
1.1.2.   3-14 წლის ასაკის ბავშვთა  დახმარება

1.1.2.1.  ალერგოლოგია

კოდი: (3-14)ბ.ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2727  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

L23 ალერგიული კონტაქტური დერმატიტი

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A736 საერთო IgE-ს განსაზღვრა სისხლის შრატში "ELIZA"-ს მეთოდით 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

რემისია. შესაძლოა ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (3-14)ბ.ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6259  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J45 ასთმა (გამწვავების ფაზა)

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

4 A75 სპიროგრაფია გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გმოკვლევა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

3 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 25

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

რემისია. შესაძლოა ლეტალობა.

კოდი: (3-14)ბ.ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3912  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV



J45 ასთმა (გამწვავების ფაზაში)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

4 A75 სპიროგრაფია გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გმოკვლევა  

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

3 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 30

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

რემისია. შესაძლოა ლეტალობა.

კოდი: (3-14)ბ.ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  728  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

L51.1 ბულოზური მრავალფორმიანი ერითემა (სტივენ-ჯონსის სინდრომი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

რემისია. შესაძლოა ლეტალობა.

კოდი: (3-14)ბ.ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6258  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T80.6 სხვა შრატისმიერი რეაქციები

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

4 A736 საერთო IgE-ს განსაზღვრა სისხლის შრატში "ELIZA"-ს მეთოდით 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა



 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 35 ანტაციდები, ჰ2 - ჰისტამინო რეცეპტორები ბლოკატორები და სხვა წყლულის საწინ. საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

რემისია, შესაძლოა ლეტალობა

კოდი: (3-14)ბ.ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  990  ვადა): 30

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

L51.2 ტოქსიური ეპიდერმული ნეკროლიზი [ლაიელის სინდრომი]

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 83 ანტიბიოტიკები - მაკროლიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

რემისია. შესაძლოა ლეტალობა 30-70%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3911  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

L50 ურტიკარია

T78.3 ანგიონევროზული შეშუპება

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A33 განავლის გამოკვლევა ჭიის კვერცხებზე 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 35 ანტაციდები, ჰ2 - ჰისტამინო რეცეპტორები ბლოკატორები და სხვა წყლულის საწინ. საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

რემისია. შესაძლოა ლეტალობა.

1.1.2.2.  გასტროენტეროლოგია

კოდი: (3-14)ბ.გასტროენტეროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2784  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

R10.1 მუცლის ზემო ნაწილში ლოკალიზებული ტკივილი (ეპიგასტრული ტკივილი)

R10.3 მუცლის სხვა ქვედა ნაწილში ლოკალიზებული ტკივილი

R10.4 სხვა და დაუზუსტებელი ტკივილი მუცლის არეში

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A51 კუჭ - ნაწლავის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 2

 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

 A139 სისხლში ამილაზას განსაზღვრა 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 27 სპაზმოლიტიკური საშუალებები

 35 ანტაციდები, ჰ2 - ჰისტამინო რეცეპტორები ბლოკატორები და სხვა წყლულის საწინ. საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

ტკივილის მოხსნა.

1.1.2.3.  დერმატო-ვენეროლოგია

კოდი: (3-14)ბ.დერმატო-ვენეროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 9621  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

L40.1 გენერალიზებული პუსტულური ფსორიაზი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 MM34 ულტრაიისფერი სხივებით დასხივება 5



 A1248 ნაცხის კვლევა სოკოზე 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 77 სხვა ფარმაკოლოგიური ჯგუფის სამკურნალო საშუალებები

 83 ანტიბიოტიკები - მაკროლიდები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.დერმატო-ვენეროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 9620  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

L08.0 პიოდერმია

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A311 კანიდან და ლორწოვ.გარს.მიღებ.მასალ.ბაქტერ.და მიკრო 1

 A1247 ნაცხის ბაქტერიოსკოპია 1

 A1248 ნაცხის კვლევა სოკოზე 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

1.1.2.4.  ენდოკრინოლოგია

კოდი: (3-14)ბ.ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3917  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

E27.2 ადისონური კრიზი (რეანიმაციის ბლოკში)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 5

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

4 A138 კორტიზოლის პროდუქციის რიტმის განსაზღვრა  

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

3 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები



 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების გაუმჯობესება. ლეტალობა.

კოდი: (3-14)ბ.ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5661  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

E03.0 თანდაყოლილი ჰიპოთირეოდიზმი დიფუზური ჩიყვით

E03.1 თანდაყოლილი ჰიპოთირეოდიზმი ჩიყვის გარეშე

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 1

 A61 სხივ-მაჯის სახსრის რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ)  

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A390 ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკანირება 1

 A719 სისხლში ტრიიოდთირონინის (T3) განსაზღვრა 1

 A720 სისხლში თიროქსინის (T4) განსაზღვრა 1

 A721 სისხლში თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) განსაზღვრა 1

 A957 შარდში იოდის ექსკრეციის განსაზღვრა 1

4 A1245 დენსიტომეტრია (ძვლის მინერალური სიმკვრივის განსაზღვრა) 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 54 ფარისებური ჯირკვლის ჰორმონები

 61 ვიტამინები

გამოსავალი

:

ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის ნორმალიზება. კლინიკური ეუთირეოზი.

კოდი: (3-14)ბ.ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5663  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

E05 თირეოტოქსიკოზი [ჰიპერთირეოზი]

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A390 ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკანირება 1

4 A719 სისხლში ტრიიოდთირონინის (T3) განსაზღვრა  



4 A720 სისხლში თიროქსინის (T4) განსაზღვრა  

4 A721 სისხლში თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) განსაზღვრა  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 55 ანტითირეოიდული სამკურნალო საშუალებები

 61 ვიტამინები

გამოსავალი

:

ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის ნოპრმალიზაცია კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების

 მიხედვით. ქურურგიულ სტაციონარში გაგზავნა.

კოდი: (3-14)ბ.ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3916  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

E10 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (ახლადგამოვლენილი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 24

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 1

 A34 ზიმნიცკის ცდა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A357 შაქრის განსაზღვრა შარდში 6

 A377 შარდში აცეტონის განს./კეტოსხეულების განს.(კეტონურ) 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

ნახშირწყლოვანი ცვლის მაჩვენებლების სტაბილიზაცია.

კოდი: (3-14)ბ.ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2730  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

E10 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (დეკომპენსირებული)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 24

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A357 შაქრის განსაზღვრა შარდში 1

 A377 შარდში აცეტონის განს./კეტოსხეულების განს.(კეტონურ) 4

 A686 ანტროპომეტრული გამოკვლევები 1

 A726 მიკროალბუმინურიის განსაზღვრა 1



 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 1

 A1232 გლიკოზილირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 1

 A1245 დენსიტომეტრია (ძვლის მინერალური სიმკვრივის განსაზღვრა) 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

ნახშირწყლოვანი ცვლის კომპენსაცია.

კოდი: (3-14)ბ.ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5664  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

E27.1 პირველადი ადრენოკორტიკალური უკმარისობა [ადისონის დაავადება]

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

4 A138 კორტიზოლის პროდუქციის რიტმის განსაზღვრა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

გამოსავალი

:

ჩანაცვლებითი თერაპიის ფონზე კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების ნორმალიზაცია.

კოდი: (3-14)ბ.ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5662  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

E23.2 უშაქრო დიაბეტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A34 ზიმნიცკის ცდა 8

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A95 ექოენცეფალოსკოპია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 52 ჰიპოთალამუსის, ჰიპოფიზის ჰორმონები და მათი ანტაგონისტები



გამოსავალი

:

ცანაცვლებითი თერაპიის ფონზე კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების ნორმალიზაცია.

კოდი: (3-14)ბ.ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2731  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

E23.0 ჰიპოფიზური ნანიზმი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 18

 A61 სხივ-მაჯის სახსრის რენტგენოგრაფია 1

 A284 თიროქსინის განსაზღვრა სისხლში 1

 A390 ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკანირება 1

 A686 ანტროპომეტრული გამოკვლევები 1

 A719 სისხლში ტრიიოდთირონინის (T3) განსაზღვრა 1

 A721 სისხლში თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) განსაზღვრა 1

 A1242 ზრდის ჰორმონის განსაზღვრა 14

 A1243 ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორი-1 (იზფა-1) განსაზღვრა 2

 A1244 ინსულ.მსგ.ზრდის ფაქტ-ის შემაკავშ.პროტეინი-3 (იზფაშეპი-3) 

განს.

2

 A1245 დენსიტომეტრია (ძვლის მინერალური სიმკვრივის განსაზღვრა) 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

დაავადების გამოვლენა. მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრა.

1.1.2.5.  კარდიორევმატოლოგია

კოდი: (3-14)ბ.კარდიორევმატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  987  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

M08.0 იუვენილური რევმატოიდური ართრიტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A179 სისხლის შრატში რევმატოიდული ფაქტორი 1

3 A201 ექოკარდიოსკოპია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

3 A431 რევმატიული აქტივობის=363/364/365 განსაზღვ. სისხლში 1



 A609 რენტგენოგრაფია 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 80%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.კარდიორევმატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3914  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

M30 კვანძოვანი პერიარტერიტი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები

M31 სხვა დამანეკროზებელი ვასკულოპათიები

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 3

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

3 A201 ექოკარდიოსკოპია 1

3 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

3 A431 რევმატიული აქტივობის=363/364/365 განსაზღვ. სისხლში 1

4 A698 ქვემო კიდურების სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 70%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.კარდიორევმატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  988  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I33.9 მწვავე ენდოკარდიტი, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1



 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

3 A201 ექოკარდიოსკოპია 2

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

3 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

3 A431 რევმატიული აქტივობის=363/364/365 განსაზღვ. სისხლში 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 30%-ში. გაუმჯობესება 65%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.კარდიორევმატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2616  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I01 რევმატული ცხელება გულის დაზიანებით

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A50 გულმკერდის გაშუქება 3

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A201 ექოკარდიოსკოპია 2

3 A204 ხახის ნაცხის და პირის ღრუს ბაქტეროლოგ. გამოკვლევა 1

4 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

4 A295 ეკგ დატვირთვით(ველოერგომეტრია) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A363 C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა 2

 A365 ანტისტრეპტოლიზი O-ს განსაზღვრა 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 61 ვიტამინები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 95%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.კარდიორევმატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2501  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

M32 სისტემური წითელი მგლურა

M33 დერმატოპოლიმიოზიტი

M34 სისტემური სკლეროზი



M35 შემაერთებელი ქსოვილის სხვა სისტემური დაზიანებები

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A30 შარდში ფორმიანი ელემენტების განსაზღვრა 1

 A44 სისხლის გამოკვლევა მგლურას უჯრედებზე 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A431 რევმატიული აქტივობის=363/364/365 განსაზღვ. სისხლში 1

4 A462 ანტინუკლეანური ანტისხეულების განსაზღვრა 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

სისტემური წითელი მგლურა - გაუმჯობესება 90%-ში. უშედეგო  8-10%-ში. გაუარესება 1-2%-

ში.

