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ლარი
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს

მიზნობრივი პროგრამა

"2012 წლისათვის
ზომის ერთეული  ლარი"

პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:
დამატებითი  სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი.             

“ 1 იანვარი “  2012  წ.

პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

(ოთხას ორმოცდაათი ათასი)  ლარი

0

“ 31 დეკემბერი “  2012  წ.

პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხოციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

450 000

პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

ა) ძირითადი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 
ბ) დამატებითი

450 000



6.

7

#

1

8.

# იანვარი
თებერვა

ლი
მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო

სექტემბ
ერი

ოქტომბე
რი

ნოემბერი
დეკემბე

რი

1 X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X X X X

3 X X X X X X X X X X X X

- სამიზნე კონტიგენტის დაფარვის მაჩვენებელი;                                                             - 
მომხმარებელთა კმაყოფიელბის დონე;

პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

საქმიანობის აღწერა

3 - 60  წლის  მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფისთვის  ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ფინანსური გარანტიების შექმნა  სამედიცინო 
მომსახურების ხელმისაწვდომობისთვის. 

       უკანასკნელ წლებში სახელმწიფო ვალდებულება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ორიენტირებულია სოციალურად დაუცველ ფენებზე, სახელმწიფო  პროგრამებითა 
და სადაზღვევო  ბაზისური პაკეტის მოცულობით:  გადაუდებელი  (ურგენტული) მდგომარეობების დროს პროგრამული დახმარება მიეწოდება   0-დან 3 წლამდე და 60 წლის ასაკის 
ზევით მოსახლეობას, მოქმედებს 3 წლამდე ასაკის  ბავშვთა გადაუდებელი და სტაციონარული  დახმარების სახელმწიფო პროგრამა,  ასევე მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების 
სახელმწიფო პროგრამა. ამ პირობებში 3-დან 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ ითვლება  მოქმედი სახემწიფო სამედიცინო პროგრამებით მოსარგებლედ და ისინი 
ფინანსური სიდუხჭირის გამო მოკლებული არიან საშუალებას მიიღონ გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, რის გამოც იზრდება გართულებული შემთხვევების რაოდენობა და 
ლეტალობის რისკი. 3-60 წლის ასაკის მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების მკურნალობასთან დაკავშირებულ ფინანსური რისკებისაგან დაცვის მიზნით  2009 წელს აჭარის 
ავტონომიურ რესპუბლიკაში ამოქმედდა ,, დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი", რომლის ფარგლებში 2009  წელს სამედიცინო დახმარება გაეწია - 733,  2010 წელს - 781,  
2011 წელს - 726 მოქალაქეს.
      კომპონენტის აქტუალობის გამო მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ,,დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტის’’ 2012 წელს გაგრძელების შესახებ. 2012 წელს  კომპონენტით, 
ასევე გათვალისწინებული იქნება 18 წლის ასაკის ზევით მოსახლეობის ანტირაბიული მომსახურების დაფინანსება.
      კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება  სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები:

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

2012 წელი

პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

ავადმყოფთა სტაციონარული მკურნალობა

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ 
სამედიცინო დაწესებულებების შერჩევა

ანტირაბიული დახმარება



9.

#

I

II

815 561 870

ა) 496 236 756

1

1 პაციენტი 4 285 1140

J45 A001

2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი სულ

450 000

წყაროს დასახელება

ძირითადი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტი 
450 000

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

პროგრამის ბიუჯეტი

დამატებითი

სულ

0

450 000 0 0 450 000

სულ 
ღონისძიების

 ხარჯი 

თანაგადახდის 
თანხა (პაციენტის 

გადასახდელი) 
ბავშვებისთვის 20 

%, 
მოზრდილებისთვ

ის 40 %

2012 წელი

სულ საქონელი და მომსახურება 0

სოციალური უზრუნველყოფა

138 386 423 480

ალერგოლოგია

195 09041 6663-18 წლამდე ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება

ასთმა 228 912

ასთმა (გამწვავების პერიოდი)

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება
(დეტალურად გაშიფრული)

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

სტაციონარული დახმარება

ერ
თ
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#

ერ
თ

ეუ
ლ

ის
 დ

ას
ახ

ელ
ებ

ა

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

საქონელი და მომსახურება

სულ ბიუჯეტიდან 
დასაფინანსებელი



1.2 პაციენტი 2 371 742

L51.1 A002

L51.2 A003

3 პაციენტი 3 186 558
Q80.0 A004

5 264 1320
E03.0 A005

E03.1 A006
E05 A007
E10 A008
E27.1 A009
E23.2 A010
E10 A011

5
5.1 პაციენტი 3 642 1926

A02.2 A012

A39 A013

A83 A014
A84 A015
A86 A016
G00 A017
G02.0

A018

G04.2 A019

G05.1 A020

G63.0 A021

5.2 პაციენტი 16 205 3280
A02.0 A022

A03 A023

A04 A024
A05 A025
A08.4 A026
A09 A027
B27 A028
რ 50 A029

სტივენ-ჯონსის სინდრომი, ლაიელას სინდრომი 148 594

ბულოზური მრავალფორმიანი ერითემა (სტივენ-ჯონსის სინდრომი)

დერმატო-ვენეროლოგია 112

ტოქსიური ეპიდერმული ნეკროლიზი [ლაიელის სინდრომი]

446

თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი დიფუზური ჩიყვით

ვულგარული  (მარტივი) იხტიოზი

264 1056

თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი  ჩიყვის გარეშე

თირეოტოქსიკოზი [ჰიპერთირეოზი]

ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (ახლადგამოვლენილი)

პირველადი ადრენოკორტიკალური უკმარისობა [ადისონის დაავადება]

ინფექციური დაავადებები

უშაქრო დიაბეტი

ჰიპო პიტუიიტარიზმი

მენინგოკოკური ინფექცია

ა)ნეიროინფექცია 385 1541
ლოკალიზებული  სალმონელური ინფექციები (სალმონელური მენინგიტი)

კოღოსმიერი ვირუსული ენცეფალიტი(მწერისმიერი ვირუსული მენინგოენცეფალიტი)

ტკიპისმიერი ვირუსული ენცეფალიტი (ტკიპისმიერი ვირუსული მენინგოენცეფალიტი)

 ვირუსული ენცეფალიტი დაუზუსტებელი

ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში 

მენინგიტი ვირუსული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

ბაქტერიული მენინგოენცეფალიტი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი ვირუსული ავადმყოფობების დროს, რომელიც შეტანილია 
სხვა რუბრიკებში

პოლინეიროპათია ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომელიც შეტანილია სხვა 
რუბრიკებში

ბ)სხვა ინფექციური დაავადებები 656 2624
სალმონელური ენტერიტი, სალმონელოზი 

სხვა ბაქტერიული საკვებისმიერი ინტოქსიკაციები

შიგელოზი 

ნაწლავთა სხვა ბაქტერიული ინფექციები

სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეა და გასტროენტერიტი 

ნაწლავთა ვირუსული ინფექცია, დაუზუსტებელი 

უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება

ინფექციური მონონუკლეოზი 

ენდოკრინოლოგია



6

6.1 პაციენტი 2 344 688
M08.0 A030

6.2 პაციენტი 6 223 1338
M30 A031
I01 A032
M32 A033
M33 A034
M34 A035

7

7.1 პაციენტი 2 416 832
T26.0 A036

T26.1 A037

H16.3 A038
7.2 პაციენტი 3 1800 5400

T29.0

A039

T24.3 A040

T24.7 A041

T20.3 A042

T20.7 A043

T34 A044

T35.1 A045

T22.3 A046

T22.7
A047

T23.3 A048

T23.7 A049

T27 A050

T30.3 A051

T21.3 A052

T21.7 A053

კარდიორევმატოლოგია
ა)იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი 138 550

იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი

ბ) სხვა კარდიორევმატიული ავადმყოფობები 268 1070

რევმატული ცხელება გულის დაზიანებით

კვანძოვანი პოლიარტერიიტი  და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები

სისტემური სკლეროზი

სისტემური წითელი მგლურა

დერმატოპოლიმიოზიტი

კომბუსციოლოგია

თვალის და თვალბუდის მიდამოს იზოლირებული დამწვრობა II-III ხარისხის 166 666
ქუთუთოს და პერიოკულური მიდამოს  თერმული დამწვრობა 

რქოვანას და კონიუნქტივის პარკის თერმული  დამწვრობა

ინტერსტიციული (სტრომული) და სხვა ღრმა კერატიტი (დამწვრობის შემდგომი პერიოდი)

სხეულის სხვა მიდამოს დამწვრობა 1 080 4320
რამოდენიმე  მიდამოს თერმული  დამწვრობა დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)

მენჯ-ბარძაყის სახსრის  და ქვემო  კიდურის მესამე ხარისხის თერმული  დამწვრობა,კოჭის და ტერფის 
გარდა

მენჯ-ბარძაყის სახსრის  და ქვემო  კიდურის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა , კოჭის და ტერფის გარდა

