"Əlilliyi olan şəxslərin abilitasiyası qaydası" və "Fərdi Reabilitasiya Proqramının
hazırlanması, təsdiq edilməsi və həyata keçirilməsi 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 1.1.10-cu və 1.1.11-ci yarımbəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Əlilliyi olan şəxslərin abilitasiyası qaydası" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. "Fərdi Reabilitasiya Proqramının hazırlanması, təsdiq edilməsi və həyata keçirilməsi
qaydası" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu qərar 2020-ci ilin 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz Məmmədov

Bakı şəhəri, ______ 2019-cu il
№ __

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
20__-cı il __ ____tarixli __ nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Əlilliyi olan şəxslərin abilitasiyası qaydası
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qayda "Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında" Azərbaycan Respublikası
Qanununun 10-cu maddəsinə əsasən hazırlanmışdır və əlilliyi olan şəxslərin abilitasiyası ilə
əlaqədar münasibətləri tənzimləyir.
1.2.Bu Qaydada “abilitasiya” dedikdə əlilliyi olan şəxsin mövcud potensialını maksimum
inkişaf etdirməklə, sərbəst yaşamaq imkanlarının artırılması başa düşülür.
1.3. Abilitasiyanın məqsədi anadangəlmə və ya uşaqlığın erkən dövrlərində sağlamlıq
imkanlarının məhdudlaşması ilə əlaqədar həyat fəaliyyətinin əsas kateqoriyalarından hər
hansı biri və ya bir neçəsi üzrə bacarıqlara malik olmayan və onsuz necə yaşamağı bilməyən
şəxslərə bu bacarıqların qismən və ya tam öyrədilməsi, eləcə də əlilliyi olan şəxsin mövcud
potensialını maksimum inkişaf etdirməklə, sərbəst yaşamaq imkanlarının artırılmasıdır.
2. Abilitasiya üzrə tədbirlərin hazırlanması
2.1. Əlilliyi olan şəxslər üçün abilitasiya tədbirləri Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya
Xidmətinin Tibbi-sosial ekspert komissiyaları (bundan sonra - TSEK) tərəfindən tərtib edilir.
2.2. Abilitasiya üzrə tədbirlərin hazırlanması aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
2.2.1. abilitasiya üçün imkanların (potensialın) qiymətləndirilməsi;
2.2.2. abilitasiya proqnozunun müəyyən edilməsi;
2.2.3. abilitasiya tədbirlərinin müəyyən edilməsi.
2.3. Abilitasiya tədbirləri əlilliyi olan şəxsin Fərdi Reabilitasiya Proqramı hazırlanan zaman
müəyyənləşdirir.
2.4. Abilitasiya tədbirlərin hazırlanması ilə bağlı digər məsələlər əlilliyi olan şəxsin Fərdi
Reabilitasiya Proqramının hazırlanması qaydasına uyğun olaraq həyata keçirilir.
3.. Abilitasiya tədbirlərinin təsdiq edilməsi və həyata keçirilməsi
2.1. Əlilliyi olan şəxsin abilitasiyası üzrə tədbirlər Fərdi Reabilitasiya Proqramının tərkib
hissəsidir və həmin Proqrama əlavə kimi bu Qaydanın Əlavə 1-də müəyyən edilmiş
məzmunda və formada təsdiq edilir.
2.2. Əlilliyi olan şəxslərin abilitasiyası ilə bağlı tədbirlərin təsdiq edilməsi və həyata keçirilməsi
ilə bağlı digər məsələlər "Fərdi Reabilitasiya Proqramının hazırlanması, təsdiq edilməsi və
həyata keçirilməsi qaydası"na uyğun olaraq həyata keçirilir.
2.3. Abilitasiya tədbirlərinin yerinə yetirilməsi barədə hesabat bu Qaydaya 2 nömrəli Əlavədə
müəyyən olunmuş məzmunda və formada tərtib edilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il __ ____tarixli __ nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Əlilliyi olan şəxslərin abilitasiyası qaydası”na Əlavə 1

Əlilliyi olan şəxsin abilitasiya tədbirlər (Fərdi Reabilitasiya Proqramına əlavə)

Abilitasiya tədbirlərinin
adı

Tədbirlərin
həyata
keçirilmə
müddəti

İcraçı

Yerinə yetirilmə və
ya yetirilməmə
barədə qeyd
(Səbəb göstərməklə)