 დერმატოპოლიმიოზიტი - გაუმჯობესება 80%-ში. უშედეგო  15%-ში. გაუარესება 5%-ში.

 სისტემური სკლეროზი - გაუმჯობესება 85%-ში. უშედეგო  10%-ში. გაუარესება 5%-ში.

 შემაერთებელი ქსოვილის სხვა სისტემური დაზიანებები - გაუმჯობესება 90%-ში. უშედეგო

 10%-ში.

1.1.2.6.  კომბუსტიოლოგია

კოდი: (3-14)ბ.კომბუსტიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7084  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T29.0 მრავალი მიდამოს დამწვრობა დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 3

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1



 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 4

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 4 ნეიროლეფსიური საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 35 ანტაციდები, ჰ2 - ჰისტამინო რეცეპტორები ბლოკატორები და სხვა წყლულის საწინ. საშ.

 36 ღებინების და ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 92 ანტიბიოტიკები სხვადასხვა ჯგუფის

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 140 ანტიბიოტიკები - IV თაობის ცეფალოსპორინები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალობა 10%.

1.1.2.7.  კრიტიკული მდგომარეობები



კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5596  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T78.2 ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A627 ექოსკოპია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი 1%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5594  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J46 ასთმური სტატუსი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 5

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2



 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A627 ექოსკოპია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი 1%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5580  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

A05.1 ბოტულიზმი (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 4

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 12

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 12

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 4

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 12

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 3

 A627 ექოსკოპია 3



 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი 3%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 6276  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I50 გულის უკმარისობა (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 7

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 7

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 7

 A167 პროვოკაციულ-ინჰალაციური სინჯი 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 7

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 7

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A627 ექოსკოპია 2



 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 10%-ში. ლეტალური გამოსავალი 5%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 6278  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T07 დაუზუსტებელი მრავლობითი დაზიანებები (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 7

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 7

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 7

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 7

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2



 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A627 ექოსკოპია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 30%-ში. ლეტალური გამოსავალი 10%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5587  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G04 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 4

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 14

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 5

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2



 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 3

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 7

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 7

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A627 ექოსკოპია 2

 A629 ლუმბალური პუნქცია 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 93 ანტივირუსული სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 25%-ში. ლეტალური გამოსავალი 5%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5593  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G41 ეპილეფსიური სტატუსი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2



 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A627 ექოსკოპია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. რემისია. ლეტალური გამოსავალი 1%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5592  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G93.1 თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა

 რუბრიკებში

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 4

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 12

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 12

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 12

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 3

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 12

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 12



 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 4

 A627 ექოსკოპია 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 25%-ში. ლეტალური გამოსავალი 5%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5585  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I63 თავის ტვინის ინფარქტი (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 7

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 7

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1



 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 7

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 7

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 7

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A627 ექოსკოპია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 15%-ში. ლეტალური გამოსავალი 15%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5588  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N17 თირკმლის მწვავე უკმარისობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 10

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 1

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A627 ექოსკოპია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 28%-ში. ლეტალური გამოსავალი 3%-ში.



კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 6277  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

E10.0 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით

E11.0 ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი კომით

E12.0 კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი კომით

E13.0 სხვა მიზეზებით გამოწვეული შაქრიანი დიაბეტი კომით

E14.0 დაუზუსტებელი გენეზის შაქრიანი დიაბეტი კომით

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 6

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 6

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 6

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 3

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 3

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 6

 A627 ექოსკოპია 6

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების გაუმჯობესება. რემისია. ლეტალური გამოსავალი

 1,5%-ში.



კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5589  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S06 ინტრაკრანიული დაზიანება (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 15

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 15

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 15

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 15

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 15

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 4

 A627 ექოსკოპია 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები



 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 20%-ში. ლეტალური გამოსავალი 15%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5586  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I61 ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 7

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 7

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 7

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 7

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 7

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A627 ექოსკოპია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 92 ანტიბიოტიკები სხვადასხვა ჯგუფის

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 15%-ში. ლეტალური გამოსავალი 10%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5598  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T29.0 მრავალი მიდამოს დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 7

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 7

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 7

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 7

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 7

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 4

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები



 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

საიმედო. ლეტალობა 8%.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 6275  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

A41.9 სეპტიცემია, დაუზუსტებელი [სეპტიური შოკი]

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 4

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 14

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 5

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 7

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 7

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A627 ექოსკოპია 3

 A629 ლუმბალური პუნქცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები



 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

 142 ანტიბიოტიკები - გლიკოპეპტიდების ჯგუფი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 5%-ში. ლეტალური გამოსავალი 3%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 6274  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J96.0 სუნთქვის მწვავე უკმარისობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 8

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 3

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 8

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 8

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 8

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A627 ექოსკოპია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები



 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 2%-ში. ლეტალური გამოსავალი 3%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5581  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

A35 სხვა ტეტანუსი (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 5

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 15

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 15

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 5

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 15

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 15

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 3



 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A361 ძვლის პუნქტატის გამოკვლევა (მედულოგრამა) 1

 A609 რენტგენოგრაფია 3

 A627 ექოსკოპია 5

 A629 ლუმბალური პუნქცია 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი 5%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5599  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R57.8 სხვა შოკი [ენდოტოქსიური შოკი]

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 6

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 6

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1



 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 3

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 6

 A627 ექოსკოპია 6

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი 2%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5590  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G92 ტოქსიური ენცეფალოპათია

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 6

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 6

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1



 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 3

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 3

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 6

 A627 ექოსკოპია 6

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 93 ანტივირუსული სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გართულება 10%-ში. ლეტალური გამოსავალი 3%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5597  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T79.4 ტრავმული შოკი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 6



 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 6

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 3

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 3

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 6

 A627 ექოსკოპია 6

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი 5%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5582  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV



K72.0 ღვიძლის მწვავე ან ქვემწვავე უკმარისობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 5

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 5

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 5

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 5

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 5

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 3

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A627 ექოსკოპია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი 50%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5591  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R57.9 შოკი, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 4

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 14

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 5

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 7

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 7

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A627 ექოსკოპია 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 104 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტ.მოქმ. საშ.-ები-კურარეს მსგავსი მოქმ. მიორელაქსანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი



გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი 7%-ში.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(3-14) საწ. დღე (მკურნალობის

 5595  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R57.1 ჰიპოვოლემიური შოკი (ჰემორაგიული)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 3

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 3

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 3

 A627 ექოსკოპია 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები



 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი 2%-ში.

1.1.2.8.  ნევროლოგია

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7943  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

G40.7 petit mal, დაუზუსტებელი,  Grand mal გულყრების გარეშე

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  229  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G40.3 გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები

G40.7 petit mal, დაუზუსტებელი, Grand mal გულყრების გარეშე

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში  

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია  

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

3 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 1

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2

3 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში  

4 A981 ციტოგენეტიკური გამოკვლევა (ვენიდან)  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები



 5 ტრანკვილიზატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6257  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G40.3 გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2510  ვადა): 25

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

G61.0 გიუნ - ბარეს სინდრომი, მწვავე (პოსტინფექციური) პოლინევრიტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 MM1 მასაჟი 15

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A231 სისხლის შრატში A, M, G იმუნოგლობულინების განსაზღვრა 1

 A329 ელექტრომიოგრაფია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A629 ლუმბალური პუნქცია 2

 MM26 პლაზმაფერეზი 20

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.



კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7942  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

G40.6 გულყრები Grand mal, დაუზუსტებელი (petit mal-ით ან მის გარეშე)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია  

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. რემისია.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  264  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G04 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი (არაინფექციური პერიოდი)

G61.0 გიენ - ბარეს სინდრომი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 MM1 მასაჟი  

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 8

4 A115 ელექტრომიოგრაფია 1

4 A231 სისხლის შრატში A, M, G იმუნოგლობულინების განსაზღვრა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 1

 MM26 პლაზმაფერეზი 20

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 93 ანტივირუსული სამკ. საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  231  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G41 ეპილეფსიური სტატუსი



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია  

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

3 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 1

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2

3 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

4 A981 ციტოგენეტიკური გამოკვლევა (ვენიდან)  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

რემისია.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  261  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S06 ინტრაკრანიალური დაზიანება

S14 ზურგის ტვინის და ნერვების დაზიანება კისრის დონეზე

- - - (დახურული დაზიანება)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  

4 U97 ზურგის ტვინის ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსით გამოკვ. 1

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია)  

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6260  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G93.2 კეთილთვისებიანი ქალასშიდა ჰიპერტენზია

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  



 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც)  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2508  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

G71.0 კუნთოვანი დისტროფიები

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 MM1 მასაჟი 10

 MM3 ელექტროფორეზი 10

 A329 ელექტრომიოგრაფია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 MM26 პლაზმაფერეზი  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები

 63 სხვადსხვა მეტაბოლური საშუალებები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება. უცვლელი.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  228  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G40.0 ლოკალიზაციაზე დამოკიდებული (პარციალური) იდიოპათიური ეპილეფსია და

 ეპილეფსიური სინდრომები. პარციალური გულყრებით

G40.1 ლოკალიზაციაზე დამოკიდებული (კეროვანი) (პარციალური) სიმპტომური ეპილეფსია

 და ეპილეფსიური სინდრომები მარტივი პარციალური გულყრებით

G40.2 ლოკალიზაციაზე დამოკიდებული (კეროვანი) (პარციალური) სიმპტომური ეპილეფსია

 და ეპილეფსიური სინდრომები რთული პარციალური გულყრებით

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები



 5 ტრანკვილიზატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

რემისია.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  263  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