თავისა და კისრის მესამე ხარისხის  თერმული დამწვრობა

თავისა და კისრის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა

მოყინვა ქსოვილის ნეკროზით

მოყინვა ქსოვილის ნეკროზით, რომელიც მოიცავს სხეულის რამოდენიმე მიდამოს

მხრის სარტყლის და ზედა კიდურის მესამე ხარისხის  თერმული დამწვრობა მაჯის და მტევნის გარდა

მხრისა და ზედა კიდურის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა მაჯის და მტევნის  გარდა

მაჯისა და მტევნის მესამე ხარისხის თერმული  დამწვრობა

სასუნთქი გზების თერმული და ქიმიური დამწვრობა  (III ხარისხი)

მაჯისა და მტევნის, მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა

სხეული დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის  მესამე ხარისხის თერმული  დამწვრობა (ელექტროკონტაქტური 
ტრავმა)

ტორსის მესამე ხარისხის თერმული  დამწვრობა

ტორსის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა



8 პაციენტი 25 1137 28425
A05.1 A054

A35 A055

A41.9 A056
E10.0 A057
E11.0 A058
E12.0 A059
E13.0 A060
E14.0 A061
G04 A062
G41 A063
G92 A064
G93.1

A065

I50 A066
I61 A067
I63 A068
ჟ46 A069
ჟ96.0 A070
K72.0 A071
N17 A072
R56.8 A073
R57.1 A074
R57.8 A075
R57.9 A076
S06 A077
T07 A078
T29.0

A079

T78.2 A080
T79.4 A082

9

პაციენტი 3 679 2037

კრიტიკული მდგომარეობები 0 28425
ბოტულიზმი 

 ტეტანუსის სხვა ფორმები 

სეპტიცემია, დაუზუსტებელი [სეპტიური შოკი]

ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით

ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი კომით

არასაკმარის კვებასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი კომით

 შაქრიანი დიაბეტის სხვა დაუზუსტებელი ფორმები  კომით

 შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი  კომით

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

ეპილეფსიური სტატუსი

ტოქსიკური ენცეფალოპათია

თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

გულის უკმარისობა 

ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

თავის ტვინის ინფარქტი

ასთმური სტატუსი

სუნთქვის მწვავე უკმარისობა

ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა

თირკმლის მწვავე უკმარისობა

დაუდგენელი და სხვა კონვულსიები

ჰიპოვოლემიური შოკი 

სხვა შოკი [ენდოტოქსიური შოკი]

შოკი, დაუზუსტებელი

ინტრაკრანიალური ტრავმა

მრავლობითი ტრავმები, დაუზუსტებელი

რამოდენიმე მიდამოს თერმული  დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)

ნევროლოგია

ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი

ტრავმული შოკი

ა) ენცეფალიტი, მიელიტი, ენცეფალომიელიტი, გიენ-ბარის სინდრომი 407
1630



G04 A083

G61.0 A084

9.2 პაციენტი 2 309 618
G40.5 A085

9.3 პაციენტი 2 490 980

G93.1 A086

G99.8 A087

9.4 პაციენტი 22 235 5170
G04.0 A088
G40.0

A089

G40.3 A090

G70.8 A091
G12.0 A092
S04 A093
S06.0 A094

10

10.1

10.2 პაციენტი 10 1506 15060
B67.9 A095
D32 A096
D33

A097

D35.2 A098

D35.3
A099

D42 A100
D43 A101

G06.0 A102
G91 A103
Q01 A104
Q03 A105

Q04 A106
Q06 A107

ბ)განსაკუთრებული ეპილეფსიური სინდრომები

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი 

გიენ - ბარეს სინდრომი

ა)ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიით 3 012 12048

ბავშვთა სპინური კუნთოვანი ატროფია ტიპი I, (ვერდინგ-ჰოფმანის)

ზედაპირული დაზიანება და თავის ტვინის შერყევა

ნეიროქირურგია

ექინოკოკოზი, სხვა და დაუზუსტებელი

თავის ტვინის გარსების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

ჰიპოფიზის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

კრანიოფარინგული სადინარის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

თავისა და ზურგის ტვინის გარსების  გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის გაურკვეველი და უცნობი ქცევის სიმსივნე

ინტრაკრანიული  და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა

ჰიდროცეფალია

ენცეფალოცელე

თანდაყოლილი ჰიდროცეფალია

თავის ტვინის სხვა  თანდაყოლილი ანომალიები

ზურგის ტვინის სხვა თანდაყოლილი  ანომალიები

კრანიალური ნერვების ტრავმა

თავის ტვინის შერყევა

196

გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები

ლოკალიზებული (კეროვანი)  (პარციალური) იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები. 
პარციალური გულყრებით, ფოკალური დასაწყისი

მწვავე გაფანტული  ენცეფალიტი (იმუნიზაციის შემდგომი)

ნერვული სისტემის სხვა დაუზუსტებელი დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია 
სხვა რუბრიკებში

გ)თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება

ნერვ-კუნთოვანი სინაფსის სხვა დაუზუსტებელი დაზიანებები

დ) ნერვული სისტემის სხვა ავადმყოფობები

თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

განსაკუთრებული ეპილეფსიური სინდრომები

4136

124

1 034

784

494



Q28.3 A108
Q75 A109
S02.0 A110
S02.1 A111
S02.7 A112
S02.9 A113
S06.1 A114
S06.3 A115
S06.4 A116
S06.5 A117
S06.6 A118
S06.7 A119
S07 A120
S14 A121
S32 A122
T02 A123
T06.0

A124

T06.1
A125

T08 A126
T09.3 A127
T81.4 A128

10.3 პაციენტი 6 612 3672
D16.4 A129

D17.0 A130
D18 A131
D21.0 A132

D23.4 A133

G00.9 A134

G04.9
A135

G91 A136

S14 A137
S32 A138
T02

A139

თავის ტვინის სისხლძარღვების სხვა განვითარების  მანკები

თავის ქალას და სახის ძვლების სხვა თანდაყოლილი ანომალიები

ქალასარქველის მოტეხილობა

ქალას ფუძის მოტეხილობა

ქალას და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა

ქალას და სახის ძვლების მოტეხილობა,  ნაწილი დაუზუსტებელი

თავის ტვინის ტრავმული შეშუპება

თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა

ეპიდურული სისხლჩაქცევა

ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა

ტრავმული სუბარაქნოიდური სისხლჩაქცევა

ქალასშიდა ტრავმა  გახანგრძლივებული კომით

თავის გაჭყლეტა

ზურგის ტვინის და ნერვების ტრავმა კისრის დონეზე

მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის რამოდენიმე  მიდამოს

თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების ტრავმა ზურგის ტვინისა და ნერვების ტრავმასთან  ერთად კისრის 
დონეზე

ნერვებისა და ზურგის ტვინის  ტრავმა,რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან სხეულის ნაწილებს

ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე

ზურგის ტვინის ტრავმა დაუზუსტებელ დონეზე

ბ) ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიის გარეშე 734 2938
თავის ქალის და სახის ძვლების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

თავის, სახისა და კისრის კანის, კანქვეშა  ცხიმოვანი ქსოვილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

ჰემანგიომა და ლიმფანგიომა ნებისმიერი ლოკალიზაციის

თავის, სახისა და კისრის შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

სკალპის და კისრის კანის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები

ბაქტერიული მენინგიტი, დაუზუსტებელი

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი დაუზუსტებელი (ვენტრიკულიტი (თავის ტვინის), 
რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული)

ჰიდროცეფალია

ზურგის ტვინის და ნერვების დაზიანება კისრის დონეზე

ხერხემლის გავა- წელის ნაწილის და მენჯის მოტეხილობა

მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის  რამოდენიმე მიდამოს

ხერხემლის გავა- წელის ნაწილის და მენჯის მოტეხილობა

პროცედურის შემდგომი ინფექცია, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში (ოპერაციის შემდგომი)



T06.0
A140

T06.1 A141
T08 A142
T09.3 A143
T81.4 A144

11
11.1 პაციენტი 3 320 960
N04 A145

11.2 პაციენტი 13 252 3276

N00 A146

N02 A147

N39.0 A148

12

12.1 პაციენტი 5 750 3750
G06.0 A149

H66.2 A150

H66.3 A151

H66.4 A152

H83.0 A153

J01 A154

12.2 პაციენტი 3 218 654
H66.4 A155

J05 A156

J36 A157

J39.0 A158

T17.3 A159

T17.4 A160

13

13.1 პაციენტი 8 655 5240
C69

A161

D31 A162

თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების ტრავმა  ზურგის ტვინისა და ნერვების  ტრავმასთან  ერთადკისრის 
დონეზე

ნერვებისა და ზურგის ტვინის დაზიანება,რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან სხეულის ნაწილებს

ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე

ზურგის ტვინის დაზიანება დაუზუსტებელ დონეზე

ა) საშარდე სისტემის ქრონიკული დაავადებები 192 768

პროცედურის შემდგომი ინფექცია, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში (ოპერაციის 
შემდგომი)