Ünsiyyət bacarığının
öyrədilməsi
Öyrənmə bacarığının
öyrədilməsi
Davranışına nəzarət etmə
bacarığının öyrədilməsi
Sərbəst
hərəkət
etmə
bacarığının öyrədilməsi
Səmtlənməbacarığının
öyrədilməsi
Digər
Abilitasiya məzmunu ilə razıyam_____________________
imzası

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının sədri

_____________________

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının üzvü

_____________________

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının üzvü

_____________________

Sədrin imzası və möhürü
imzası
imzası

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il __ ____tarixli __ nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Əlilliyi olan şəxslərin abilitasiyası
qaydası”na Əlavə 2

Əlilliyi olan şəxsin abilitasiya tədbirlərin yerinə yetirilməsi barədə hesabat
(Fərdi Reabilitasiya Proqramının yerinə yetirilməsi barədə hesabatına əlavə)
I.

Abilitasiya tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi:
 ünsiyyət bacarığının kompensasiyası,
 öyrənmə bacarığı,
 davranışına nəzarət etmə bacarığı,
 sərbəst hərəkət etmə bacarığı,
 səmtlənmə bacarığı,
 digər

Verilmə tarixi "__"__20__il

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının sədri

_____________________
Sədrin imzası və möhürü

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının üzvü

_____________________

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının üzvü

_____________________

imzası
imzası

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il __ ____tarixli __ nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Fərdi Reabilitasiya Proqramının hazırlanması, təsdiq edilməsi və həyata keçirilməsi
qaydası
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qayda "Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında" Azərbaycan Respublikası
Qanununun 10-cu və 11-ci maddələrinə əsasən hazırlanmışdır və əlilliyi müəyyən edilmiş
şəxslərin Fərdi Reabilitasiyası Proqramının (bundan sonra – fərdi proqram) hazırlanması,
təsdiq edilməsi və həyata keçirilməsi ilə əlaqədar münasibətləri tənzimləyir.
1.2.Fərdi proqram əlilliyi olan şəxsin tibbi, peşə-əmək, psixoloji-pedogoji reabilitasiyası və
sosial bacarıqların inkişafı, eləcə də abilitasiyası ilə əlaqədar kompleks tədbirləri özündə əks
etdirir.
1.3.Əlilliyi olan şəxslər üçün hazırlanan fərdi proqram orqanizmin funksional pozuntularına,
insanın həyat fəaliyyətinin başlıca kateqoriyalarının məhdudluq dərəcəsinə, reabilitasiya və
abilitasiya potensialına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin Tibbisosial ekspert komissiyaları (bundan sonra - TSEK) tərəfindən tərtib edilir.
1.4. Dövlət müəssisələri, idarələri və təşkilatları fərdi proqramın icrasını təmin etməlidirlər.
2. Fərdi proqramın hazırlanması və təsdiq edilməsi
2.1
Əlillik və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu təyin olunduqdan sonra
qiymətləndirmə tarixindən 10 iş günü ərzində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi (bundan sonra –
MEİS) tərəfindən
əlilliyi olan şəxsin əks əlaqə vasitələrinin birinə fərdi proqramın
hazırlanması üçün vaxt və yer barədə məlumat göndərilir. Əlilliyi olan şəxs əlilliyi ilə əlaqədar
gələ bilmədiyi hallarda fərdi proqram onun yaşadığı yerdə hazırlanır.
2.2
TSEK tərəfindən hazırlanmış və əlilliyi olan şəxsin özü, sağlamlıq imkanları məhdud
18 yaşınadək uşağın qanuni nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış fərdi proqram MEİS-in
Əlillik altsisteminə daxil edilir və TSEK-in sədri və üzvləri tərəfindən gücləndirilmiş elektron