B91 პოლიომიელიტის შედეგები

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 MM1 მასაჟი 15

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 10

 MM3 ელექტროფორეზი  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები

 93 ანტივირუსული სამკ. საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3924  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I02 რევმატული ქორეა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A93 ექოკარდიოგრაფია  

3 A130 ფონოკარდიოგრაფია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ)  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A363 C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა 1

 A364 დიფენილამინის ცდა 1

 A365 ანტისტრეპტოლიზი O-ს განსაზღვრა 1

4 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

 83 ანტიბიოტიკები - მაკროლიდები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  265  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV



G51 სახის ნერვის დაზიანებანი (პერიფერიული დამბლა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 MM1 მასაჟი  

4 A115 ელექტრომიოგრაფია 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 MM25 აპლიკაცია პარაფინით 10

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 93 ანტივირუსული სამკ. საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  230  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G40.4 სხვა გენერალიზირებული ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები

გამოსავალი

:

რემისია.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  262  ვადა): 18

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G09 ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი დაავადებების შედეგები (მენინგო-

 ენცეფალიტი, ენცეფალიტი-არაინფექციური პერიოდი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 2

 MM1 მასაჟი  

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური  

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა



 2 საძილე საშუალებები

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 93 ანტივირუსული სამკ. საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  238  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G91 ჰიდროცეფალია

G93.2 კეთილთვისებიანი ქალასშიდა ჰიპერტენზია

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც)  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 6

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

1.1.2.9.  ნეიროქირურგია

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4869  ვადა): 25

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

G00.9 ბაქტერიული მენინგიტი, დაუზუსტებელი

G04.9 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი დაუზუსტებელი (ვენტრიკულიტი (თავის

 ტვინის), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული)

T81.4 პროცედურის შემდგომი ინფექცია, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა

 კლასიფიკაციებში (ოპერაციის შემდგომი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 6

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 6



 A611 ვენტრიკულური პუნქცია 5

 A629 ლუმბალური პუნქცია 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 141 ანტიბიოტიკები - ქლორამფენიკოლის ჯგუფი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. უცვლელი. გაურესება. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2534  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

S06.4 ეპიდურული სისხლჩაქცევა

S06.5 ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა

S06.3 თავის ტვინის ფოკალური დაზიანება (ინტრაცერებრული)

ოპერაცია: ჰემატომის მოშორება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

5 3 მედდა: 1 ------ B-VI B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 6

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 5

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 20

 A121 კოაგულოგრამა 3

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 3

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 5

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 3

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 8

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1



 A629 ლუმბალური პუნქცია 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. უცვლელი. გაუარესება. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2533  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S07 ზეწოლით გამოწვეული თავის დაზიანება

S02.0 ქალასარქველის მოტეხილობა

ოპერაცია: მოტეხილი ფრაგმენტების რეზექცია,რეპოზიცია,პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

4 2.3 მედდა: 1 ------ B-IV B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 2

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 20

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 20

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 3

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 6

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 9 ნოოტროპული საშუალებები



 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2527  ვადა): 25

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

S14 ზურგის ტვინის და ნერვების დაზიანება კისრის დონეზე

T08 ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე

T06.0 თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების დაზიანება ზურგის ტვინისა და ნერვების

 დაზიანებასთან ერთად

T06.1 ნერვებისა და ზურგის ტვინის დაზიანება,რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან

 სხეულის ნაწილებს

T02 მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის სხვადასხვა მიდამოს

T09.3 ზურგის ტვინის დაზიანება დაუზუსტებელ დონეზე

ოპერაცია: ლამინექტომია,ჰემატომის ან მოცულობითი წარმონაქმნის მოშორება,ფიქსაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

5 3 მედდა: 1 ------ B-VI B-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 6

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 4

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 4

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 2

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 20

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 6

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1



 A504 თავ.ზურგ.ტვინის მაგ.გარს.არასიმს.პროცეს.პათომორფოლ 1

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 63 სხვადსხვა მეტაბოლური საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. უცვლელი. გაუარესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2528  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S00 თავის ზედაპირული დაზიანება

S01 თავის ღია ჭრილობა

T14.0 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ზედაპირული დაზიანება

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2530  ვადა): 25

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S06.1 თავის ტვინის ტრავმული შეშუპება

S06.3 თავის ტვინის ფოკალური დაზიანება

S06.6 ტრავმული სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა

S06.7 ქალასშიდა დაზიანება გახანგრძლივებული კომით

S02.0 ქალასარქველის მოტეხილობა

S02.1 ქალას ფუძის მოტეხილობა

S02.7 ქალას და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა

S02.9 ქალას და სახის ძვლების მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილის



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 6

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 5

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 2

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 15

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 2

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 4

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 5

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 6

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 8

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 9 ნოოტროპული საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. უცვლელი.

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2531  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S06.0 თავის ტვინის შერყევა

S06.2 თავის ტვინის დიფუზური დაზიანება

S04 კრანიალური ნერვების დაზიანება

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2



 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 2

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 1

3 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 9 ნოოტროპული საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 61 ვიტამინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2529  ვადა): 30

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q03 თანდაყოლილი ჰიდროცეფალუსი

G91 ჰიდროცეფალუსი

ოპერაცია: შუნტირება(შუნტის ფასის გარეშე),რევიზია,რეკონსტრუქცია,მოშორება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

5 2 მედდა: 1 ------ B-V B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 8

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 6

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A611 ვენტრიკულური პუნქცია 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები



 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. უცვლელი.

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2526  ვადა): 25

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D32 ტვინის გარსების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D33 თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების

 კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D42 ტვინის გარსების და გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე

D43 თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის გაურკვეველი და უცნობი

 ქცევის სიმსივნე

D35.2 ჰიპოფიზის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

D35.3 კრანიოფარინგიული სადინარი

B67.9 ექინოკოკოზი, სხვა და დაუზუსტებელი

G06.0 ინტრაკრანიული აბსცესი და გრანულომა

ოპერაცია: მოცულობითი წარმონაქმნის ამოკვეთა,რეკონსტრუქცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

5 3 მედდა: 1 ------ B-VI B-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 6

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 8

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 4

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 15

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 6

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1



 A503 ც.ნ.ს. - ის სიმსივნეების პათომორფოლოგია 0.3

 A505 თავ.ზურგ.ტვინის მაგ.გარს.სიმსივნ-ის პათომორფოლოგია 0.3

 A629 ლუმბალური პუნქცია 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 141 ანტიბიოტიკები - ქლორამფენიკოლის ჯგუფი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. უცვლელი. გაუარესება. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2532  ვადა): 30

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

S06.7 ქალასშიდა დაზიანება გახანგრძლივებული კომით

S06.1 თავის ტვინის ტრავმული შეშუპება

S06.3 თავის ტვინის ფოკალური დაზიანება

S02.1 ქალას ფუძის მოტეხილობა

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

 -------- -------- დანართ. 3 -------- --------

 ------ ------ M-III ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 10

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 5

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 4

 A95 ექოენცეფალოსკოპია 3

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 4

 MM1 მასაჟი 20

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 20

 A121 კოაგულოგრამა 3

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 4



 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 8

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 9 ნოოტროპული საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. უცვლელი. ლეტალობა 10%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2525  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T08 ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე

T06.0 თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების დაზიანება ზურგის ტვინისა და ნერვების

 დაზიანებასთან ერთად

T06.1 ნერვებისა და ზურგის ტვინის დაზიანება,რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან

 სხეულის ნაწილებს

T09.3 ზურგის ტვინის დაზიანება დაუზუსტებელ დონეზე

T02 მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის სხვადასხვა მიდამოს

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 4

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 4

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 2

 A95 ექოენცეფალოსკოპია 2

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 20

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 20

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1



 A121 კოაგულოგრამა 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 5

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 8

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. უცვლელი. გაუარესება.

1.1.2.10.  ნეფროლოგია

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6435  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N18.9 თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 3

 A1225 ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა



 35 ანტაციდები, ჰ2 - ჰისტამინო რეცეპტორები ბლოკატორები და სხვა წყლულის საწინ. საშ.

 46 სისხლის წარმოქმნაზე მოქმედი სამკურნალო საშუალებები

 61 ვიტამინები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

გამოსავალი

:

დიალიზის ვადების გადაწევა

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3927  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N00 მწვავე ნეფრიტული სინდრომი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A365 ანტისტრეპტოლიზი O-ს განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3926  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

N00 მწვავე ნეფრიტული სინდრომი (გართულებული თირკმლის მწვავე უკმარისობით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1



 A365 ანტისტრეპტოლიზი O-ს განსაზღვრა 1

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3929  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

N04 ნეფროზული სინდრომი (ლიპოიდური ნეფროზი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

ლაბორატორიული მაჩვენებლების გაუმჯობესება. შეშუპების გაქრობა. დიურეზის აღდგენა.

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3931  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

N39.0 საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (ცხელებით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A34 ზიმნიცკის ცდა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A77 ცისტოგრაფია 1



 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 A363 C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა 1

 A409 უროგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

ლაბორატორიული მაჩვენებლების ნორმალიზება. ტემპერატურის ნორმალიზება. დიზურიული

 მოვლენების გაქრობა.

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6268  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

N39.0 საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (ცხელებით)

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A34 ზიმნიცკის ცდა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A77 ცისტოგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

ლაბორატორიული მაჩვენებლების ნორმალიზება. ტემპერატურის ნორმალიზება. დიზურიული

 მოვლენების გაქრობა.

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5577  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

N39.0 საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (ცხელების გარეშე)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A34 ზიმნიცკის ცდა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A77 ცისტოგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1



 A161 საშოს სისუფთავის ხარისხის განსაზღვრა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 A363 C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა 1

 A948 საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპიული გამოკვლევა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

გამოსავალი

:

ლაბორატორიული მაჩვენებლების ნორმალიზება. დიზურიული მოვლენების გაქრობა.