ნეფროლოგია

ბ) საშარდე სისტემის მწვავე დაავადებები 655 2621

ნეფროზული სინდრომი (ლიპოიდური ნეფროზი)

მორეციდივე და მდგრადი ჰემატურია

საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (ცხელებით/ცხელების გარეშე)

ოტოლარინგოლოგია
IV სირთულის ოპერაციები 750 3000

ინტრაკრანიული და ინტრასპინური   აბსცესი და გრანულომა

შუა ყურის ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი  ანთება (გართულებული ფაციალისით, 
ლაბირინთიტით)

შუა ყურის სხვა ქრონიკული ჩირქოვანი  ანთება  (გართულებული ფაციალისით, ლაბირინთიტით)

შუა ყურის ჩირქოვანი  ანთება, დაუზუსტებელი  (გართულებული მასტოიდიტით)

ლაბირინთიტი

მწვავე სინუსიტი (ქალასშიდა ან ორბიტალური გართულებებით)

ბ)II-'III სირთულის ოპერაციები 131 523
შუა ყურის ჩირქოვანი ანთება, დაუზუსტებელი

რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი

მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი (კრუპი) და ეპიგლოტიტი

პერიტონზილური  აბსცესი

უცხო სხეული ხორხში

უცხო სხეული ტრაქეაში

ოფთალმოლოგია

ა)V სირთულის ოპერაციები 1 048 4192
თვალის და მისი დანამატი ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე

თვალისა და მისი დანამატების კეთილთვისებიანი სიმსივნეები

მწვავე ნეფრიტული სინდრომი



H05.0 A163
H15 A164

H16 A165

H16.0 A166

H33 A167

Q10.7 A168
S05.2 A169
S05.3 A170
S05.4 A171
S05.5 A172
S05.6 A173
S05.7 A174

13.2 პაციენტი 3 316 948
H04.3 A175
H16 A176
H40 A177
H49 A178
H50 A179
Q10.0 A180
Q10.3 A181

Q10.4 A182
Q10.5 A183
Q10.6 A184
Q12.0 A185
Q15.0 A186
T26 A187

14

14.1 პაციენტი 18 697 12546
J11.0 A188

I05.0 A189
J10.1 A190

J11.1
A191

J12 A192

თვალბუდის მწვავე ანთება

სკლერის  ავდმყოფობები  (გართულებული)

კერატიტი (გართულებული)

რქოვანას წყლული (გართულებული)

ბადურის ჩამოცლა და გახლეჩვა

თვალბუდის თანდაყოლილი  ანომალია

თვალის  ნაფლეთი ჭრილობა თვალისშიდა  ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით

თვალის ნაფლეთი ჭრილობა  თვალისშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის გარეშე

თვალბუდის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით ან მის გარეშე

თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით

თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე

თვალის კაკლის მოწყვეტა

II-III სირთულის ოპერაციები 190 758
საცრემლე გზების მწვავე და დაუზუსტებელი ანთება (გართულებული)

კერატიტი (გართულებული რქოვანას პერფორირებული წყლულით)

გლაუკომა

პარალიზური სტრაბიზმი (სიელმე)

 სტრაბიზმის (სიელმე) სხვა ფორმები

თანდაყოლილი ფტოზი

ქუთუთოს სხვა თანდაყოლილი მანკები

საცრემლე აპარატის არარსებობა და აგენეზია (გართულებული)

საცრემლე სადინრის თანდაყოლილი სტენოზი და სტრიქტურა (გართულებული)

საცრემლე აპარატის სხვა თანდაყოლილი  ანომალიები(გართულებული)

თანდაყოლილი კატარაქტა

სასუნთქი სისტემის დაავადებები

თანდაყოლილი გლაუკომა

თერმული და ქიმიური დამწვრობა  შემოსაზღვრული თვალით და მისი დანამატებით

ა)მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით 2 509 10037
გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული

მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] (III-IV ხარისხი)

გრიპი სხვა რესპირაციული .გამოვლინებებით, გრიპის ვირუსი იდენტიფიცირებულია. (გრიპული 
ლარინგიტი)

გრიპი სხვა რესპირაციული .გამოვლინებებით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული. (გრიპული ლარინგიტი)

ვირუსული პნევმონია, რომელიც არა არის შეტანილი სხვა   რუბრიკებში



J15.9 A193

J18 A194

14.2 პაციენტი 139 190 26410
J05.0

A195

J06
A196

J18 A197

J20 A198

15 პაციენტი 12 114 1368
T36.5 A199
T36.6 A200

T37.1 A201
T39 A202

T40 A203
T42

A204

T43 A205

T44.3
A206

T44.7
A207

T45.0
A208

T46.0 A209

T46.1 A210
T46.4 A211

T46.5 A212

T46.7 A213

T50.1 A214

T50.2 A215

T51.0 A216

T51.1 A217

მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე 5 282 21128

ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი

პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე

მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] '(I - II ხარისხი  არ შედის კოდის დასახელებაში))

ზედა სასუნთქი გზების მრავლობითი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მწვავე ინფექციები

პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე

მწვავე ბრონქიტი (ბრონქოსპაზმი)

ტოქსიკოლოგია 274 1094
ამინოგლიკოზიდებით (სტრეპტომიცინით) მოწამვლა

რიფამპიცინით მოწამვლა

ანტიმიკობაქტერიული სამკურნალოწამლო საშუალებებით მოწამვლა

არაოპიოიდური ანალგეზიური, სიცხის დამწევი და ანტირევმატიზმული  საშუალებებით  მოწამვლა

ნარკოტიკებით და ფსიქოდისლეფსიური  სასუალებებით [ჰალუცინოგენებით] მოწამვლა

სხვა პარასიმპატოლიზური [ანტიქოლინერგული და ანტიმუსკარინული] და სპაზმოლიზური 
საშუალებებით მოწამვლა,, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

ანტიეპილეფსიური, სედატიური, საძილე და ანტიპარკინსონული საშუალებებით   მოწამვლა

 ფსიქოტროპული  ნივთიერებებით მოწამვლა,  რომლებიც არ არის  შეტანილი  სხვა რუბრიკებში

ანტიალერგიული და ღებინების  საწინააღმდეგო  საშუალებებით მოწამვლა

 საგულე გლიკოზიდებით და მსგავსი მოქმედების  სამკურნალწამლო  სასუალებებით მოწამვლა

კალციუმის  არხის ბლოკატორებით  მოწამვლა

ანგიოტენზინ- გარდამქმნელი -ფერმენტის ინჰიბიტორებით მოწამვლა

მოწამვლა სხვა ანტიჰიპერტენზიული  მედიკამენტებით,, რომლებიც არა  არის  შეტანილი სხვა რუბრიკებში

პერიფერიული  სისხლძარღვთა გაფართოებლებით  მოწამვლა

,,მარყუჟიანი’’ დიურეტიკებით    მოწამვლა

კარბო-ანჰიდრაზას მაინჰიბიციებელი სასუალებებით, , ბენზოთიაზიდებით და სხვა  შარდმდენი 
საშუალებებით  მოწამვლა

ეთანოლის ტოქსიკური ეფექტი

მეთანოლის ტოქსიკური ეფექტი

მოწამვლა ბეტა ადრენორეცეპტორული  ანტაგონისტებით, რომლებიც არ არის შეტანილი  სხვა რუბრიკებში



T51.2 A218
T51.3 A219

T51.8 A220
T53

A221

T54 A222

T56 A223
T57.1 A224
T58 A225
T59 A226
T60 A227
T62 A228

T63.0 A229
T63.2 A230
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16.1 პაციენტი 7 1076 7532

M41 A233
Q65.0 A234
Q65.1 A235
Q65.3 A236
Q65.4 A237
Q65.6 A238

Q65.8 A239

Q66 A240
Q70.0 A241
Q76.3 A242
S42.0 A243
S42.2 A244
S42.3 A245
S42.4 A246
S72 A247

16.2 პაციენტი 10 448 4480
S69 A248
S52 A249

2-პროპანოლის ტოქსიკური ეფექტი

რახის ზეთების  ტოქსიკური ეფექტი

სხვა სახის სპირტების  ტოქსიკური ეფექტი

ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბედების ჰალოგენური დერივატების ტოქსიკური ეფექტი

კოროზიული ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი

ლითონების ტოქსიკური ეფექტი

ფოსფორის და მისი შენაერთებით მოწამვლა

ნახშირჟანგის (ნახშირბადის მონოქსიდის) ტოქსიკური ეფექტი ყველა წყაროდან

სხვა აირების, კვამლის  და ორთქლის  ტოქსიკური ეფექტები

პესტიციდების ტოქსიკური ეფექტი

საკვების სახით მიღებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი

გველის შხამის ტოქსიკური ეფექტი

მორიელის შხამის ტოქსიკური ეფექტი

ობობას შხამის ტოქსიკური ეფექტი

სხვა ფეხსახსრიანების შხამის ტოქსიკური ეფექტი

ორთოპედია-ტრავმატოლოგია
ა) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით 1 506 6026

სქოლიოზი

მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ცალმხრივი

მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ორმხრივი

მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ქვეამოვარდნილობა, ცალმხრივი

მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ქვეამოვარდნილობა, ორმხრივი

არამდგრადი მენჯ-ბარძაყის სახსარი 

მენჯ-ბარძაყის სახსრის სხვა თანდაყოლილი დეფორმაციები

ტერფების  თანდაყოლილი დეფორმაციები

შეხორცებული თითები (ხელის)

თანდაყოლილი სქოიოზი, გამოწვეული ძვლის თანდაყოლილი  ანომალიით

ლავიწის მოტეხილობა

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

მხრის ძვლის სხეულის  (დიაფიზი) მოტეხილობა

მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

ბარძაყის მოტეხილობა 

ბ) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე 896 3584
მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ტრავმები

წინამხრის მოტეხილობა



S62 A250
S72 A251
S72.4 A252
S82 A253
S82.0 A254

S82.1 A255
S92 A256
T14.0 A257
T14.1 A258
T14.4 A259
T14.6 A260
Z47 A261
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17.1 პაციენტი 7 1052 7364
C64 A262

C65 A263

N13.0 A264

N13.7 A265

N13.9 A266

N15.1 A267

N20 A268

N21 A269
N31

A270

N35 A271
Q54 A272
Q62.3 A273
Q64.0 A274
37.0S A275
S37.1 A276
S37.2 A277

შ37.3 A278
S37.8 A279
S38.0 A280
S38.2 A281

მოტეხილობა მაჯის და მტევნის დონეზე (ღია)

ბარძაყის მოტეხილობა (ღია)

ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

წვივის ძვლების მოტეხილობა, კოჭის-წვივის სახსრის  ჩათვლით (ღია)

კვირისტავის მოტეხილობა

დიდი წვივის  პროქსიმალური ბოლოს  მოტეხილობა

ტერფის მოტეხილობა, კოჭ-წვივის სახსრის მოტეხილობის  გარეშე

სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ზედაპირული ტრავმა

სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა

ორთოპედიული მკურნალობის შემდგომი დახმარების სხვა სახეები

სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ნერვის დაზიანება

სხეულის დაუზუსტებელი უბნის მყესების და კუნთების ტრავმა

უროლოგია

ა)  IV-V სირთულის ოპერაციები 1 473 5891
თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე , თირკმლის მენჯისდ გარდა(ვილმსის სიმსივნე)

თირკმლის მენჯის ავთვისებიანი სიმსივნე

ჰიდრონეფროზი თირკმლის მენჯ- შარდსაწვეთის  სეგმენტის  ობსტრუქციით

ვეზიკოურეთერულ რეფლუქსთან  ასოცირებული  უროპათია

ობსტრუქციული  უროპათია  რეფლუქს უროპათია დაუზუსტებელი

თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები

ქვედა საშარდე გზების კენჭები

შარდის ბუშტის ნერვკუნთოვანი დისფუნქცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში 

შარდსადენის შევიწროება (სტრიქტურა)

ჰიპოსპადია

თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის სხვა ობსტრუქციული დეფექტები

ეპისპადია

თირკმლის ტრავმა

შარდსაწვეთის ტრავმა

შარდის ბუშტის ტრავმა

შარდსადენის ტრავმა

მენჯის სხვა ორგანოების ტრავმა

გარეთა სასქესო ორგანოების  გაჭყლეტა

გარეთა სასქესო ორგანოების ტრავმული ამპუტაცია



17.2 პაციენტი 10 303 3030
N44 A282
I86.1 A283
N43 A284
N47 A285
Q53 A286
Q54 A287
Q64.2 A288

17.3 პაციენტი 8 806 6448
S37.0 A289
N13.0 A290

N13.9 A291

Q62.3 A292

S37.1 A293
S37.2 A294
S37.3 A295

S37.8 A296

S38.0 A297

S38.2 A298
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18.1 პაციენტი 22 1671 36762
J47 A299
B67 A300
ჩ94.7 A301
D14.2 A302
D14.3 A303
D15.0 A304

D15.7 A305

D48.9
A306

D55 A307
D56 A308
D57 A309

I-III სირთულის ოპერაციები 606 2424
სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

ვენების სხვა ლოკალიზაციის ვარიკოზული გაგანიერება

ჰიდროცელე და სპერმატოცელე

გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი, პარაფიმოზი

ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი

ჰიპოსპადია

შარდსადენის თანდაყოლილი უკანა სარქველები

კონსერვატული მკურნალობა 1 290 5158
თირკმლის ტრავმა

ჰიდრონეფროზი თირკმლის მენჯ- შარდსაწვეთის  სეგმენტის ობსტრუქციით(სტენტირება, ბალონ-
კათეტერი)

ობსტრუქციული და რეფლუქს-უროპათია  დაუზუსტებელი (შარდის გადაყვანა, 
ცისტოსკოპია/კათეტერიზაცია)

თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის სხვა ობსტრუქციული დეფექტები , ცისტოსკოპია/კათეტერიზაცია)

შარდსაწვეთის ტრავმა

შარდის ბუშტის ტრავმა

შარდსადენის ტრავმა

მენჯის სხვა ორგანოების ტრავმა

გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა

გარეთა სასქესო ორგანოების ტრავმული ამპუტაცია

ქირურგია

ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით 7 352 29410
ბრონქოექტაზიური ავადმყოფობა

ექინოკოკოზი (ფილტვის, ღვიძლის, მუცლის ღრუს სხვა ორგანოების)

სხვა დაზუსტებული ლეიკემიები (სპლენექტომია)

ტრაქეის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

ბრონქისა და ფილტვის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

თიმუსის (მკერდუკანა ჯირკვალი) კეთილთვისებიანი სიმსივნე

გულმკერდის სხვა დაზუსტებული ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ტერატომა M9080/1)

ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემია (სპლენექტომია)

თალასემია (სპლენექტომია)

ნამგლისებურ-უჯრედული  დარღვევები (სპლენექტომია)



D58 A310
D59 A311
D62 A312
D69.3 A313
J85.1 A314
J85.2 A315
J86 A316
J90 A317
J98.4 A318
J98.5 A319
J98.6 A320
K25.5 A321
K35 A322
K40.1 A323
K40.4 A324
K42.1 A325
K43.1 A326
K44 A327
K51.0 A328
K56.1 A329
K56.2 A330
K56.3 A331
K56.5 A332
K56.6 A333
K57 A334
K63.2 A335
K65 A336
K66.8 A337
K92.0 A338
K92.1 A339
K92.2 A340
M13.1 A341
M86 A342
N83.0 A343
N83.1 A344

სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები (სპლენექტომია)

შეძენილი ჰემოლიზური ანემიია (სპლენექტომია)

მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემია

იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა (სპლენექტომია)

ფილტვის აბსცესი პნევმონიით

ფილტვის აბსცესი პნევმონიის გარეშე

პიოთორაქსი

პლევრული ექსუდატი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

ფილტვის სხვა დაზიანებები

შუასაყრის ავადმყოფობები, რომლებიც სხვა რუბრიკებში არ არის შეტანილი

დიაფრაგმის  დაზიანებები

ქრონიკული ან დაუზუსტებელი კუჭის წყლული პერფორაციით

მწვავე აპენდიციტი 

 ორმხრივი  საზარდულის თიაქარი განგრენით

საზარდულის ერთმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი განგრენით

ჭიპის თიაქარი განგრენით

მუცლის წინა კედლის თიაქარი განგრენით

დიაფრაგმული თიაქარი

წყლულოვანი  ( ქრონიკული) ენტეროკოლიტი 

ჩაჭედვა (ინვაგინაცია)

ნაწლავების შემოგრეხა

 გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით

ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით

სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის  ობსტრუქცია

ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა

ნაწლავის ფისტულა

პერიტონიტი

პერიტონეუმის სხვა დაუზუსტებელი დაზიანებები (ჯორჯლის კისტა)

ჰემატემეზისი

მელენა

გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

მონოართრიტი,  რომელიც არ არის შეტანილისხვა რუბრიკებში

ოსტეომიელიტი

საკვერცხის ფოლიკულური კისტა

ყვითელი სხეულის კისტა



N83.2 A345
P25.0 A346
Q33.0 A347
Q33.6 A348
Q34.1 A349
Q43.0 A350
Q43.1 A351
Q44.2 A352
Q67.6 A353
Q67.7 A354
Q79.0 A355
Q58 A356
S21 A357
S36 A358
S36.0 A359
S36.1 A360
S36.2 A361
S36.4 A362
S36.5 A363
T14.1 A364
T14.5 A365
18T A366
T28.1 A367