imza ilə təsdiq edilir. Fərdi proqram bu Qaydasına Əlavə 1-də müəyyən olunmuş məzmunda
və formada təsdiq edir.
2.3
Əlilliyi olan şəxsin özü, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağın qanuni
nümayəndəsi fərdi proqramdan və onu imzalamaqdan imtina etdikdə bu məsələ TSEK
tərəfindən aktlaşdırılır. Akt üzrə müvafiq məlumatlar MEİS-in Əlillik altsisteminə daxil edilir,
TSEK sədri və üzvləri tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilir.
2.4
Aparılmış araşdırmalar və ya daxil olmuş müraciətlər üzrə əlilliyi olan şəxsin fərdi
proqramına yenidən baxılması zərurəti yarandığı zaman TSEK, həmin şəxsi dəvət edir.
Bununla əlaqədar olaraq, MEİS üzərindən həmin şəxsin əks əlaqə vasitələrindən birinə (epoçt, SMS, rəsmi məktub və s.) məlumat göndərilir.
2.5
2.4-cü bənddə qeyd edilmiş halda, həmçinin, fərdi proqramın hazırlanmasından,
hazırlanmış fərdi proqramı heç bir əsas gətirmədən imzalamaqdan, müayinədən keçməkdən
imtina etdikdə, müayinə zamanı şəxsin sağlamlığının real vəziyyəti ilə ona təyin olunmuş
əlillik üzrə məlumatlarla ziddiyyət aşkar edildikdə, TSEK həmin şəxsə təyin olunan müavinət,
təqaüd və əmək pensiyası ödənişinin dayandırılması məqsədilə Nazirliyin aidiyyəti
strukturuna məlumat göndərir. Qərar üzrə müvafiq məlumatlar MEİS-in Əlillik altsisteminə
daxil edilir, TSEK sədri və üzvləri tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilir. Fərdi
proqram təsdiq edildiyi gündən müavinət, təqaüd və əmək pensiyası ödənişi bərpa olunur.
2.6
Fərdi proqram hazırlanan zaman əlilliyi olan şəxsin, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların və onların qanuni nümayəndələrin fikirləri və seçimləri nəzərə alınmalıdır.
2.7
TSEK əlilliyi olan şəxsin tibbi, psixoloji-pedaqoji, peşə-əmək, ətraf mühit amillərinin,
həyat fəaliyyətinin, mənzil-məişət şəraitinin, reabilitasiya və abilitasiya
potensialının
kompleks qiymətləndirilməsini həyata keçirir, reabilitasiya-ekspertiza diaqnostikasını aparır,
reabilitasiya və abilitasiya potensialını dəyərləndirir, reabilitasiya və abilitasiya proqnozunu,
əlilliyi olan şəxsin itirilmiş funksiyalarının bərpası və ya kompensasiyasına yönələn
reabilitasiya vasitələri və xidmət, o cümlədən abilitasiya tədbirlərini, eləcə də sanator-kurort
müalicəsini müəyyənləşdirir. Bu zaman əlilliyi olan şəxsin məişəti, ictimai peşə fəaliyyəti,
maraq dairəsi, sosial statusu və real imkanları nəzərə alınır.
2.8
Zəruri hesab edildiyi hallarda TSEK, aidiyyəti üzrə mütəxəssisləri fərdi proqramın
hazırlanması prosesinə cəlb edə bilər.
2.9
Fərdi proqram əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunu müəyyən olunduğu
müddətə tərtib olunur. TSEK hər bir reabilitasiya tədbirinin həyata keçirilməsi müddətlərini,
fərdi proqramın müddətindən çox olmamaqla müəyyən edir.
2.10 Fərdi proqram əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə ildə bir dəfə, sağlamlıq imkanları
məhdud 18 yaşınadək uşaqlara münasibətdə isə 6 ayda bir dəfə yenidən nəzərdən keçirilir.
2.11 Fərdi proqrama əlavə və ya dəyişikliklər edilməsi zərurəti yaranarsa, TSEK bu
məsələyə proqramda müəyyən olunmuş müddətdən əvvəl baxır.
2.12 TSEK əlilliyi olan şəxsin özünə, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək qanuni
nümayəndəsinə reabilitasiya tədbirlərinin məqsədi, vəzifəsi, proqnozu, sosial-hüquqi
səmərəsi və gözlənilən nəticələr barədə məlumat verməlidir.
2.13 Əlilliyi olan şəxsin özü, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağın qanuni
nümayəndəsi tərtib olunmuş fərdi proqramı və onun icrası barədə məlumatları əldə etmək
hüququna malikdir.
2.14 Əlilliyi olan şəxsin özü, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağın qanuni
nümayəndəsi TSEK-in qərarından inzibati qaydada və ya məhkəməyə şikayət edə bilər.
2.15 Hazırlanmış fərdi proqram MEİS-in e-sosial internet portalında əlilliyi olan şəxsin və
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların
qanuni nümayəndələrinin şəxsi
kabinetlərində (bundan sonra - şəxsi kabinet) yaradılmış xüsusi bölmədə əks olunur.
2.16 Şəxsi kabinetdə fərdi proqram üzrə icra olunmuş bütün tədbirlər barədə məlumatlar
yerləşdirilir.
3. Əlilliyi olan şəxslərin Fərdi Reabilitasiya Proqramının həyata keçirilməsi