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6255  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

N39.0 საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (ცხელების გარეშე)

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A34 ზიმნიცკის ცდა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A77 ცისტოგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

გამოსავალი

:

ლაბორატორიული მაჩვენებლების ნორმალიზება. დიზურიული მოვლენების გაქრობა.

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6436  ვადა): 30

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N01 სწრაფად პროგრესირებადი ნეფრიტული სინდრომი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 4

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 4

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 5

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 3

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1



 A691 ტრიგლიცერიდების განს.(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

თირკმლის ფუნქციის გაუმჯობესება. ექსკრეტორული ნიშნების ალაგება.

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3928  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N03 ქრონიკული ნეფრიტული სინდრომი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A691 ტრიგლიცერიდების განს.(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 1

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 71 ავთვისებიანი წარმონაქმნების მკურნალობის დროს გამოსაყენებელი სამკურნალო საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

გამოსავალი

:

შეშუპების გაქრობა. არტერიული წნევის ნორმალიზების ტენდენცია. დიურეზის აღდგენა.

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5713  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N03 ქრონიკული ნეფრიტული სინდრომი

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

გამოსავალი

:

შეშუპების გაქრობა. არტერიული წნევის ნორმალიზების ტენდენცია. დიურეზის აღდგენა.

კოდი: (3-14)ბ.ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7499  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

N02 ხანგამოშვებითი და მდგრადი ჰემატურია

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A14 შარდმჟავას განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 1

 A34 ზიმნიცკის ცდა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 1

 A147 შარდში Ca-ის ექსკრეციის განსაზღვრა 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A409 უროგრაფია 1

 A1224 მარილების (რაოდენობრივი) განსაზღვრა 24 სთ შარდში 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

გამოსავალი

:

ლაბორატორიული მონაცემების გაუმჯობესება

1.1.2.11.  ორთოპედია-ტრავმატოლოგია

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის



 7522  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q65.6 არამდგრადი მენჯ-ბარძაყის სახსარი (coxa vara, coxa valga, ბარძაყის

 თანდაყოლილი ამოვარდნილობის კონსერვატული მკურნალობის შემდგომი პერიოდი)

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  

 A87 მენჯის ძვლების გადაღება (ერთი პროექცია) 1

 MM1 მასაჟი 15

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 15

 MM3 ელექტროფორეზი 10

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ)  

 MM13 ბალნეოპროცედურა 10

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 90%.არადამაკმაყოფილებელი გამოსავალი 10%

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4978  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S73.0 ბარძაყის ამოვარდნილობა (ტრავმული)

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A86 მენჯ-ბარძაყის სახსრის გადაღება (ერთი პროექცია) 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4968  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

Q65.0 ბარძაყის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ცალმხრივი

Q65.1 ბარძაყის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ორმხრივი

Q65.3 ბარძაყის თანდაყოლილი ქვეამოვარდნილობა, ცალმხრივი

Q65.4 ბარძაყის თანდაყოლილი ქვეამოვარდნილობა, ორმხრივი

Q65.6 არასტაბილური ბარძაყი

Q65.8 ბარძაყის სხვა თანდაყოლილი დეფორმაციები



- - - (ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: ბარძაყის თავის ჩაყენება, ძვალკვეთა, რეკონსტრუქცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

5 1.3 მედდა: 1 ------ B-V B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

4

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4976  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S72 ბარძაყის მოტეხილობა (კონსერვატიული მკურნალობა - ჩონჩხოვანი

 დაჭიმვა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

4

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.



კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 5415  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S72 ბარძაყის მოტეხილობა (ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: ბარძაყის ძვლის ოსტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

5 1.3 მედდა: 1 ------ B-V B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

4

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 3891  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S72 ბარძაყის მოტეხილობა (ღია)

ოპერაცია: ჩონჩხოვანი დაჭიმვა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1



 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

2

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4975  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S72.4 ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

S82.1 დიდი წვივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

ოპერაცია: ოსტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

4 1.3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

4

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4977  ვადა): 21



სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S72.0 ბარძაყის ყელის მოტეხილობა (კონსერვატიული მკურნალობა - ჩონჩხოვანი

 დაჭიმვა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A86 მენჯ-ბარძაყის სახსრის გადაღება (ერთი პროექცია) 4

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 5666  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S72.0 ბარძაყის ყელის მოტეხილობა (შეცილებით)

ოპერაცია: ოსოტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

5 1.3 მედდა: 1 ------ B-V B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

6

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები



გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4979  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S32.1 გავის მოტეხილობა

S32.2 კუდუსუნის მოტეხილობა

S32.3 თეძოს ძვლის მოტეხილობა

S32.4 ტაბუხის მოტეხილობა

S32.5 ბოქვენის ძვლის მოტეხილობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

2

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 3885  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S82.0 კვირისტავის მოტეხილობა (ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: კვირისტავის ოსტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 -------- დანართ. 4 --------

3 1 მედდა: 1 ------ B-IV ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A70 მუხლის სახსრის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 2

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 2



 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 3884  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S12 კისრის მალების მოტეხილობა

S22.0 გულმკერდის მალის მოტეხილობა

S32.0 წელის მალის მოტეხილობა

- - - (ხერხემლის სვეტის დაზიანება)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A58 კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A63 გულმკერდის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A64 წელის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 5257  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S42.0 ლავიწის მოტეხილობა

- - - (ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: ოსტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

4 1.3 მედდა: 1 ------ B-V B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1



 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

2

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4973  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S42.0 ლავიწის მოტეხილობა (კონსერვატიული მკურნალობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A84 მხრის სარტყლის გადაღება(სახსრის) (ერთი პროექცია) 2

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4970  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S62 მოტეხილობა მაჯის და მტევნის დონეზე

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A62 მტევნის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები



 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 3894  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S62 მოტეხილობა მაჯის და მტევნის დონეზე (ღია)

ოპერაცია: ოსტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

3 1.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A62 მტევნის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4974  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S43.0 მხრის სახსარში ამოვარდნილობა

S53.0 სხივის თავის ამოვარდნილობა

S53.1 იდაყვის ამოვარდნილობა

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A60 იდაყვის სახსრის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 2

 A84 მხრის სარტყლის გადაღება(სახსრის) (ერთი პროექცია) 2

 A628 იმობილიზაცია 1



 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4972  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S42.2 მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

S42.3 მხრის ძვლის სხეულის მოტეხილობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A57 მხრის ძვლის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 3

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 1081  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S42.2 მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

S42.3 მხრის ძვლის სხეულის მოტეხილობა

S42.4 მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

- - - (ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: ოსტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

4 1.3 მედდა: 1 ------ B-V B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

2

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.



 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 3893  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S42.3 მხრის ძვლის სხეულის მოტეხილობა (ღია)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

2

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4971  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S42.4 მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A60 იდაყვის სახსრის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 3

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4967  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S22.4 ნეკნების მრავლობითი მოტეხილობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1



 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 7638  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

Z47 ორთოპედიული მკურნალობის შემდგომი მოვლა

ოპერაცია: მეტალი კონსტრუქციების ამოღება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A86 მენჯ-ბარძაყის სახსრის გადაღება (ერთი პროექცია) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 7525  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

M15 პოლიართროზი

M42 ხერხემლის ოსტეოქონდროზი

 (კონსერვატული მკურნალობა)

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  

 MM1 მასაჟი 15



 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 15

 MM3 ელექტროფორეზი 10

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ)  

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 MM13 ბალნეოპროცედურა 10

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 80%.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 7523  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

M41 სქოლიოზი

Q76.3 თანდაყოლილი სქოიოზი, გამოწვეული ძვლის თტანდაყოლილი მანკით

ოპერაცია: ოსტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

3 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

5 5 მედდა: 1 ------ B-V B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A8033 სისხლის შეთავსება 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

I-II ხარისხის დროს გაუმჯობესება 70%. III ხარისხის დროს გაუმჯობესება 50%

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 3892  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T14.0 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ზედაპირული დაზიანება

T14.1 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა

ოპერაცია: ჭრილობის დამუშავება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 3887  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T14.6 სხეულის დაუსუსტებელი უბნის მყესების და კუნთების დაზიანება

T14.4 სხეულის დაუსუსტებელი უბნის ნერვის დაზიანება

ოპერაცია: მყესების პლასტიკა, ნერვის აღდგენა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

3 2 მედდა: 1 ------ B-V ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A62 მტევნის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 7524  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q66 ტერფების თანდაყოლილი დეფორმაციები (ტერფმრუდობა)

 (კონსერვატული მკურნალობის შემდგომი ნარჩენი დეფორმაციები)

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი  

 A73 ტერფის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 2



 MM1 მასაჟი 15

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 15

 MM3 ელექტროფორეზი 10

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ)  

 MM13 ბალნეოპროცედურა 10

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 90%.არადამაკმაყოფილებელი გამოსავალი 10%

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4969  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

Q66 ტერფის თანდაყოლილი დეფორმაციები

Q70.0 შეხორცებული თითები (ხელის)

ოპერაცია: საკორექციო ოსტეოტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- --------

4 1.3 მედდა: 1 ------ B-V B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

3

 A628 იმობილიზაცია 2

 A1188 შეხვევა 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4964  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S92 ტერფის მოტეხილობა, კოჭ-წვივის სახსრის დაზიანების გარეშე

ოპერაცია: ოსტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ 1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------



ი:

2 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A73 ტერფის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 2

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 3889  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S92 ტერფის მოტეხილობა, კოჭ-წვივის სახსრის დაზიანების გერეშე (ღია)

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A73 ტერფის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4963  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S82 წვივის ძვლების მოტეხილობა, კოჭის ჩათვლით

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A71 წვივის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 4

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1



 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 3890  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S82 წვივის ძვლების მოტეხილობა, კოჭის ჩათვლით (ღია)

ოპერაცია: ოსტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

4 1.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A71 წვივის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 2

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4965  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S52 წინამხრის მოტეხილობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

2

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.



