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 مۇناسىۋەلىك ئۇچۇرالر تىلىگۈچىلەرگە پاناھلىق
 ھەققى كۆرۈنۈش دوختۇرغا

 

 01-05-2015بىمار ھەققى 

 كارقىسدا LMAشىۋېتسدىەە كدۆەنەنرەر دىەىرىسدا قارقاق دا  كۆرۈنگەندە  دوختۇرغا ھەر قېتىم 

 .ياكا ۋىقىترىق دىجاز قنا بىررە دېرىپ كېرىشىڭىز كېر ك

 :ھەق دۆلچەمرىرى

 كرو . 50ھەق ا  ەرىشىشنا دورۇنالشتۇرۇشبىرە  دۇ دوختۇر 

 دوختۇرغدا كۆرۈند ش ھەقسدىز. دۇنىڭدەى   قېتىم دىۋىالش مەركزىنىڭ ھاۋىلىسا بىرە  قۇنجا

كددددرو  ھەق  50كېددددەى  قدددداكا دىۋىالش قامددددامالنىۇەە ھەر قېددددتىم كۆرۈندددد ش د ەدددد   

 دېرىنىەۇ.

 فىزىكىرىدددق  ،ترىھاۋىلىسدددا بىدددرە   ېسددد، دوختۇرخاندددا يددداكا دىۋىالش مەركىزىنىدددڭ دوختدددۇر

 كرو  ھەق دېرىنىەۇ. 25كۆرۈنسىە  ياكا باش ا مۇقەخە ىسرەرگە دىۋىلىىۇەا

 ياشالردى  ھەق دېرىنايەۇ. ياشتى  قۆۋ   20بالىالر ۋ  

 

 كدددرو  200 بولىدددانالردى  كدددۆرۈننەكچا دوختۇرغدددا ھالدددەى ھاۋىلىسدددىز يدددۇقىرى، ياشدددتى  20

 مۇقەخە ىسددرەرگە باشدد ا يدداكا ىۋىلىىددۇەاد فىزىكىرىددق  ىسددتېرى،. دېرىنىددەۇ ھەق ددا كۆرۈندد ش

 .دېرىنىەۇ كرو  200 كۆرۈن شكىنۇ

 

 دوختۇرغا كۆرۈنىشكە كەلمىگەنلەر

 ېسدترىغا ، كدرو  50 شدكە كەلنىسدە بەلگىرەنگە  ۋىقىتتدا دوختۇرغدا كۆرۈنكېرىشىپ قويۇپ، 

 .دېرىنىەۇكرو   25شكە كەلنىسە  دىۋىلىىۇەا ۋ  باش ىالرغا كۆرۈن ياكا فىزىكىرىق

 

 داۋالىنىشقا مۇناسىۋەتلىك قاتناش مەسىلىسى

قاقنداش  ، ياكا پدويىز دېگەندە كرەرنىڭماشىنا، داپتۇبۇس ەقكە  شەخسىيدىۋىلىنىش جەريانىەى دىشىر

 قاقناش يارد م پۇلا بېرىرىەۇ.دى دەرزى  باھا ھەق ا د ە  

 

دداز دېگەندە    دەپەرنىەەلىد  ىدىۋىلىنىش ا كەقكە  قداق ل دېرىشتا قولۇقرىنا ئۈچۈن: شەخسى ماشىنا

 40ە  ددەپەرگنىەەلىدد  ىھەر قېتىنرىددق قدداق ل لۇشددا كېددر ك،وشددىۋېم مىرددا  ب 4) رددومېتىرىك 40

كددرو  . قولۇقرىنددا ھەر شددىۋېم مىرددا  80كدرو  دللەقرىدد   ددۇغۇرقىەى  ەى ىددم قىرىنىددەۇ )جەم ىددي 

 كىرونەى  بېرىرىەۇ. 12د ە   

 قولدددۇقالپ ھەق ددا كىددرى پ قددد   كۆر ەقسددىڭىز، بېرىتىڭىزنددا :ئۈچاااۈن پااۇيى  ياااكى ئاااپتۇبۇ 

 .بېرىرنەيەۇ قولۇقرىنا بولسا، داز كرونەى  40 ھەق ا كىرى لىنىەەنىڭ قاق. بېرىرىەۇ

 ياشتى  قۆۋ   بالىالرنىڭ ھەمرىھا بىرە   ەپەر قىرىش ھوقۇقا بولىەۇ. 20

 

 يدداكا توبۇسددداپ ماشددىنا، شەخسددىي  ددەۋ بىەى  كېسددە  يدداكا بولنىسددا قاقندداش دددامنىۋىي دەگەر

 دېدگە  96 00 96-020 قاكسدا. بولىدەۇ دىشرەقسدە قاكسدا قالسا، بولناي مۇمكى  قاقناش ا پويىزدى

 كەم ھەق دا لىنىەەلىد  قداق قاكسدىنىڭ ۋ  ەاقىرىرىشدا بدۇرۇ  كد   2 دېگەندە  كەم ددارقىرىق نومۇر

 ىالشدىۋ مە دددىرىڭىزنا قاقنددداش قايتىشدددىڭىزدىكا ددددۆيگە. كېدددر ك بولۇشدددا كدددرو  40 دېگەندددە 

   .دورۇنالشتۇرىەۇ دويرىشىپ قارىر قىرىەۇ ۋ  خادىنرىرى
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 1100 100 – 771بىرىدش د ەد    جەدۋىرىنداداپتۇبۇ دالرنىڭ ۋىقىدم ددامنىۋىي نۇربوقتېنەىكا 

 و  قىرىڭ.فقېرېگە 

 

 
 