18.2 პაციენტი 90 371 33390

K35.1 A368
K35.9

A369

K36 A370

K40.0 A371

K40.2 A372

K40.3 A373

K40.9 A374

K42.0 A375

K42.9 A376

საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები

ინტერსტიციული ემფიზემა, აღმოცენებული  პერინატალურ პერიოდში

 ფილტვის თანდაყოლილი კისტა

ფილტვის ჰიპოპლაზია და დისპლაზია

შუასაყრის თანდაყოლილი კისტა - M8580/0

მეკელის დივერტიკული 

ჰირშპრუნგის დაავადება 

სანაღვლე სადინარების  ატრეზია

ჩავარდნილი  გულმკერდი

წამოწეული  გულმკერდი

 თანდაყოლილი   დიაფრაგმული თიაქარი

ჰემორაგია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში 

გულმკერდის ღია ჭრილობა

 მუცლის ღრუს  ორგანოების ტრავმა

ელენთის ტრავმა

ღვიძლის და ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

პანკრეასის  ტრავმა

წვრილი ნაწლავის ტრავმა

კოლინჯის ტრავმა

ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე / კონსერვატული 
მკურნალობა

სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა

სხეულის დაუზუსტებელი  მიდამოს სისხლძარღვების ტრავმა

 აპენდიციტის სხვა  ფორმები (აპენდიკულარული ინფილტრატი)

უცხო სხეული  საჭმლის მომნელებელ  ტრაქტში 

საყლაპავის თერმული  დამწვრობა 

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზრდულის თიაქარი   გაუვალობით  განგრენის გარეშე

6 678 26712
მწვავე აპენდიციტი პერიტონეალური აბსცესით

მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (განგრენული, კატარული, ფლეგმონური)

ჭიპის თიაქარი ობსტრუქციის  ან განგრენის გარეშე

 ორმხრივი საზარდულის   თიაქარი, გაუვალობით, განგრენის გარეშე

 ორმხრივი საზარდულის თიაქარი  გაუვალობის ან განგრენის გარშე

ცალმხრივი  ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი  გაუვალობის  ან განგრენის გარეშე

ჭიპის  თიაქარი გაუვალობით,  განგრენის გარეშე



K43 A377

K56.1 A378

K60.3 A379

K60.4 A380

K61.0 A381

K61.1 A382

K61.2 A383

K62.2 A384

K62.4 A385

K62.8 A386

K92.0 A387

K92.1 A388

K92.2 A389

M86 A390

N83.0 A391

N83.2 A392

N83.5 A393

Q43 A394

R04.2 A395

T14.1 A396

T17 A397

T18 A398

T28.1 A399

19

19.1 პაციენტი 3 962 2886
J34.0 A400

L02.0 A401

M86.0 A402

M86.4 A403

M86.5 A404

19.2 პაციენტი 4 706 2824
D16.5 A405

K07 A406

K09 A407

 მუცლის წინა კედლის  თიაქარი

ჩაჭედვა (ინვაგინაცია )

ანუსის ფისტულა

სწორი ნაწლავის ფისტულა

ყითას აბსცესი

რექტული   აბსცესი

ანო-რექტული აბსცესი

ანუსის  პროლაფსი

ყითას და სწორი ნაწლავის სტენოზი

ყითას და სწორი ნაწლავის სხვა დაუზუსტებელი  ავადმყოფობები  [პროქტიტი]

ჰემატემეზისი 

მელენა 

გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი 

ოსტეომიელიტი

საკვერცხის ფოლიკულური კისტა

საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები

საკვერცხის, საკვერცხის ფეხის და ფალოპიუსის მილის შემოგრეხა

ნაწლავთა  სხვა თანდაყოლილი ანომალიები

სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა

ჰემოპტიზისი (სისხლის ამოხველება)

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

უცხო სხეული  საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

საყლაპავის თერმული  დამწვრობა 

ყბა-სახის ქირურგია

ა) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით 577 2309
ცხვირის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული

 კანის აბსცესი,სახის  ფურუნკული და კარბუნკული

მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი

ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო  ფისტულით

სხვა ქრონიკული ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი

ბ) III-IV სირთულის ოპერაციები 565 2259
ქვედა ყბის ძვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

ყბასახის  ანომალიები  ( თანკბილვის ანომალიების ჩათვლით)

პირის ღრუს  კისტები, რომლებიც არა არის შეტანილი სხვა  რუბრიკებში



K11.6 A408

M24.6 A409

Q35 A410

Q36 A411

S01.4 A412

S01.5 A413

S02.8 A414

19.3 გ) პაციენტი 8 258 2064
L02.0 A415

L04.0 A416
M86.0 A417
M86.4 A418
M86.5 A419
Q38.0 A420
Q38.1 A421
შ00.5 A422

შ01.4 A423
შ01.5 A424
შ02.2 A425
შ02.4 A426
შ02.6 A427
შ02.8 A428

20 პაციენტი 7 234 1638
D55 A429
D56 A430
D59 A431
D66 A432
D67 A433
D68.0 A434
D68.1 A435
D69.0 A436

D69.3 A437

D50,D51,
D52,D53 A438

სანერწყვე ჯირკვლის მუკოცელე (რეტენციული კისტა)

სახსრის ანკილოზი (საფეთქელ-ქვედაყბის)

სასის ნაპრალი (მგლის ხახა)

ტუჩის ნაპრალი (კურდღლის ტუჩი)

ლოყის და საფეთქელ ქვედა- ყბის არის ღია ჭრილობა (უცხო სხეულით)

ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა (უცხო სხეულით)

ქალას და სახის სხვა ძვლების   მოტეხილობა

სხვა 413 1651
 კანის აბსცესი,სახის  ფურუნკული და კარბუნკული

სახის, თავისა და კისრის მწვავე ლიმფადენიტი

მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი

ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო ფისტულით

სხვა ქრონიკული ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი

ტუჩების თანდაყოლილი ანომალიები, რომლებიც არა არის  შეტანილი  სხვა რუბრიკებში

ანკილოგლოსია

ტუჩის და პირის ღრუს ზედაპირული  ტრავმა

ლოყის და საფეთქელ-ქვედაყბის არის ღია ჭრილობა

ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა

ცხვირის ძვლების მოტეხილობა

ყვრიმალის და ზედა ყბის ძვლების მოტეხილობა (დეფორ. I ტიპი)

ქვედა ყბის  მოტეხილობა

ქალას და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა

ჰემატოლოგია 328 1310
 ფერმენტული დარღვევებითა  გამოწვეული ანემია

თალასემია

შეძენილი ჰემოლიზური ანემია

VIII ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი

IX ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი

 ვილებრანდის ავადმყოფობა

XI ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი

ალერგიული პურპურა 

ანემიის სხვა სახეები

იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა



ბ) 319 325 114

1

1.1 პაციენტი 3 296 888
J45 B001

1.2 პაციენტი 4 77 308

L50 B002

T78.1 B003

T78.3 B004

T78.4 B005

T88.7 B006

T80.6 B007

2

2.1 პაციენტი 7 3 202 22414

I74 B008

I87 B009

S35.0 B010

S35.1 B011

I71.3 B012

I71.5 B013

I72 B014

S15.0 B015

S25.1 B016

S25.3 B017

S35.5 B018

ალერგოლოგია
ასთმა 355

ალერგია ანაფილაქსიური მდგომარეობისა და ხორხის შეშუპების განვითარების 
ტენდენციით

ურტიკარია (ჭინჭრის ციება)

საკვების მავნე რეაქციები (კვებითი ალერგია)

533

123 185

ასთმა 

228 39096 720

ანგიონევროზული შეშუპება

ალერგია, დაუზუსტებელი (ალერგია მწერის ნაკბენზე)

პათოლოგიური რეაქცია სამკურნალოწამლო საშუალებაზე ან მედიკამენტზე. დაუზუსტებელი 
(წამლისმიერი ალერგია)

 შრატრისმიერი დაავადება

ანგიოლოგია

ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებითა და ინტენსიური თერაპიით 8 966 13 448

 არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

ფილტვის (რტერიის) (ვენის) ემბოლია (ან მისი განვითარების საშიშროება)

მუცლის აორტის ტრავმა

ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა

მუცლის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი

თორაკოაბდომინალური  აორტის  ანევრიზმა გასკდომით

  ანევრიზმების სხვა ფორმები  (გამსკდარი):

საძილე არტერიის ტრავმა

უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა

უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის ტრავმა

თეძოს სისხლძარღვების ტრავმა (თეძოს არტერიის ან ვენის)

მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება



S45.0 B019

S45.1 B020

S75.0 B021

S75.1 B022

S85.0 B023

3 პაციენტი 2 198 396
K72.0 B024

4 პაციენტი 5 455 2275
O00 B025

5 პაციენტი 5 233 1165
E27.2 B026

E05.5 B027

E10.1 B028

E11.1 B029

E03.5 B030

6

6.1 ა) პაციენტი 8 554 4432
I21 B031

6.2 ბ) პაციენტი 25 143 3575
I20.0 B032

I50.1 B033

I50.9 B034

I47 B035

I48 B036

7 პაციენტი 2 1609 3218
S26 B037

8

8.1 პაციენტი 8 396 3168

G61 B038

G04 B039

G45 B040

G46 B041

8.2 პაციენტი 3 116 348

910 1 365

იღლიის არტერიის ტრავმა

მხრის არტერიის ტრავმა

ბარძაყის არტერიის ტრავმა

საშვილოსნოს გარე ორსულობა

ბარძაყის ვენის ტრავმა  მენჯ-ბარძაყის სახსრის და ბარძაყის დონეზე

მუხლის არტერიის ტრავმა

თირეოიდული კრიზი ან შეტევა

699

გასტროენტეროლოგია 158 238
ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა ( ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია)

გინეკოლოგია    

ენდოკრინოლოგია 466

ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით

ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით

ადისონური კრიზი

მიქსედემური კომა

კარდიოლოგია
ინფარქტი 1 773 2 659

 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

სხვა კარდიოლოგიური პათოლოგიები 1 430 2 145
არასტაბილური სტენოკარდია

მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობა, (მწვავე)

გულის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (მწვავე)

პაროქსიზმული ტაქიკარდია

წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა

კარდიოქირურგია 1 287 1 931
გულის ტრავმა

ნევროლოგია
ცნს-ის ანთებითი ავადმყოფობები/ეპიზოდური და პაროქსიზმული 

დარღვევები/პოლინეიროპათიები 1 267 1 901

ანთებითი პოლინეიროპათია

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

თავის ტვინის გარდამავალი  იშემიური შეტევები და მასთან დაკავშირებული სინდრომ.

თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური დაავადებების დროს

ეპილეფსია/ნერვ-კუნთოვანი ავადმყოფობები/ნერვული სისტემის სხვა 139 209



G70 B042
G40 B043

G93.2 B044
G93.6 B045

9

9.1 პაციენტი 15 2196 32940
S06.4 B046

S06.5 B047

S06.6 B048

S06.8 B049

I61 B050

S14 B051

G93.5 B052

G93.6 B053
S12 B054

S22.0 B055
T09 B056

S02.1 B057

S06.3 B058

S02.0 B059
G91 B060
9.2 პაციენტი 6 150 900

S01.0 B061
S06.0 B062

10 პაციენტი 3 212 636
N17 B063
N00 B064
N10 B065
11

11.1 პაციენტი 5 1128 5640
J01 B066

G06.0 B067
H83.0 B068
H66.4 B069

H66.2 B070

H66.3 B071
11.2 პაციენტი 2 173 346

Myasthenia gravis  და სხვა ნერვკუნთოვანი სინაფსის სხვა  დაზიანებანი

ეპილეფსია (სერიული გულყრები)

კეთილთვისებიანი ქალასშიდა  ჰიპერტენზია

ცერებრული შეშუპება

ნეიროქირურგია

ოპერაციული მკურნალობა/ინტენსიური თერაპია 13 176 19 764
ეპიდურული სისხლჩაქცევა

ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა

ტრავმული სუბრაქნოიდული სისხლჩაქცევა

სხვა ინტრაკრანიალური დაზიანებანი

ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

ზურგის ტვინის და ნერვების ტრავმა  კისრის დონეზე

თავის ტვინის კომპრესია

ცერებრული შეშუპება

ხერხემლის კისრის ნაწილის  მოტეხილობა

გულმკერდის მალის მოტეხილობა

ხერხემლის და ტორსის სხვა ტრავმები, დაუზუსტებელ დონეზე

ქალას ფუძის მოტეხილობა

თავის ტვინის კეროვანი დაზიანება

ქალასარქველის მოტეხილობა

ჰიდროცეფალია

სკალპის ღია ჭრილობა/'თავის ტვინის შერყევა 360 540
სკალპის ღია ჭრილობა

თავის ტვინის შერყევაCommotio cerebri

ნეფროლოგია 254 382
თირკმლის მწვავე უკმარისობა

მწვავე ნეფრიტული სინდრომი

მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [მწვავე პიელონეფრიტი]

ოტოლარინგოლოგია
IV სირთულის ოპერაციები 2 256 3 384

მწვავე სინუსიტი (ქალასშიდა ან ორბიტალური გართულებებით)

 ინტრაკრანიული და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა

ლაბირინთიტი

შუა ყურის  ჩირქოვანი ანთება დაუზუსტებელი  (გართულებული მასტოიდიტით)

შუა ყურის ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი  ანთება (გართულებული ფაციალისით)

 შუა ყურის სხვა ჩირქოვანი ანთება (გართულებული ფაციალისით)

III სირთულის ოპერაციები 138 208



S19.9 B072

J05 B073
T17.3 B074
T17.4 B075
J39.0 B076

11.3 პაციენტი 2 110 220
R04.0 B077

12 პაციენტი 5 362 1810
S05.2 B078

S05.3 B079

S05.5 B080

S05.6 B081

S05.7 B082

13 პაციენტი 9 366 3294
J12-J18 B083

J44.1 B084

14

14.1 პაციენტი 4 233 932
M30 B085

M31 B086

M32 B087

M33 B088

M34 B089

M35 B090

14.2 პაციენტი 4 233 932

M05 B091

M06 B092

M07 B093

M08 B094

M10 B095

M11 B096

M12 B097

კისრის დაუზუსტებელი ტრავმა

მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი და ეპიგლოტიტი

უცხო სხეული ხორხში

უცხო სხეული ტრაქეაში

რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი

უკანა ტამპონადა 88 132
ცხვირიდან სისხლდენა (უკანა ტამპონადით)

ოფთალმოლოგია 724 1 086
თვალის  ნაფლეთი ჭრილობა   თვალისშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით

თვალის  ნაფლეთი ჭრილობა  თვალშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის გარეშე

თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით

თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე

თვალის კაკლის მოწყვეტა

პულმონოლოგია 1 318 1 976
პნევმონია (საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის)

ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება გამწვავებით, დაუზუსტებელი

რევმატოლოგია
შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები (IIხ -III ხ აქტივობა,  შინაგანი 

ორგანოების გამოხატული დაზიანებით)
373 559

კვანძოვანი პოლიარტერიიტი  და მისი   მონათესავე  მდგომარეობები

 სხვა  ნეკროზული ვასკულოპათიები

სისტემური წითელი მგლურა

დერმატოპოლიმიოზიტი

სისტემური სკლეროზი

შემაერთებელი ქსოვილის სხვა სისტემური დაზიანებები

ანთებითი პოლიათროპათიები და სპონდილოპათიები (აქტივობა II-III ხ.) 373 559
სეროპოზიტიური რევმატოიდული ართრიტი

სხვა რევმატოიდული ართრიტები

ფსორიაზული და ენტეროპათიური ართროპათიები

იუვენილური ართრიტები

ნიკრისი (პოდაგრა)(გამწვავებული, გართულებული პოდაგრული სტატუსით)

სხვა კრისტალური ართროპათიები (პიროფოსფატული და კალციუმის ფოსფატებით განპირობებული 
ართროპათიები)

სხვა სპეციფიკური ართროპათიები



M45 B098
M46 B099

14.3 პაციენტი 3 233 699

I00-I02 B100
I05-I09 B101

15

15.1 პაციენტი 3 64 192
T51.0 B102
T51.9 B103

15.2 პაციენტი 9 175 1575

T36 B104
T39 B105

T42.3 B106
T42.4 B107
T43 B108
T45 B109

T46 B110

T51.1 B111

T52 B112

T53 B113

T54 B114

T56 B115

T57 B116

T58 B117

T59 B118

T60 B119

T62 B120

T63 B121

T64 B122

16

16.1 პაციენტი 8 1317 10536

მაანკილოზირებელი სპონდილიტი

სხვა ანთებითი სპონდილოპათიები

მწვავე რევმატიზმი და გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობები (აქტიური 
ფაზა(რევმატული ცხელება), კომისუროტ.და პროტეზირ. შემდგ.პერიოდი) 280 419

მწვავე რევმატიზმი

გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობები

ტოქსიკოლოგია

ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი 77 115
ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი

სპირტის ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელი

სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური 
ნივთიერებებით მოწამვლა 630 945

სისტემური  მოქმედების ანტიბიოტიკებით მოწამვლა

არაოპიოიდური ანალგეზიური, სიცხის დამწევი და ანტირევმატიული საშუალებებით მოწამვლა

ბარბიტურატებით მოწამვლა

ბენზოდიაზეპინებით მოწამვლა

ფსიქოტროპული წამლებით მოწამვლა

უპირატესად სისტემური და ჰემატოლოგიური საშუალებებით მოწამვლა

მოწამვლა იმ ნივთიერებებით, რომლებიც პირველადად მოქმედებენ გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე

მეთანოლის ტოქსიკური ეფექტი

ორგანული გამხსნელების ტოქსიკური ეფექტი

ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბადების ჰალოგენური დერივატების ტოქსიკური ეფექტი