 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 4966  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S52 წინამხრის მოტეხილობა

ოპერაცია: ოსტეოსინთეზი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

2

 A628 იმობილიზაცია 1

 A1188 შეხვევა 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ორთოპედია-ტრავმატოლოგი საწ. დღე (მკურნალობის

 3886  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

M25.0 ჰემართროზი

S43 მხრის სარტყლის სახსრებში ამოვარდნილობა, იოგების დაძაბვა და დაჭიმვა

S53 იდაყვის სახსარში ამოვარდნილობა, იოგების დაძაბვა და დაჭიმვა

S73 ბარძაყის ამოვარდნილობა, მენჯ-ბარძაყის სახსრის იოგების დაძაბვა და დაჭიმვა

S83 მუხლის სახსარში ამოვარდნილობა, იოგების დაძაბვა და დაჭიმვა

S93 კოჭ-წვივის სახსარში ამოვარდნილობა, იოგების დაძაბვა და დაჭიმვა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1



 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A628 იმობილიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

1.1.2.12.  ოტოლარინგოლოგია

კოდი: (3-14)ბ.ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5562  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S19.9 კისრის დაუზუსტებელი დაზიანებები

J05 მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი და ეპიგლოტიტი

T17.3 უცხო სხეული ხორხში

T17.4 უცხო სხეული ტრაქეაში

ოპერაცია: ტრაქეოსტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

3 0.3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A52 საყლაპავი მილის რენტგენოგრაფია 1

 A108 ლარინგოსკოპია 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3957  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J01 მწვავე სინუსიტი (ქალასშიდა ან ორბიტალური გართულებებით)

G06.0 ინტრაკრანიალური აბსცესი და გრანულომა



G00 ბაქტერიული მენინგიტი

ოპერაცია: ცხვირის დანამატი ღრუების რადიკალური ოპერაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

4 1.3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A55 ცხვირის დანამატი წიაღების რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 A95 ექოენცეფალოსკოპია 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A524 ქალას დანამატი ღრუების ანთებითი პროცეს. პათომორფოლ  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 31 დიურეზული საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 70%-ში. გაუმჯობესება 20%-ში. ლეტალობა 10%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3956  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

G06.0 ოტოგენური ინტრაკრანიალური აბსცესი და გრანულომა

G00 ბაქტერიული მენინგიტი

H83.0 ლაბირინთიტი

ოპერაცია: ყურის რადიკალური ოპერაცია ან ანტრომასტოიდექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

4 2 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2



 A584 ყურის პათომორფოლოგია  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 80%-ში. ლეტალობა 20%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3959  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J39.0 რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი

J36 პერიტონზილარული აბსცესი

ოპერაცია: ინციზიოდრენირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- -------- -------- -------- --------

2 0.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 99%-ში. ლეტალობა 1%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3955  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

H66.4 შუა ყურის მწვავე ანთება (გართულებული მასტოიდიტით)

H66.2 ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი შუა ოტიტი

 (გართულებული ფაციალისით, ლაბირინთიტით)

H66.3 სხვა ქრონიკული ჩირქოვანი შუა ოტიტი (გართულებული ფაციალისით,ლაბირინთიტით)

ოპერაცია: ანტრომასტოიდექტომია ან ყურის რადიკალური ოპერაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

4 2 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A113 აუდიომეტრია 2

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A584 ყურის პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 31 დიურეზული საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 70%-ში. გაუმჯობესება 25%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3960  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R04.0 ცხვირიდან სისხლდენა (უკანა ტამპონადით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 99%-ში. ლეტალობა 1%-ში.

1.1.2.13.  ოფთალმოლოგია

კოდი: (3-14)ბ.ოფთალმოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  782  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

H33 ბადურის ჩამოცლა და გახევა

ოპერაცია: ბადურას ჩამოცლის საწინააღმდეგო ოპერაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

5 2 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A110 მხედველობის სიმახვილის გამოკვლევა (ვიზომეტრია) 5

 A111 მხედველობის ველის გამოკვლევა (პერიმეტრია) 2

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 10

 A458 ტონომეტრია 1

 A476 ექოოფთალმოსკოპია  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 70%-ში. უცვლელი 30%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ოფთალმოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5570  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

Q15.0 თანდაყოლილი გლაუკომა

H40 გლაუკომა

ოპერაცია: გლაუკომა (ოპერაციული)

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

4 1.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A110 მხედველობის სიმახვილის გამოკვლევა (ვიზომეტრია) 3

 A111 მხედველობის ველის გამოკვლევა (პერიმეტრია) 2

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 5

 A458 ტონომეტრია 2

 A459 ბიომიკროსკოპია 5

 A464 გონიოსკოპია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 85 ანტიბიოტიკები - ტეტრაციკლინები

 105 თვალის ჰიპოტენზიური საშუალებები (პილოკარპინი, თიმოლოლი და სხვა)

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 35-47%-ში. გაუმჯობესება 40-50%-ში. გაუარესება 3-5%-ში. უცვლელი

 10-15%-ში.



კოდი: (3-14)ბ.ოფთალმოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5578  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S05.4 თვალბუდის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით ან მის გარეშე

S05.5 თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით

S05.6 თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე

S05.3 თვალის დაფლეთა თვალსშიდა ინტრაოკულარული ქსოვილის გამოვარდნის ან

 დაკარგვის გარეშე

S05.2 თვალის დაფლეთა და გახეთქვა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნით

S05.7 თვალის ავულსია (თვალის კაკლის მოწყვეტა)

ოპერაცია: ჭრილობის დამუშავება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

5 2 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A110 მხედველობის სიმახვილის გამოკვლევა (ვიზომეტრია) 3

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 5

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 A459 ბიომიკროსკოპია 5

4 A461 თვალბუდის რენტგენოგრაფია  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 83 ანტიბიოტიკები - მაკროლიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 10-15%-ში. გაუმჯობესება 55-70%-ში. გაუარესება 15-30%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ოფთალმოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5575  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

H05.0 თვალბუდის მწვავე ანთება

ოპერაცია: ორბიტოტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

5 2 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A110 მხედველობის სიმახვილის გამოკვლევა (ვიზომეტრია) 3

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 3

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A459 ბიომიკროსკოპია 3

 A461 თვალბუდის რენტგენოგრაფია 1

 A600 ეკზოფთალმომეტრია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. უცვლელი. გაუარესება.

კოდი: (3-14)ბ.ოფთალმოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5566  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

C69 თვალის და მისი დანამატი ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე

ოპერაცია: სიმსივნის ამოკვეთა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

5 2 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A110 მხედველობის სიმახვილის გამოკვლევა (ვიზომეტრია) 2

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 2

 A459 ბიომიკროსკოპია 2

 A461 თვალბუდის რენტგენოგრაფია 1

 A583 თვალის პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება. გაუარესება.

კოდი: (3-14)ბ.ოფთალმოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5573  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

H16 კერატიტი (გართულებული რქოვანას პერფორირებული წყლულით)

ოპერაცია: ლორწოვანას გადაფარვა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა ანესთეზი ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ პ/ინტ.თერ



დ ა . .

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

4 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A7 თვალის ლორწოვანიდან აღებული მასალის ბაქტერ.გამოკ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A110 მხედველობის სიმახვილის გამოკვლევა (ვიზომეტრია) 3

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 3

 A459 ბიომიკროსკოპია 7

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 85 ანტიბიოტიკები - ტეტრაციკლინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 119 მიდრიატიკები (ატროპინი და სხვა)

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 30%-ში. გაუმჯობესება 65%-ში. გაუარესება 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ოფთალმოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2816  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

H16 კერატიტი (გართულებული)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A7 თვალის ლორწოვანიდან აღებული მასალის ბაქტერ.გამოკ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A110 მხედველობის სიმახვილის გამოკვლევა (ვიზომეტრია) 3

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 3

 A459 ბიომიკროსკოპია 7

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 85 ანტიბიოტიკები - ტეტრაციკლინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 119 მიდრიატიკები (ატროპინი და სხვა)

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 30%-ში. გაუმჯობესება 65%-ში. გაუარესება 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ოფთალმოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5572  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

H04.3 საცრემლე გზების მწვავე და დაუზუსტებელი ანთება (გართულებული)

ოპერაცია: აბსცესის გაკვეთა,ზონდაჟი



ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 2 -------- -------- --------

3 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A7 თვალის ლორწოვანიდან აღებული მასალის ბაქტერ.გამოკ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A110 მხედველობის სიმახვილის გამოკვლევა (ვიზომეტრია) 2

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 85 ანტიბიოტიკები - ტეტრაციკლინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

1.1.2.14.  სასუნთქი ორგანოების დაავადებები

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 2858  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J11.0 გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული

J12 ვირუსული პნევმონია, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

J15.9 ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი

J18 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე

- - - (მძიმე, ასთმური სინდრომით - ანტიბიოტიკოთერაპიის 2 კურსი)

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

 -------- -------- დანართ. 3 -------- --------

 ------ ------ BI-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ)  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

3 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 10

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.



 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება, გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 2859  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J11.0 გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული

J12 ვირუსული პნევმონია, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

J15.9 ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი

J18 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე

- - - (ასთმური სინდრომით - ანტიბიოტიკოთერაპიის 1 კურსი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 2860  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J11.0 გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული

J12 ვირუსული პნევმონია, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

J15.9 ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი

J18 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე

- - - (ასთმური სინდრომით - ანტიბიოტიკოთერაპიის 2 კურსი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2



 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 10

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 2863  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J11.0 გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული

J12 ვირუსული პნევმონია, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

J18 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე

- - - (ანტიბიოტიკოთერაპიის 2 კურსი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 2865  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J11.0 გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული

J12 ვირუსული პნევმონია, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

J15.9 ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი

J18 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე

- - - (ანტიბიოტიკოთერაპიის 1 კურსი)



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 6265  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J11.0 გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული

J12 ვირუსული პნევმონია, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

J15.9 ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი

J18 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე

- - - (ასთმური სინდრომით, ანტიბიოტიკოთერაპიის 1 კურსი - დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 6267  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J11.0 გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული

J12 ვირუსული პნევმონია, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

J15.9 ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი

J18 პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე

- - - (ანტიბიოტიკოთერაპიის 1 კურსი - დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 2867  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J11.8 გრიპი სხვა გამოვლინებებით, ვირუსი არაა ინედტ. (გრიპით გამოწვეული

 ენცეფალოპათია)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 2866  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J10.1 გრიპი სხვა რესპირატ.გამოვლინებებით, გრიპის ვირუსი იდენტ. (გრიპული

 ლარინგიტი)

J11.1 გრიპი სხვა რესპირატ.გამოვლინებებით, ვირუსი არაა იდენტ. (გრიპული

 ლარინგიტი)

I05.0 მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] (III-IV ხარისხი)

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ

.

