquqi
Şəxsə - Sağlamlıq sığortası
mediya xidmətinə müraciət edə
bilərsiniz!
Ünvan: Tiflis, Ak. prospekti. Tsereteli № 144
Qaynar xətt: 2 555 115
El-poçt: info@him.ge Veb səhifə: www.ssa.gov.ge

Gürcüstan Respublikası Əmək, Səhiyyə
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Sosial xidmət aqentliyi
Ünvan: Tiflis, Ak. prospekti. Tsereteli № 144
Qaynar xətt: 2 51-00-30
www.ssa.gov.ge
info@ssa.gov.ge
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•

Həkimin təyinatına əsasən elektrokardioqrafik,
ultrasəs və rentqen muayinələri, habelə
planlaşdırılmış cərrahiyə üçün xəstəxanaya
yerləşdirilmiş xəstələr üçün lazımı labaratuar və
instrumental muayinə.

•

Ambulator səviyyədə həkimin təyinatı ilə klinikilaborator müayinə: qanın ümümi analizi, sidiyin
ümumi analizi kreatininin təyini, periferik qanda
qlükozanın miqdarı, hamiləlik testi, hemoqlobin,
nəcisdə gizli qanın təyini;

• Gürcüstan Respublikası Tehsil Naziliyi sisteminə daxil
olan, pansion xidmətləri həyata keçrilən, xüssusi və
ya düzəlişli ümumi tədris proqramı olan, cəmiyyət
tərəfindən qəbul olunmayan, cəmiyyət norma və
qaydaları pozan davranışlarla səciyyələnən şagirdləri
olan ictimai məktəbin təlim-tərbiyyəçi müəllimləri;

•

Məhdud İmkanlı Şəxslərin(MİŞ) sosiyal
yoxlanmaları habelə, onların məhdud imkanlı şəxs
statusunu almaları üçün zəruri olan muayinələrdən
keçməsi. Yüksək texniki avadanlıqlar (kompyüter
tomoqrafiyası, nüvəli-maqnit rezonans muayinəsi)
istisna olmaqla;

• Gürcüstan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
tərəfindən verilmiş siyahıya müvafiq olaraq
Abxaziya Muxtar Respublikasının işğal edilmiş
ərazisinin ətrafında yaşayan ailələr;

•

Hər hansı tibbi arayış və reseptlərin ambulator
səviyyədə alınması. (İşə başlamaq üçün lazımı
olan IV-100/a, sürücü vəsiqəsi almaq üçün İHHŞnın xidmət aqentliyinə təqdim olunan arayışlar,
habelə Daxili İşlər Nazirliyinə silahın saxlanması
və təyinatı üzrə istifadəsi hüququnu təsdiq edən
şəhadətnamənin alınması üçün lazımı arayışlar
istisna olmaqla)

• Reinteqrasiya və qəyyumluğa götürülmüş
uşaqlar;övladlığa götürmüş ailə;
• Xalq artistləri, xalq rəssamları və Rustaveli
mükafatının laureatları;
• Gürcüstan ictimai məktəb müəllimləri;

Proqramın benefisiarları
• “Sosial Cəhətdən Aztəminatlı Ailələrin Vahid
Məlumat Bazasında” qeydiyyatdan keçmiş, onlara
təyin olunan 70 000 reytinq bal həddini aşmamış
və müqavilələri 1 aprel 2010-cu il tarixinə qədər
bağlanmış və ya uzadılmış ailələr;
• “Sosial Cəhətdən Aztəminatlı Ailələrin Vahid
Məlumat Bazasında” qeydiyyatdan keçmiş, onlara
təyin olunan 70 000 reytinq bal həddini aşmamış və
müqavilələri 1 aprel 2010-cu il tarixindən etibarən
bağlanacaq və ya uzadılacaq ailələr;
• 2008-ci il avqust ayının 6-sı Rusiya Federasiyasının
Gürcüstan ərazisinə hücumu nəticəsində baş
vermiş hərbi ixtilaya məruz qalmış, daimi yaşayış
yerini tərk etməyə məcbur olub, Gürcüstan ərazisi
daxilində dövlət və ya başqa hüquqi şəxslər
tərəfindən əldə edilmiş, bərpa olunmuş və ya
yenidən inşa edilmiş yaşayış yerlərinə yerbə-yer
edilən ailələr;
• Tərbiyə müəssisələrində, kiçik tipli uşaq
evlərində və məktəb-pansionlarda yaşamış olan
uşaqlar(həmçinin valideyn himayəsindən məhrum
edilmiş və əlil uşaqlar)
• İHHŞ(İctimai Hüquqlu Hüquqi Şəxslər)- Dövlət
Qayğısı Aqentliyinin Benefisiarları;
• İHHŞ - Dövlət Qayğısı Aqentliyinin filiallarında
fəaliyyət göstərən müəllim və tərbiyəçilər;

• İctimai məktəbin inzibati-texniki personalı;
• Gürcüstan peşə-ixtisas təhsil mərkəzləri müəllimləri;

• İcma təşkilatlarının benefisiarları

Əhalinin sağlamlığının
qorunması sahəsində
dövlət proqramı növbəti
tibbi xidmətlərdən
ibarətdir
•

Ambulator xidmətləri üzrə xərclərin ödənməsi;

•

Ambulator xidmət(ailə həkimi və ya sahə həkimi
tərəfindən göstərilən tibbi xidmət); mütəxəssis
həkimlər tərəfindən göstərilmiş tibbi xidmət,
təcili ambulator xidmət, ailə həkimi, sahə həkimi
xidməti, ehtiyac yarandığı təqdirdə tibb bacısının
evə çağrılması;

Stasionar xidmət üzrə
xərclərin ödənməsi
•

Təcili stasionar xidmət, ağırlaşmış hamiləliklə
əlaqədər xəstaxanaya yerləşdirmək, doğuş və
doğuş sonrası nəzarət;

•

Planlı cərrahi əməliyyatlar(gündüz stasionarı daxil
olmaqla) – Bir illik sığorta limiti 15 000 lari;

•

Kimyaterapiya və Şuaterapiya xərcləri - bir illik
sığorta limiti 12 000 lari;

•

Doğuşla əlaqəli xərclər – 400 lari