3.1. Fərdi proqram üzrə müəyyənləşdirilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti
icraçılara fərdi proqramdan çıxarış göndərilir. Mümkün olduğu hallarda çıxarış elektron
formada aidiyyəti üzrə ötürülür. Digər hallarda isə kağız daşıyıcılarda rəsmiləşdirilir.
3.2. Çıxarışı qəbul edən icraçı görülmüş işlərə dair məlumatı rübdə bir dəfədən az olmamaqla
elektron, bu mümkün olmadığı halda isə kağız daşıyıcıda TSEK-ə təqdim etməlidir.
3.3. TSEK fərdi proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına və əlilliyin ya sağlamlıq
imkanlarının məhdudluğunu təkrar təyinatı zamanı bu tədbirlərin effektivliyinə nəzarəti, eləcə
də aparılan tibbi, peşə-əmək, psixoloji-pedaqoji reabilitasiyasının və sosial bacarıqların
inkişafının nəticələrinin qiymətləndirilməsini həyata keçirir.
3.4 Əlilliyi olan şəxsin təhsili və peşə hazırlığı, məşğulluğu və mövcud infrastrukturun
müyəssərliyi fərdi reabilitasiya proqramına uyğun olaraq “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda müəyyən edilmiş qaydada təmin edilir.
3.5. Fərdi proqram üzrə tədbirlərə görə icraçı kimi müəyyənləşdirilmiş Nazirliyin strukturuna
daxil olan, həmçinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların həyata keçirilməsi
tələb olunan tədbirlər, eləcə də görülmüş işlərə dair məlumatlar MEİS üzərindən ötürülür.
3.6. Fərdi proqramının yerinə yetirilməsi barədə hesabat bu Qaydanın 2 nömrəli Əlavəsində
müəyyən olunmuş məzmunda və formada MEİS-ə daxil edilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il __ ____tarixli __ nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmiş “Fərdi Reabilitasiya Proqramının
hazırlanması, təsdiq edilməsi və həyata keçirilməsi
qaydası”na Əlavə 1

Fərdi Reabilitasiya Proqramı
nömrələnmə diqqətlə baxın
1. Adı, soyadı, atasının adı____________________________________________
2. Doğum tarixi______
3. Cinsi___
4. Şəxsiyyət vəsiqəsinin №__________________
5. Yaşayış yeri və ya faktiki məskunlaşdığı ünvan_____
6. Telefon______
7. Ailə vəziyyəti ____________
8. Ailə tərkibi (say) ____________
9. Əlillik dərəcəsi ___________
10. Əlillik və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun səbəbi_____________
11. Əlillik və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müddəti____________
12. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların bacarıqlarına dair suallar:
12.1
İcra edə bildiyi və bacarmadığı fəaliyyətlər;
12.2
Nəyi etmək bacarığının olması arzusu;
12.3
Üzləşdikləri problemlər, onların baş vermə yerləri və zamanları;
12.4
12.3-cü bənddə qeyd olunmuş problemlərin bədən, hissiyyat, şüur, ünsiyyət və
davranış bacarıqlarına təsiri;
12.5
İkinci dərəcəli hansı əlavə problemlər ortaya çıxır;
12.2.
Müyəssərliklə əlaqədar problemlər və onlarla mübarizə.
13. Hərəkət növü: əlil arabası, ayağı ilə, digər reabilitasiya vasitələri ilə
14. Həyat fəaliyyətinin əsas kateqoriyalarının "Əlilliyin müəyyən olunması meyaları"nda
qeyd olunmuş məhdudlaşması dərəcəsi.
14.1. özünəqulluq bacarığı;
14.2. sərbəst hərəkət etmə bacarığı;
14.3. istiqamət seçmə bacarığı;
14.4. ünsiyyət bacarığı;
14.5. davranışına nəzarət etmə bacarığı;
14.6. öyrənmə bacarığı;
14.7. əmək fəaliyyəti bacarığı.
15. Mənzil şəraiti barədə məlumatlar( şəxsi ev, kirayə, valideynləri ilə qalır, ödəniş
etmədən yaşayır, evsiz, işlədiyi yerdə, dövlət təminat müəssisəsi)
16. Əlilliyi olan şəxsin gəlirləri (işsizlikdən sığorta ödənişi, əlilliyə görə əmək pensiyası,
əmək haqqı, müavinət, təqaüd, özünüməşğulluq, digər)
17. Yaşayış yeri üzrə memarlıq və inşaat xidmətləri üçün uyğunlaşma ehtiyacları:
16.1. Bina üzrə baryerlər və uyğunlaşdırma ehtiyacları:
16.1.1 Evin ətrafı;
16.1.2 Avtodayanacaq;