 -------- -------- დანართ. 3 -------- --------



 ------ ------ B-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A58 კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ)  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. შესაძლებელია არაკეთილსაიმედო გამოსავალი.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 2869  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J10.1 გრიპი სხვა რესპირატ.გამოვლინებებით, გრიპის ვირუსი იდენტ. (გრიპული

 ლარინგიტი)

J11.1 გრიპი სხვა რესპირატ.გამოვლინებებით, ვირუსი არაა იდენტ. (გრიპული

 ლარინგიტი)

J05.0 მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] (I-II ხარისხის)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

  985  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J20 მწვავე ბრონქიტი (ბრონქოსპაზმი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1



 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

3 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)სასუნთქი ორგანოების დაავ საწ. დღე (მკურნალობის

 6253  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J20 მწვავე ბრონქიტი (ბრონქოსპაზმი)

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

3 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

1.1.2.15.  ტოქსიკოლოგია

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  956  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T53 ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბედების ჰალოგენური დერივატების ტოქსიური

 ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები



 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  966  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T53 ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბედების ჰალოგენური დერივატების ტოქსიური

 ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  965  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV



T45.0 ანტიალერგიული და ანტიემეტიური პრეპარატებით მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  954  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T42 ანტიეპილეფსიური, სედატიურ-საძილე და პარკინსონიზმის საწინააღმდეგო

 პრეპარატებით მოწამვლა

T43 მოწამვლა ფსიქოტროპული პრეპარატებით, რომლებიც არაა კლასიფიცირებული სხვა

 რუბრიკებში

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები



 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 90%-ში. ლეტალობა 10%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 1050  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T39 არაოპიოიდური ანალგეტიკებით, ანტიპირეტიკებით და ანტირევმატული

 პრეპარატებით მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 98%-ში. ლეტალობა 2%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  959  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T63.0 გველის შხამის ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2



 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 80%-ში. ლეტალობა 20%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  963  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T46.0 გულის მასტიმულირებელი გლიკოზიდებით და მსგავსი მოქმედების პრეპარატებით

 მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 65 ანტიდოტები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 70%-ში. ლეტალობა 30%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის



  957  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T57.1 დარიშხანით და მისი ნაერთებით მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 6

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 90%-ში. ლეტალობა 10%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  958  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T51.0 ეთანოლის ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A595 ალკოჰოლის განსაზღვრა შარდში(შინკარენკო-მოხოვის 

საინდიკატ.მილით)

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები



 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 90%-ში. ლეტალობა 10%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  962  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T54 კოროზიული ნივთიერებების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A357 შაქრის განსაზღვრა შარდში 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  955  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T56 ლითონების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 3

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1



 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 MM26 პლაზმაფერეზი 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 70%-ში. ლეტალობა 30%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  949  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T51.1 მეთანოლის ტოქსიური ეფექტი

T51.2 2-პროპანოლის ტოქსიური ეფექტი

T51.3 მარცვლეულის ცხიმების ტოქსიური ეფექტი

T51.8 სხვა ალკოჰოლების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A595 ალკოჰოლის განსაზღვრა შარდში(შინკარენკო-მოხოვის 

საინდიკატ.მილით)

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები



 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 80%-ში. ლეტალობა 20%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3966  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T37.1 მიკრობაქტერიების საწინააღმდეგო პრეპარატებით მოწამვლა

T36.6 რიფამპიცინით მოწამვლა

T36.5 ამინოგლიკოზიდებით (სტრეპტომიცინით) მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 85%-ში. ლეტალობა 15%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  960  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T63.2 მორიელის შხამის ტოქსიური ეფექტი

T63.3 ობობას შხამის ტოქსიური ეფექტი

T63.4 სხვა ფეხსახსრიანების შხამის ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1



 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  961  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T44.7 მოწამვლა ბეტა ადრენორეცეპტორების ანტაგონისტებით, რომლებიც არაა

 კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

T46.1 კალციუმის ანტაგონისტებით მოწამვლა

T46.4 ანგიოტენზინ-მაკონვერტირებელი-ფერმენტი ინჰიბიტორებით მოწამვლა

T46.5 მოწამვლა სხვა ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატებით, რომლებიც არაა

 კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

T46.7 პერიფერიული ვაზოდილატატორებით მოწამვლა

T50.1 მარყუჟის დიურეტიკებით მოწამვლა

T50.2 კარბო-ანჰიდრაზას ინჰიბიტორებით, ბენზოთიაზიდებით სხვა დიურეტიკებით

 მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები



 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  950  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T40 ნარკოტიკებით და ფსიქოდისლეფსიური პრეპარატებით [ჰალუცინოგენები] მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A469 ოპიატების განსაზღვრა შარდში 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 90%-ში. ლეტალობა 10%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 1051  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T58 ნახშირჟანგის ტოქსიური ეფექტი

T59 სხვა აირების, ჭვარტლის და გამონაბოლქვის ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A429 მეტჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები



 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  964  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T60 პესტიციდების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  952  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T62.0 საკვებად მიღებული სოკოების ტოქსიური ეფექტი (მუსკარინის ტიპის)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

4 MM26 პლაზმაფერეზი 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 37 საფაღარათო საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 70%-ში. ლეტალობა 30%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  951  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T62 საკვების სახით მიღებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 4

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 4

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

4 MM26 პლაზმაფერეზი 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები



 61 ვიტამინები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  953  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T62 საკვების სახით მიღებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიური ეფექტი

T44.3 სხვა პარასიმპატოლიზური [ანტიქოლინერგული და ანტიმუსკარინული] და

 სპაზმოლიზური საშუალებები, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

1.1.2.16.  უროლოგია

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3923  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S38.0 გარეთა სასქესო ორგანოების ზეწოლით დაზიანება



S37.8 მენჯის სხვა ორგანოების დაზიანება

S38.2 გარეთა სასქესო ორგანოების ტრამვული ამპუტაცია

ოპერაცია: რევიზია,რაფია,ექტომია,რეზექცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

5 2.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A77 ცისტოგრაფია 1

3 A91 ურეთროგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

4 A106 ცისტოსკოპია 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A564 სასქესო ასოს არასიმს.და ანთებითი პროცეს.პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 90%-ში. ლეტალობა 10%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 9617  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S38.0 გარეთა სასქესო ორგანოების ზეწოლით დაზიანება

S37.8 მენჯის სხვა ორგანოების დაზიანება

S38.2 გარეთა სასქესო ორგანოების ტრამვული ამპუტაცია

- - - (კონსერვატული მკურნალობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1



 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A77 ცისტოგრაფია 1

3 A91 ურეთროგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

4 A106 ცისტოსკოპია 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A564 სასქესო ასოს არასიმს.და ანთებითი პროცეს.პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 9619  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I86.1 ვარიკოცელე

ოპერაცია: ივანისევიჩი

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

3 1.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 100%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7936  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

N15.1 თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი



ოპერაცია: რევიზია, ნეფრექტომია ან ნეფროსტომია ან დრენირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- --------

4 1.3 მედდა: 1 ------ B-IV B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A346 რეტროგრადული პიელოგრაფია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A409 უროგრაფია 1

 A555 თირკმ.არასიმს.და ანთებ.პროცეს.და ანომალ.პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 100%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 1312  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S37.0 თირკმლის ტრამვული დაზიანება

S37.1 შარდსაწვეთის ტრამვული დაზიანება

S37.2 შარდის ბუშტის ტრამვული დაზიანება

S37.3 შარდსადენის ტრამვული დაზიანება

ოპერაცია: რევიზია,რაფია,რეზექცია,ნეფრექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა ანესთეზი ინტ.თერაპ პ/ანესთეზ პ/ინტ.თერ.



დ ა . .

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

5 1.3 მედდა: 1 B-I B-V B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

3 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

3 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

3 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

3 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 4

3 A77 ცისტოგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

4 A106 ცისტოსკოპია 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A346 რეტროგრადული პიელოგრაფია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A409 უროგრაფია 1

3 A555 თირკმ.არასიმს.და ანთებ.პროცეს.და ანომალ.პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 90%-ში. ლეტალობა 10%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7535  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S37.0 თირკმლის ტრამვული დაზიანება

S37.1 შარდსაწვეთის ტრამვული დაზიანება

S37.2 შარდის ბუშტის ტრამვული დაზიანება

S37.3 შარდსადენის ტრამვული დაზიანება

- - - (კონსერვატული მკურნალობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 4



3 A77 ცისტოგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

4 A106 ცისტოსკოპია 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A346 რეტროგრადული პიელოგრაფია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A409 უროგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 61 ვიტამინები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 1305  ვადა): 13

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N13.9 ობსტრუქციული და რეფლუქს-უროპათია (საშარდე გზების დაუზუსტებელი ობსტრუქც.)

Q62.3 თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის სხვა ობსტრუქციული დეფექტები

ოპერაცია: ლუმბოტომია,ნეფროსტომია,ლითოტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

5 2.3 მედდა: 1 B-I B-IV B-I ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A77 ცისტოგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

 A106 ცისტოსკოპია 1

 A121 კოაგულოგრამა 1



 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A346 რეტროგრადული პიელოგრაფია 1

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A409 უროგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 27 სპაზმოლიტიკური საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 60%-ში. გაუმჯობესება 40%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7536  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N13.9 ობსტრუქციული და რეფლუქს-უროპათია (საშარდე გზების დაუზუსტებელი ობსტრუქც.)