კოროზიული ნივთიერების ტოქსიკური ეფექტი

ლითონების ტოქსიკური ეფექტი

სხვა არაორგანული ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი

ნახშირჟანგის (ნახშირბადის მონოქსიდის) ტოქსიკური ეფექტი

სხვა აირების, კვამლისა  და  ორთქლის  ტოქსიკური ეფექტები

პესტიციდების ტოქსიკური ეფექტი

საკვების  სახით მიღებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი

შხამიან ცხოველთან კონტაქტის ტოქსიკური ეფექტი

აფლატოქსინისა და საკვების სხვა მიკოტოქსინური მინარევების ტოქსიკური ეფექტი

უროლოგია

ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით 4 214 6 322



N20 B123

S37.0 B124

Q62 B125

S37.8 B126

S38.0 B127

N40 B128

S37.2 B129

S37.1 B130

S36.8 B131

16.2 პაციენტი 4 406 1624
N23 B132

N47 B133

N44 B134

R33 B135

16.3 პაციენტი 3 66 198
R33 B136

17
17.1 პაციენტი 18 2463 44334

A48.0 B137
S25.0 B138
S25.1 B139
S25.2 B140

S25.3 B141

S25.4 B142
S25.7 B143
S26 B144

S27.3 B145
S27.4 B146

S27.5 B147

K56 B148

S27.7 B149

S27.9 B150

K25 B151

თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია)

თირკმლის  ტრავმა

თირკმლის მენჯის თანდაყოლილი ობსტრუქციული დეფექტები და შარდსაწვეთის თანდაყოლილი  
ანომალიები (ობსტრუქციული უროპათია)

მენჯის სხვა ორგანოების ტრავმა

გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა

წინამდებარე  ჯირკვლის  ჰიპერპლაზია (შარდის შეკავება, მაკროჰემატურია)

შარდის ბუშტის ტრავმა

შარდსაწვეთის ტრავმა

მუცლის ღრუს სხვა ორგანოების ტრავმა (პერიტონეუმის, რეტროპერიტონეუმის)

ოპერაციები ადგილობრივი გაუტკივარებით 650 974
დაუზუსტებელი თირკმლის ჭვალი (ცისტოსკოპია, კათეტერიზაცია, ურეთერორენოსკოპია)

გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი, პარაფიმოზი

სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

შარდის შეკავება (ოპერაცია-ეპიცისტოსტომია)

ოპერაცია-ტროაკარული ეპიცისტოსტომია/კათეტერიზაცია 79 119
შარდის შეკავება

ქირურგია
IV სირთულის ოპერაციები 17 734 26 600

აიროვანი განგრენა

გულმკერდის აორტის ტრავმა

უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის  ტრავმა

ზედა ღრუ ვენის  ტრავმა

უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის  ტრავმა

ფილტვის სხვა   ტრავმები  (სისხლის მასიური დანაკარგით)

ფილტვის სისხლძარღვების  ტრავმა

გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი  ტრავმა

ბრონქის   ტრავმა

ტრაქეის გულმკერდის ნაწილის  ტრავმა

კუჭის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)

პარალიზური გაუვალობა და ნაწლავის ობსტრუქციათიაქარის გარეშე

გულმკერდის შიგა ორგანოთა მრავლობითი  ტრავმა

გულმკერდის  ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს ტრავმა

გულის  ტრავმა



K26 B152

K27 B153

S36.7 B154

K85 B155

S36.1 B156

S36.2 B157

K65.0 B158

17.2 პაციენტი 52 1172 60944
A48.0 B159

S36.0 B160

S36.9 B161

K43.0 B162

K45.0 B163

I70.2 B164

E10.5 B165

E11.5 B166

E12.5 B167

E13.5 B168

E14.5 B169

K25.1 B170

K26.1 B171

S36.3 B172
S36.4 B173
S36.5 B174
S36.6 B175
K65.0 B176
K80.0 B177

თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)

პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით (გართულებული დეკომპენსირებული 
პილოროსტენოზით)

პანკრეასის  ტრავმა

მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი  ტრავმა

მწვავე პანკრეატიტი 

მწვავე პერიტონიტი (გავრცელებული)

III სირთულის ოპერაციები 24 378 36 566

მუცლის  წინა კედლის თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე

აიროვანი განგრენა (კერის რადიკალური მოცილებით)

ელენთის    ტრავმა

 სხვა დაზუსტებული  მუცლის  თიაქარი  გაუვალობით, განგრენის გარეშე (დიდი ზომის ან გიგანტური)

კიდურების არტერიების ათეროსკლეროზი [ათეროსკლეროზული განგრენა]

სხვა დაზუსტებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური 
განგრენა]

ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით 
[დიაბეტური განგრენა]

ინსულინდამოუკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით 
[დიაბეტური განგრენა]

კუჭის პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით  მწვავე პერფორაციით

თორმეტგოჯა ნაწლავის   წყლული  მწვავე პერფორაციით

კუჭის ტრავმა

წვრილი ნაწლავის ტრავმულა

კოლინჯის ტრავმა

სწორი ნაწლავის ტრავმულა

ნაღვლის ბუშტის ქვები  მწვავე ქოლეცისტიტით (ჩირქოვანი, განგრენული)

მწვავე პერიტონიტი (ადგილობრივი)

დაუზუსტებელი შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულარული გართულებებით [დიაბეტური 
განგრენა]

კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური 
გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]

მუცლის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს  ტრავმა

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის  ტრავმა



K81.0 B178

k40.1 B179

K40.4 B180

K41.4 B181

K42.1 B182

K43.1 B183

K45.1 B184
K40.3 B185
K41.3 B186
K42.0 B187
K45.0 B188
S27.0 B189
S27.1 B190
S27.2 B191
S27.3 B192
S27.6 B193
S27.9 B194
S29 B195

K92.0 B196
K92.1 B197
K92.2 B198
17.3 პაციენტი 27 595 16065

K35.9 B199
K92.0 B200
K92.1 B201
K92.2 B202
K85 B203
18

18.1 პაციენტი 4 573 2292
S02.4 B204
S02.7 B205

S02.6 B206
K10.2 B207

18.2 პაციენტი 4 190 760
S02.4 B208

S02.6 B209
S02.7 B210

19

ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი განგრენით

მწვავე ქოლეცისტიტი (ჩირქოვანი, განგრენული)

ჭიპის თიაქარი განგრენით

მუცლის წინა კედლის  თიაქარი განგრენით

მუცლის სხვა დაზუსტებული თიაქარი განგრენით

საზარდულის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე

ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე

ჭიპის  თიაქარი  გაუვალობით განგრენის გარეშე

მუცლის სხხვა დაზუსტებული ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე

ტრავმული პნევმოთორაქსი

ტრავმული ჰემოთორაქსი

ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი

ფილტვის სხვა ტრავმები

პლევრის ტრავმა

 გულმკერდის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს  ტრავმა

გულმკერდის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებანი

ჰემატემეზისი

მელენა

გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

II სირთულის ოპერაციები და კონსერვატული მკურნალობა 6 426 9 635
მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (კატარული, ფლეგმონური, განგრენული)

ჰემატემეზისი (კონსერვატული მკურნალობა)

მელენა (კონსერვატული მკურნალობა)

გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი (კონსერვატული მკურნალობა)

მწვავე პანკრეატიტი (კონსერვატული მკურნალობა)

ყბა-სახის ქირურგია
ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით 917 1 375

ზედაყბის მოტეხილობა

ქალასა და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობები

ქვედაყბის მოტეხილობა

ყბების ანთებითი დაზიანებები (პირის ღრუს ფსკერის, ყბისქვეშა, ყბაყურსაღეჭი, საფეთქლის მიდამოს 
ფლეგმონები, რეტრობულბალური და ხახის გვერდ.მიდამ. აბსცესები)

ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარების გარეშე 304 456
ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა

ქვედა ყბის მოტეხილობა

მრავლობითი მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ქალასა და სახის ძვლებს

ჰემატოლოგია

ცალმხრივი  ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი   განგრენით

ორმხრივი  საზარდულის თიაქარი განგრენით



19.1 პაციენტი 6 654 3924
D69.3 B211
D61.8 B212

D55 B213

D56 B214
D57 B215
D58 B216
D59 B217

D50,D51,
D52,D53 B218

19.2 პაციენტი 7 1260 8820
D69.3 B219

C94.7 B220

D55 B221

D56 B222

D57 B223

D58 B224

D59 B225

20 პაციენტი 44 1893,5 83314

G70.0 B226

T78.2 B227

J46 B228

A05.1 B229

G61.0 B230

I50 B231

T07 B232

O15 B233

G04 B234

G41 B235

თერაპია 1 570 2 354
იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა

სხვა დაზუსტებული აპლაზიური ანემიები

ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები

თალასემია

ნამგლისებურ-უჯრედული ანემია

სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები

ანემიის სხვა სახეები

ქირურგიული მკურნალობა - სპლენექტომია 3 528 5 292
იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა

სხვა დაზუსტებული ლეიკემია

ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები

თალასემია

ნამგლისებურ-უჯრედული ა დარღვევები 

მიასთენია  გრავის (კრიტიკული მდგომარეობა)

სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები

კრიტიკული მედიცინა 0 83 314

შეძენილი ჰემოლიზური ანემიები

ასთმური სტატუსი

ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი

გილენ-ბარეს სინდრომი (კრიტიკული მდგომარეობა)

ბოტულიზმი (კრიტიკული მდგომარეობა)

დაუზუსტებელი მრავლობითი დაზიანებები (პოლიტრავმა)

გულის უკმარისობა (კრიტიკული მდგომარეობა)

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი          (კრიტიკული მდგომარეობა)