16.1.3 Bina girişi rampaları və kandarlar;
16.1.4 Ümumi hissələr;
16.1.5 Lift;
16.1.6 Binadaxili pilləkənlər və rampalar;
16.2. Mənzil daxili baryerlər və uyğunlaşdırma ehtiyacları:
16.2.1 Giriş və otaqlar arası qapıların ölçüləri və kandarlar;
16.2.2 Sanitar qovşağı;
16.3. Kommunal xidmətlər üzrə mövcud problemlər.
18. Müyəssər olmayan ətraf mühit:
17.1
Ticarət mərkəzi;
17.2
Bank;
17.3
Poçt xidməti;
17.4
Səhiyyə müəssisəsi;
17.5
Təhsil müəssisəsi;
17.6
Mədəniyyət, əyləncə və idman müəssisəsi;
19. Təhsili üzrə müyəssərlik ehtiyacları
20. İş yeri və məşğulluq
21. Əlilliyi olan şəxsləri təmsil edən təşkilatlarda üzvlüyü və seçki orqanlarında iştirakı
22. Zərərli vərdişlər və asılılıq dərəcəsi: alkoqol, tütün və digər toksik maddə istifadəçisi
23. Əlilliyin olan şəxsi müşayiət edən şəxsin adı, soyadı, ata adı və
telefonu______________
21. Fərdi Reabilitasiya Proqramı tərtib olunub ilk dəfə, təkrar, ___ müddətə
22. Fərdi reabilitasiya hazırlanma tarixi____
23. Növbəti müayinə tarixi____
24. Reabilitasiya tədbirlərinin aparılmasına dair göstəriş ______________________
25. Tibbi reabilitasiya tədbirləri
Tibbi reabilitasiya
tədbirlərinin adı

Tədbirlərin
həyata
keçirilmə
müddəti

İcraçı

Yerinə yetirilmə və
ya yetirilməmə
barədə qeyd
(Səbəb göstərməklə)

İcraçı

Yerinə yetirilmə və
ya yetirilməmə
barədə qeyd
(Səbəb göstərməklə)

İxtisaslaşmış müalicə
Bərpa müalicəsi
Cərrahi müalicə
Sanator-kurort müalicəsi
Tibbi reabilitasiya məqsədilə
texniki vasitələrlə təchizat

26. Peşə-əmək reabilitasiyası tədbirləri
Peşə-əmək reabilitasiyası
tədbirlərinin adı
Peşə yönümü

Tədbirlərin
həyata
keçirilmə
müddəti

Peşə təlimi və peşə hazırlığı
Məşğulluğun təmin edilməsi
İş şəraitinin
uyğunlaşdırılması
Məşğulluğun izlənilməsi
27. Sosial bacarıqların inkişafının tədbirləri
Sosial bacarıqların
inkişafının tədbirlərinin
adı

Tədbirlərin
həyata
keçirilmə
müddəti

İcraçı

Yerinə yetirilmə və
ya yetirilməmə
barədə qeyd
(Səbəb göstərməklə)

İcraçı

Yerinə yetirilmə və
ya yetirilməmə
barədə qeyd
(Səbəb göstərməklə)

Mənzil şəraiti və ətraf mühit
Müyəssərlik
Erqoterapiya
Pedogoji
Psixoloji
Mədəni-məişət