Q62.3 თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის სხვა ობსტრუქციული დეფექტები

- - - (კონსერვატული მკურნალობა-შარდის გადაყვანა ციტოსტომიით ან კათეტერიზაცით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A34 ზიმნიცკის ცდა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A77 ცისტოგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

 A106 ცისტოსკოპია 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A346 რეტროგრადული პიელოგრაფია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A409 უროგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 27 სპაზმოლიტიკური საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 60%-ში. გაუმჯობესება 40%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 1306  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N44 სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

ოპერაცია: ორქიდოპექსია,ორქიექტომია,რეტორზიოჰიდატიდექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

3 1.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია 1

3 A562 სათესლ.არასიმს.და ანთებითი პროცესების პათომორფოლ. 1

 A627 ექოსკოპია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 100%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5601  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N35 შარდსადენის შევიწროება (სტრიქტურა)

ოპერაცია: ურეთრის პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- --------

5 2 მედდა: 1 ------ B-IV B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A30 შარდში ფორმიანი ელემენტების განსაზღვრა 1



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A91 ურეთროგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A409 უროგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 90%-ში. გაუმჯობესება 10%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია / ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 1315  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

Q53 ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი 

ოპერაცია: ორქიდოპექსია,ორქიექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

3 1.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A562 სათესლ.არასიმს.და ანთებითი პროცესების პათომორფოლ. 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 100%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5600  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N13.0 ჰიდრონეფროზი, თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის შეერთების ობსტრექციით

ოპერაცია: ნეფრურეტერექტომია,რეზექცია,პლასტიკა



ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

5 2.3 მედდა: 1 B-I B-V B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A30 შარდში ფორმიანი ელემენტების განსაზღვრა 1

 A34 ზიმნიცკის ცდა 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A77 ცისტოგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A346 რეტროგრადული პიელოგრაფია  

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A409 უროგრაფია 1

 A555 თირკმ.არასიმს.და ანთებ.პროცეს.და ანომალ.პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 90%-ში. გაუმჯობესება 10%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7532  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N13.0 ჰიდრონეფროზი, თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის შეერთების ობსტრექციით

 (კონსერვატული მკურნალობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1



 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A30 შარდში ფორმიანი ელემენტების განსაზღვრა 1

 A34 ზიმნიცკის ცდა 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A346 რეტროგრადული პიელოგრაფია  

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A409 უროგრაფია 1

 A555 თირკმ.არასიმს.და ანთებ.პროცეს.და ანომალ.პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 9618  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N43 ჰიდროცელე და სპერმატოცელე

ოპერაცია: სათესლე პარკის გარსების შემოკვეთა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

3 1.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A332 დიაფანოსკოპია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 100%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7882  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q54 ჰიპოსპადია

Q64.0 ეპისპადია

ოპერაცია: ასოს კორექცია, ურეთრის პლასტიკა, ურეთრის ფისტულის დახურვა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

5 3.3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A77 ცისტოგრაფია 1

 A91 ურეთროგრაფია 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A106 ცისტოსკოპია 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A981 ციტოგენეტიკური გამოკვლევა (ვენიდან) 0.1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 100%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2800  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q54 ჰიპოსპადია

ოპერაცია: ურეთრის გარეთა ხვრელის პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ 1 -------- დანართ. -------- დანართ. 4 --------



ი: 2

1 0.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 100%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2801  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q54 ჰიპოსპადია

ოპერაცია: ქორდექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

2 1.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 100%-ში.

1.1.2.17.  ქირურგია

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 9529  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J47 ბრონქოექტაზია

ოპერაცია: ფილტვის დაზიანებული უბნის რეზექცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.



ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- --------

5 2.3 მედდა: 1 ------ B-IV B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A107 ბრონქოსკოპია 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 A530 ფილტვების ქრონიკული არასპეციფ.ავადმყოფ.პათომორფოლ. 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5401  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S21 გულმკერდის ღია ჭრილობა

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

 -------- -------- დანართ. 3 -------- --------

 ------ ------ B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები



 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  336  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S21 გულმკერდის ღია ჭრილობა (ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: თორაკოტომია,ჭრილობის გაკერვა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 1.3 მედდა: 1 B-I B-IV B-I ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5651  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K44 დიაფრაგმის თიაქარი

J98.6 დიაფრაგმის რელაქსაცია

Q79.0 დიაფრაგმის თანდაყოლილი თიაქარი

- - - (ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: თორაკოტომია ან ლაპაროტომია, დიაფრაგმის პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა ანესთეზი ინტ.თერაპ პ/ანესთეზ პ/ინტ.თერ.



დ ა . .

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- --------

5 1.3 მედდა: 1 ------ B-IV B-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A51 კუჭ - ნაწლავის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 3

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5381  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S36.0 ელენთის დაზიანება

S36.1 ღვიძლის და ნაღვლის ბუშტის დაზიანება

ოპერაცია: ლაპაროტომია,სპლენექტომია ან ელენთის ჭრილობის გაკერვა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 1.3 მედდა: 1 B-II B-VI B-III ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1



 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A588 ელენთის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7092  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

B67.1 ექინოკოკოზი (ფილტვის,ღვიძლის და მუცლის ღრუს სხვა ორგანოების ექინოკოკოზი)

ოპერაცია: ფილტვის დაზიანებული უბნის რეზექცია, ექინოკოკექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- --------

5 2.3 მედდა: 1 ------ B-IV B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A529 ფილტვების ჩირქოვანი და პარაზიტ.პროც-ბის პათომორფოლ 1

 A627 ექოსკოპია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები



 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5655  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

Q33.0 თანდაყოლილი კისტური ფილტვი

Q33.6 ფილტვის ჰიპოპლაზია და დისპლაზია

J98.4 ფილტვის კისტური დაავადება (შეძენილი)

ოპერაცია: კისტექტომია, ფილტვის რეზექცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- --------

5 2 მედდა: 1 ------ B-IV B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A107 ბრონქოსკოპია 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A494 პლევრის პუნქცია ჰაერის (სითხის) გამოშვებით 1

 A530 ფილტვების ქრონიკული არასპეციფ.ავადმყოფ.პათომორფოლ. 1

 A623 ინჰალაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები



 115 იოდის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5246  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q67.6 თანდაყოლილი მეწაღის გულმკერდი

ოპერაცია: თორაკოპლასტიკა ტიტანის ან მაგნიტ.ფირფ.იმპლანტაციით მკერდუკანა სივრცეში

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- --------

5 2 მედდა: 1 ------ B-IV B-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A75 სპიროგრაფია გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გმოკვლევა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5247  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

Q67.6 თანდაყოლილი მეწაღის გულმკერდი (თორაკოპლასტიკის შემდგომი პერიოდი)

ოპერაცია: ტიტანის ან მაგნიტური ფირფიტის ამოღება მკერდუკანა სივრციდან

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.



ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 0.3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5245  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q67.7 თანდაყოლილი ქათმის გულმკერდი

ოპერაცია: თორაკოპლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- --------

5 2 მედდა: 1 ------ B-IV B-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A75 სპიროგრაფია გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გმოკვლევა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები



 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5402  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

D69.3 იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა

C94.7 სხვა დაზუსტებული ლეიკემია

D55 ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები

D56 თალასემია

D57 ნამგლისებურ-უჯრედული ანემია

D58 სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები

D59 შეძენილი ჰემოლიზური ანემიები

- - - (სპლენექტომია)

ოპერაცია: ლაპაროტომია,სპელექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 1.3 მედდა: 1 B-II B-IV B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A121 კოაგულოგრამა 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A588 ელენთის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი გაუმჯობესება.



:

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5550  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K56.1 ინვაგინაცია

K56.2 ნაწლავების შემოგრეხა

- - - (ნაწლავის რეზექციით)

ოპერაცია: ლაპაროტომია,ნაწლავ.რეზექცია,შერთ.ან სტომის დად.,მუც.ღრუს სანაც.,დრენ.

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 2 მედდა: 1 B-II B-IV B-III ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A51 კუჭ - ნაწლავის გაშუქება 1

 A54 ნაწლავების რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

3 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 36 ღებინების და ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებები

 61 ვიტამინები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 111 რენტგენოდიაგნოსტიკური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება დროული ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევაში.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5378  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K56.1 ინვაგინაცია

K56.2 ნაწლავების შემოგრეხა

K56.5 ნაწლავის შეხორცებები გაუვალობით

- - - (ოპერაცია რეზექციის გარეშე)

ოპერაცია: ლაპაროტომია,ნაწლავის დეტორსიო,სინექიო

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ 2 დანართ. 1 დანართ. დანართ. 3 -------- დანართ. 5



ი: 2

2 1.3 მედდა: 1 B-II B-IV B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A51 კუჭ - ნაწლავის გაშუქება 1

 A54 ნაწლავების რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 36 ღებინების და ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 111 რენტგენოდიაგნოსტიკური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4985  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K56.1 ინვაგინაცია (კონსერვატული დეზინვაგინაცია)

ოპერაცია: ფიბროკოლონოსკოპია,დეზინკაგინაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

3 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A51 კუჭ - ნაწლავის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A101 ფიბროკოლონოსკოპია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5650  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV



P25.0 ინტერსტიციული ემფიზემა, რომელიც ვითარდება პერინატალურ პერიოდში

ოპერაცია: ემფიზემატოზური წილის რეზექცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- --------

5 1.3 მედდა: 1 ------ B-IV B-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A107 ბრონქოსკოპია 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A530 ფილტვების ქრონიკული არასპეციფ.ავადმყოფ.პათომორფოლ. 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5384  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S36 ინტრა-აბდომინალური ორგანოების დაზიანება

R58 სისხლდენა, სხვაგვარად არაკლასიფიცირებული

ოპერაცია: ლაპაროტომია,სისხლდენის მიზ.ლიკვ(გადაკვანძვა,ნაწლ.რეზ.შერთულის დადებით)

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 2 მედდა: 1 B-II B-V B-III ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

3 A121 კოაგულოგრამა 2

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4944  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

L02 კანის აბსცესი, ფურუნკული, კარბუნკული

K62.8 ანუსის და სწორი ნაწლავის სხვა დაზუსტებული დაავადება (პროქტიტი)

ოპერაცია: ჩირქგროვის გაკვეთა,ტუალკეტი,დრენირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

1 0.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები



 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5558  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J98.5 მედიასტინიტი

ოპერაცია: შუასაყრის დრენირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1 მედდა: 1 B-II B-VI B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A121 კოაგულოგრამა 3

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 5

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 6

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება. იშვიათად გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4945  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

M13.1 მონოართრიტი, სხვაგვარად არაკლასიფიცირებული (გონიტი)



ოპერაცია: სახსრის პუნქცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

1 0.15 მედდა: 1 ------ B-III ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A70 მუხლის სახსრის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 2

 MM3 ელექტროფორეზი 10

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5396  ვადა): 25

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

M13.1 მონოართრიტი, სხვაგვარად არაკლასიფიცირებული (კოქსიტი)

ოპერაცია: არითროტომია, სასახსრე ჩანთის დრენირება, სანაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

2 0.3 მედდა: 1 B-II B-II B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 4

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A86 მენჯ-ბარძაყის სახსრის გადაღება (ერთი პროექცია) 2

 MM3 ელექტროფორეზი 15

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A158 ბუნებრ.მასალის ბაქტერ.გამოკვ./სპეც.ნიად.დათესვა/ 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3



 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5554  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K35.0 მწვავე აპენდიციტი გენერალიზებული პერიტონიტით

K65.0 მწვავე პერიტონიტი

ოპერაცია: ლაპაროტომია,პერიტონიტის მიზეზის ლიკვიდაცია,მუცლის ღრუს სანაცია,დრენირ.

