09.12.2013

ƏMR №143

“Tibbi arayışların verilməsi
işinin təkmilləşdirilməsi barədə”
“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron
xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il
24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarına əsasən tibbi arayışların verilməsi işinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə

Ə M R E D İ R Ə M:
1. “Sürücülüyə yararlı olmaq barədə” (Forma AZS-83) təsdiq edilsin (əlavə
olunur).
2. “Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması
üçün” tibbi arayış (Forma AZS-086/1) təqdim edilsin (əlavə olunur).
3. Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzinin direktoru C. Əsəd-zadəyə
tapşırılsın:
3.1. Sürücülüyə yararlı olmaq barədə” (Forma AZS-83) və “Azərbaycan
Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması üçün” tibbi arayış (Forma
AZS-086/1) elektron registrləri yaradılsın;

3.2. “Tibbi arayışların elektron registrindən məlumatların verilməsi” üzrə
elektron xidmət yaradılsın;
3.3. müvafiq tibbi arayışların səhiyyə müəssisələrində tətbiqi zamanı metodik
yardımın və texniki dəstəyin göstərilməsi təmin edilsin.
4. Ambulator tibbi xidmət göstərən səhiyyə müəssisələrinin rəhbərlərinə
tapşırılsın:
4.1. bu əmrin 1-ci və 2-ci bəndləri ilə təsdiq edilmiş tibbi arayışların 01 yanvar
2014-cü il tarixindən yalnız “Vətəndaşların Elektron Sağlamlıq Kart Sistemi”ndən
çap edilərək vətəndaşlara təqdim edilməsi təmin edilsin;
4.2. müvafiq tibb heyətinin təlimatlandırılması təmin edilsin.
5. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini Nigar Əliyevaya həvalə edilsin.

Oqtay Şirəliyev

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
09 dekabr 2013-cü il tarixli
143 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ
SÜRÜCÜLÜYƏ YARARLI OLMAQ BARƏDƏ
TİBBİ ARAYIŞ № 083

№

VESKS kodu

Şəxsi məlumatlar:
Şəxsiyyət vəsiqəsinin
seriya və nömrəsi
Adı
Soyadı
Atasının adı
Təvəllüdü
Qan qrupu
Qeydiyyat ünvanı
Yaşadığı ünvan
İş yeri

Fotoşəkil

Telefon

1. Motosikl və digər ona oxşar, mühərrikin işlək həcmi 500 sm3 qədər olan, mexaniki
nəqliyyat vasitələrini idarə etməyə (“A” kateqoriya) yararlıdır
2. Motosikl və digər ona oxşar, mühərrikin işlək həcmi 500 sm3-dən yuxarı olan, mexaniki
nəqliyyat vasitələrini idarə etməyə (“A” kateqoriya) yararlıdır
3. Maksimal çəkisi 3500 kiloqramdan, oturacaq yerləri, sürücünün yeri ilə birlikdə,
doqquzdan artıq olmamaqla, avtomobil idarə etməyə (“B” kateqoriyası)
a)
İşə qəbul olmamaqla yararlıdır
b)
İşə qəbul olmaqla yararlıdır
4. Maksimal çəkisi 3500 kiloqramdan artıq olan avtomobili idarə etməyə (“C” kateqoriyası)
yararlıdır
5. Avtobus və digər, oturacaq yerləri, sürücünün yeri ilə birlikdə, doqquzdan artıq olmaqla,
avtomobilləri idarə etməyə (“D” kateqoriyası) yararlıdır
6. Dartıcısı olan “B” və “C” kateqoriyalarına aid mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə
etməyə (“E” kateqoriyası) yararlıdır
7. Birləşmiş avtobusları idarə etməyə (“D” və “E” kateqoriyaları) yararlıdır
8. Tramvay və trolleybusları idarə etməyə yararlıdır
9. Əllə idarə olunan (bütün kateqoriyalardan olan əlillər üçün) avtomobili idarə etməyə
yararlıdır
10. Traktor, ekskovator idarə etməyə yararlıdır
Tibbi müayinədən
keçmə tarixi
Komissiyanın sədri
Məsul həkim

M.Y.

Arayış etibarlıdır
İmza
İmza