Bədən tərbiyəsi və idman
28. Reabilitasiya vasitələri və xidmətləri

Tədbirlərin adı

Avtomobil
Təkərli oturacaq
Eşitmə aparatı
Qoltuq ağacı
Əsa
Protezləşmə

Digər vasitələr

Tədbirlərin
həyata
keçirilmə
müddəti

29. Pc reabilitasiya tədbirləri (yalnız sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar
üçün doldurulur)

Tədbirlərin adı

Tədbirlərin
həyata
keçirilmə
müddəti

İcraçı

Yerinə yetirilmə və
ya yetirilməmə
barədə qeyd
(Səbəb göstərməklə)

Məktəbəqədər tərbiyə və
təhsil alma (məktəbəqədər
təhsil müəssisəsinin tipi)
Orta təhsil alma (ümumi tipli,
kiçik
qruplarda,
tədris
prosesində xüsusi rejim
gözlənilməklə;
evdə,
reabilitasiya mərkəzində və
s.)
Peşə təhsili alma (uyğun
bilinən peşə və ixtisas, peşə
təhsil müəssisəsinin tipi;
əyani, qiyabi, ev şəraitində
və s.)
Pedaqoji-psixoloji
korreksiyanın
aparılması
(nitq
pozuntusu,
ailə,
müəllim, uşaq kollektivi ilə
əlaqə,
sosial,
məişət
bacarıqlar və s.)
Qeyd: 26-29-cu bəndlərdə qeyd olunmuş cədvəllərdə "İcra müddəti" bölməsində
reabilitasiya tədbirinin başlanması və qurtarması tarixi yaxud müddətsiz
olduğugöstərilməli, "İcraçı" bölməsində icraçılar aydın, dəqiq və səlis qeyd edilməli
(məs. məşğulluq mərkəzi, dövlət və ya qeyri dövlət reabilitasiya mərkəzi, səhiyyə,
təhsil müəssisəsi və s.) və "Yerinə yetirilmə" cədvəldə göstərilən adına uyğun gəlmir
bölməsində reabilitasiya tədbirinin hansı səbəbdən həyata keçirilməməsinin səbəbi
izah edilməlidir.
Fərdi reabilitasiya proqramının məzmunu ilə razıyam_____________________
Əlilliyi olan şəxsin imzası

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının sədri

_____________________
Sədrin imzası və möhürü

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının üzvü

_____________________
imzası

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının üzvü

_____________________
imzası

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il __ ____tarixli __ nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Fərdi Reabilitasiya Proqramının
hazırlanması, təsdiq edilməsi və həyata keçirilməsi
qaydası”na Əlavə 2

Fərdi Reabilitasiya Proqramının yerinə yetirilməsi barədə hesabat
II. Tibbi reabilitasiya tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi:
 itirilmiş funksiyanın kompensasiyasına nail olmuşdur (tam, qismən);
 itirilmiş funksiyaların bərpası (tam, qismən);
 müsbət nəticələr müşahidə olunmur;
III. Peşə-əmək reabilitasiya tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi:
 Əvvəlki iş yerinə uyğunlaşdırma;
 əmək şəraitini dəyişməklə köhnə iş yerinə uyğunlaşma;
 yeni peşə ( ixtisas) alması;
 uyğun iş yerinin seçimi;
 xüsusi iş yerinin yaradılması;
 məşğulluğun dayanıqlılığının izlənilməsi;
 müsbət nəticələr müşahidə olunmur.
IV.






Sosial bacarıqların inkişafının tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi:
özünəxidmət bacarıqlarının əldə edilməsi (tam, qismən);
məişət fəaliyyəti bacarıqlarının bərpası (tam, qismən);
yaşayış şəraiti və ətraf mühitin uyğunlaşdırılması;
sosial statusun bərpa edilməsi;
müsbət nəticələr müşahidə olunmur.

V. Pedaqoji-psixoloji reabilitasiya tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi:
 ünsiyyət bacarığının kompensasiyası və ya bərpası,
 öz davranışına nəzarət etmə bacarığı,
 tam ümumi təhsil, peşə təhsilinin alması,
 hər hansı ixtisasa yiyələnməsi,
 peşə istehsalat uyğunlaşmasına nail olma,
 iş yerinə və peşəsinə bağlanma;

Verilmə tarixi "__"__20__il
Tibbi-sosial ekspert komissiyasının sədri

_____________________
Sədrin imzası və möhürü

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının üzvü

_____________________

Tibbi-sosial ekspert komissiyasının üzvü

_____________________

imzası
imzası