ეკლამფსია

ეპილეფსიური სტატუსი

შეძენილი ჰემოლიზური ანემიები



G93.1 B236

I63 B237

N19 B238

E10.0 B239

E11.0 B240

E12.0 B241

E13.0 B242

E14.0 B243

S06 B244

I61 B245

R57.0 B246

T29.0 B247

A41.9 B248

J96.0 B249

A35 B250

A34 B251

R57.8 B252

G92 B253

T79.4 B254

K72.0 B255

R57.9 B256

R57.1 B257

1 000

B258 კურსი 210 36 7 560

თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

თირკმლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (ურემია)

თავის ტვინის ინფარქტი (კრიტიკული მდგომარეობა)

ინსულინდამოუკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით

ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით

სხვა მიზეზებით გამოწვეული შაქრიანი დიაბეტი კომით

კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი კომით

ინტრაკრანიური დაზიანება (კრიტიკული მდგომარეობა)

დაუზუსტებელი გენეზის შაქრიანი დიაბეტი კომით

მრავალი მიდამოს დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)

კარდიოგენური შოკი

სხვა შოკი (ენდოტოქსიური შოკი)

სუნთქვის მწვავე უკმარისობა

ტრავმული შოკი

შოკი, დაუზუსტებელი (არადიფერენცირებული კრიტიკული მდგომარეობა)

სამეანო ტეტანუსი (კრიტიკული მდგომარეობა)

სხვა ტეტანუსი (კრიტიკული მდგომარეობა)

ტოქსიური ენცეფალოპათია

სრული          კურსი 0 7 560

26 520

მოზრდილთა   ამბულატორიული მომსახურება 26 520

ჰიპოვოლემიური შოკი (ჰემორაგიული)

ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა

ანტირაბიული   დახმარება (ანტირაბიული სამედიცინო საშუალებების 
გარეშე)

სეპტიცემია, დაუზუსტებელი  (სეპტიური შოკი)

ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა



B259 კურსი 790 24 18 960

III

10.

#

1

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვვები:

შესყიდვის ობიექტის დასახელება და 
მოკლე აღწერა

დამატებითი  სამედიცინო მომსახურების 
კომპონენტი.             

შესყიდვის 
განხორციელების ვადები 

შესყიდვის 
განხორციელების ფორმა

შესყიდვისათვის დაგეგმილი 
თანხა (ლარი)

შენიშვნა

არასრული     კურსი 0 18 960

სულ სოციალური უზრუნველყოფა

არაფინანსური აქტივები

450 000

სულ არაფინანსური აქტივები

სულ ჯამი 450 000

I-IV კვარტალი

      კომპონენტით გათვალისწინებულ ხარჯების კვარტლებისა და თვეების მიხედვით განაწილება წარედგინება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის 
სამინისტროს კომპონენტის დამტკიცების შემდეგ.

დამატებითი ინფორმაცია:

ა)  დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

შესყიდვა განხორციელდება 
სამედიცინო ვაუჩერის  

საშუალებით
450 000



     ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა`

       კომპონენტით გათვალიწინებული მომსახურების დაფინანება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით. ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, კომპონენტის 
განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.
      კომპონენტის შესრულებაში მონაწილე დაწესებულებების შერჩევა განხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
მიერ. მომსახურების მიწოდება იწარმოებს სამინისტროსა და  მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებას შორის გაფორმებული  ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. 
       კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინასდება ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს კომპონენტით გათვალიწინებული ტარიფისა.  კრიტიკული 
მდგომარეობა ყველა ბენეფიციარისათვის დაფინანსდება თანაგადახდის გარეშე, ხოლო სხვა შემთხვევაში კომპონენტის ღონისძიებების რესურსტევადობის გამო, გამოყენებული იქნება 
თანაგადახდა.  3-18 წლის ასაკის ბავშვებში (გარდა კრიტიკული მდგომარეობისა) მკურნალობა დაფინანსდება ტარიფის 80 %-ით, მოზრდილ მოსახლეობაში - 60 %-ით. პაციენტების 
მხრიდან თანაგადახდა  3-18 წლის ასაკის ბავშვებისათვის შეადგენს ნოზოლოგიის ღირებულების 20%-ს, 18  წლის ასაკის ზევით პაციენტებისათვის 40%-ს. ანტირაბიული სამედიცინო 
მომსახურება ანაზღაურდება სრულად (გარდა ვაქცინისა და იმუნოგლობულინის ღირებულებისა, რომელიც ფინანსირდება ანტირაბიული დახმარების სახელმწიფო პროგრამით).
    გამონაკლისები: 
   _ ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), უმწეოთა თავშესაფარის კონტიგენტი და უსახლკაროები დაფინანსდება 
სრული მოცულობით. 
    _თანაგადახდას არ ექვემდებარება  აჭარის ა.რ. მაღალმთიან რაიონების მცხოვრებლებისათვის მუნიციპალიტეტებში  არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში განხორციელებული 
მომსახურება;
   _ ბენეფიციარისათვის კომპონენტით განსაზღვრული ერთზე მეტ ნოზოლოგიური კოდის არსებობის შემთხვევაში ერთი კოდი დაფინანსდება კომპონენტი განსაზღვრული 
პროპორციების მიხედვით (ბავშვებში - 80 %, მოზარდებში - 60 %), ხოლო დანარჩენი ნოზოლოგიები  კომპონენტით აღებული ვალდებულების 50 %-ით, ბავშვებში ნოზოლოგიის 
ღირებულების 40%-ით, მოზრდილებში  30%-ით, კრიტიკული მდგომარეობები ყველა შემთხვევაში ბავშვებისა და მოზრდილებისათვის დაფინანსდება 100%-ით.
    _კრიტიკული მდგომარეობებისას პირველი 6 დღის განმავლობაში გაწეული ხარჯები პაციენტის მხრიდან თანაგადახდას არ ექვემდებარება; კრიტიკული მდგომარეობები  3-18 
წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის დაფინასდება:  ქ. თბილისსა და ქუთაისში - 1234 ლარით; რუსთავში, ზუგდიდსა და გორში - 1 137 ლარით და სხვა ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში - 
958 ლარით. მოზრდილებში კრიტიკული მდგომარეობები დაფინანსდება: ქ. თბილისსა და ქუთაისში - 2 177 ლარით; რუსთავში, ზუგდიდსა და გორში - 1 893,5 ლარით და სხვა ქალქებსა 
და მუნიციპალიტეტებში - 1 760,5 ლარით. 
       -  იმ შემთხვევაში, როდესაც კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი პირველი 6 დღის დასრულებამდე სხვადასხვა მიზეზით (სამედიცინო ჩვენებით ან პაციენტის 
ოფიციალური წარმომადგენლის მოთხოვნით) გადაჰყავთ  პროგრამაში მონაწილე სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში, პაციენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მოთხოვნით  
სამედიცინო ვაუჩერით დაიფარება მკურნალობის ხარჯები მათ მიერ არჩეულ  ერთერთ   სამედიცინო დაწესებულებაში,   მეორე  სტაციონარში მკურნალობის ხარჯებს სრული 
მოცულობით ფარავს ბენეფიციარი.
      -დაუშვებელია პროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის ერთსა და იმავე ეპიზოდზე ერთი და იგივე ნოზოლოგიური კოდის სხვადსხვა კლინიკაში გამოყენება, გარდა კრიტიკული 
მდგომარეობისა.
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ბ.ა.

თემურ გაბაიძე
 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და

    სოციალური დაცვის მინისტრი 

 1. კომპონენტის მოსარგებლედ განისაზღვრება 3-დან 60 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც  რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. 
კომპონენტის ბენეფიციარს წარმოადგენენ: 3 - 18 წლის ასაკის ბავშვები; 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოზრდილი მოსახლეობა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 
ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ  200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და არ არიან სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამის 
ბენეფიციარები; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, 
მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი   (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; ჩერნობილის ატომური ელექროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო 
სამუშაოების მონაწილეები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები-დევნილები, რომელთაც  ქ. ბათუმში თამარის დასახლებაში გადაეცათ საცხოვრებელი ბინები.   ანტირაბიული მომსახურებით 
ისარგებლებს 18 წლის ზევით ასაკის მოსახლეობა.
  2.  პროგრამის მომსახურებით ვერ ისარგებლებენ ,,სახელმწიფი პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო 
ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეები, ინდივიდუალური და 
კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები.

"-------------------------------"

გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: 

 კომპონეტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიების ტარიფები განისაზღვრა 2011 წლის ,,მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების’’, ,,3 წლამდე ასაკის ბავშვთა გადაუდებელი და 
სტაციონარული დახმარებისა’’ და ,,ანტირაბიული დახმარების" პროგრამების მიხედვით, პაციენტთა რაოდენობა კი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. 

პროგრამის (ქვეპროგრამის) წარმომდგენი ორგანოს ხელმძღვანელი:    -------------------------------------------------- 
                                                       (ხელმოწერა)   

გვარი, სახელი და თანამდებობა : 

დ) კომპონეტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიები
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