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 2 მედდა: 1 B-II B-VI B-III ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 3

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 2

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A549 აპენდიქსის ანთებითი პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები



 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. შესაძლოა ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4951  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K35.0 მწვავე აპენდიციტი გენერალიზებული პერიტონიტით

ოპერაცია: აპენდექტომია,მუცლის ღრუს სანაცია,დრენირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1.3 მედდა: 1 B-I B-IV B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 3

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 2

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A549 აპენდიქსის ანთებითი პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. შესაძლოა ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5393  ვადა): 16

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV



K35.1 მწვავე აპენდიციტი პერიტონეალური აბსცესით

K36 სხვა აპენდიციტი (აპენდიკულარული ინფილტრატი დაჩირქებული)

ოპერაცია: პერიაპენდიკულური აბსცესის დრენირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 1 მედდა: 1 B-I B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 MM3 ელექტროფორეზი 10

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 3

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 2

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 MM10 ულტრამაღალი სიხშირის დასხივება 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. შესაძლოა ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5547  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K35.9 მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (განგრენული)

ოპერაცია: აპენდექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

2 1.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3



 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 A549 აპენდიქსის ანთებითი პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5545  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K35.9 მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (კატარული)

ოპერაცია: აპენდექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 A549 აპენდიქსის ანთებითი პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5546  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K35.9 მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (ფლეგმონური)

ოპერაცია: აპენდექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ 1 -------- დანართ. -------- დანართ. 4 დანართ. 5



ი: 2

2 1.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 A549 აპენდიქსის ანთებითი პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5395  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R10.0 მწვავე მუცელი (მოხსნილი დიაგნოზი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 111 რენტგენოდიაგნოსტიკური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4953  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K65.0 მწვავე პერიტონიტი

ოპერაცია: მუცლის ღრუს სანაცია,აპენდექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1 მედდა: 1 B-II B-IV B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3



 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

3 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

3 A549 აპენდიქსის ანთებითი პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. შესაძლოა ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5555  ვადა): 16

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

M86.0 მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი (ადგილობრივი ფორმა)

ოპერაცია: რბ.ქსოვ.ფლეგმონის გაკვ.,დრენირ.,ტუალეტი,ოსტეოპერფორაცია ან ოსტეოტრეპან

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 B-I B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 4

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 MM3 ელექტროფორეზი 15

3 A121 კოაგულოგრამა 1

3 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A581 ძვლების ანთებითი და დისტროფიული პროცეს.პათომორფოლ. 1

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები



 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 130 მატონიზირებელი საშუალებები

 131 ლეიკოპოეზის და რეპარატიული პროცესების სტიმულატორები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5397  ვადა): 30

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

M86.0 მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი (ადინამიური ფორმა)

ოპერაცია: რბ.ქსოვ.ფლეგმონის გაკვ.,დრენირ.,სანაცია,ოსტეოპერფორაცია ან ოსტეოტრეპან

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

2 1 მედდა: 1 B-II B-VI B-IV ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 7

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A69 ბარძაყის ძვლის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 3

 A71 წვივის ძვლების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 3

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 MM3 ელექტროფორეზი 15

3 A121 კოაგულოგრამა 3

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

3 A158 ბუნებრ.მასალის ბაქტერ.გამოკვ./სპეც.ნიად.დათესვა/ 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A581 ძვლების ანთებითი და დისტროფიული პროცეს.პათომორფოლ. 1

 A609 რენტგენოგრაფია 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.



 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 130 მატონიზირებელი საშუალებები

 131 ლეიკოპოეზის და რეპარატიული პროცესების სტიმულატორები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5556  ვადა): 30

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

M86.0 მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი (სეპტიკოპიემიური ფორმა)

ოპერაცია: რბ.ქს.ფლეგმონის გაკვეთა,დრენირ.სანაცია,ოსტეოპერფორაცია,ოსტეორეპანაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

2 1 მედდა: 1 B-II B-II B-III ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 MM3 ელექტროფორეზი 15

3 A121 კოაგულოგრამა 1

3 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 A609 რენტგენოგრაფია 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები



 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 130 მატონიზირებელი საშუალებები

 131 ლეიკოპოეზის და რეპარატიული პროცესების სტიმულატორები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5394  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K57.9 ნაწლავის დაუზუსტებელი ნაწილის დივერტიკულური დაავადება, პერფორაციის ან

 აბსცესის გარეშე

ოპერაცია: ლაპაროტომია,ნაწლავის რეზექ.შერთული ან სტომის დადება,მუცლის ღრუს სანაც

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1.3 მედდა: 1 B-I B-IV B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A51 კუჭ - ნაწლავის გაშუქება 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5574  ვადა): 10



სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K63.2 ნაწლავის ფისტულა

ოპერაცია: ლაპაროტომია,ნაწლ.რეზექც.შერთ.დად.ან სტომ.გაკერ.ექსტრაპერიტონეალურად

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 2.3 მედდა: 1 ------ B-IV B-III ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A59 ფისტულოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 111 რენტგენოდიაგნოსტიკური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5382  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S36.2 პანკრეასის დაზიანება

ოპერაცია: ლაპაროტომია,პანკრეასის ჭრილობის გაკერვა ან მცირე აპკის დრენირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

2 1.3 მედდა: 1 B-I B-IV B-III ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3



 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

 A139 სისხლში ამილაზას განსაზღვრა 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5560  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J86 პიოთორაქსი

ოპერაცია: პლევრის ღრუს მრავალჯერადი პუნქციები ან დრენირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

2 0.3 მედდა: 1 B-I B-II B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A9 პლევრის ღრუს შიგთავსის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 A594 პუნქტატის ციტოლოგიური გამოკვლევა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები



 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2733  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J86 პიოთორაქსი

ოპერაცია: თორაკოტომია, პლევრექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

5 1.3 მედდა: 1 B-I B-II B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A9 პლევრის ღრუს შიგთავსის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 A594 პუნქტატის ციტოლოგიური გამოკვლევა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2786  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV



J93 პნევმოთორაქსი

ოპერაცია: პლევრ.ღრუს პუნქციები,დრენირება,ფილტ.დაზ.წილის დროებ.ბრონქოსკ.ოკლუზია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 1 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A107 ბრონქოსკოპია 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება, გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5388  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K40.1 საზარდულის ორმხრივი თიაქარი განგრენით

K40.4 საზარდულის ერთმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი განგრენით

K42.1 ჭიპის თიაქარი განგრენით

K43.1 ვენტრალური თიაქარი განგრენით

ოპერაცია: თიაქარკვეთა,ნაწლ.რეზექცია შერთულით ან სტომის დადებით,მუცლის ღრუს სანაც

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 2 მედდა: 1 B-I B-IV B-III ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.



 36 ღებინების და ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4946  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K40.0 საზარდულის ორმხრივი ჩაჭედილი თიაქარი, განგრენის გარეშე

K40.3 საზარდულის ცალმხრივი ჩაჭედილი თიაქარი, განგრენის გარეშე

K42.0 ჭიპის ჩაჭედილი თიაქარი, განგრენის გარეშე

K43.0 ვენტრალური ჩაჭედილი თიაქარი, განგრენის გარეშე

ოპერაცია: თიაქარკვეთა,მუცლის წინა კედლის შესაბამისი პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5390  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N44 სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

S38.0 გარეთა სასქესო ორგანოების ტრავმული დაზიანება

ოპერაცია: სათესლე ჯირკვლის დეტორსიო ან ჰემიკასტრაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

2 0.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2



 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 A562 სათესლ.არასიმს.და ანთებითი პროცესების პათომორფოლ. 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5391  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N44 სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

ოპერაცია: ჰიდატიდის ამოკვეთა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

2 0.3 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 A562 სათესლ.არასიმს.და ანთებითი პროცესების პათომორფოლ. 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5389  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N83.0 საკვერცხის ფოლიკულური კისტა

N83.2 საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები

N83.5 საკვერცხის, საკვერცხის ფეხის და ფალოპიუსის მილის შემოგრეხა

ოპერაცია: საკვერცხის ან კისტის ამოკვეთა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 A571 საკვერცხ.არასიმსივ.და ანთებითი პროცეს.პათომორფოლ. 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5398  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T28.1 საყლაპავის დამწვრობა (I ხარისხის)

ოპერაცია: ზოგადი ნარკოზის ქვეშ ეზოდაგოსკოპია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

2 0.45 მედდა: 1 ------ B-III ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5399  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T28.1 საყლაპავის დამწვრობა (II-III ხარისხის)

ოპერაცია: ზოგადი ნარკოზის ქვეშ ეზოფაგოსკოპია,საყლაპავის ბუჟირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

2 0.3 მედდა: 1 B-II B-III B-I ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2734  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T28.1 საყლაპავის დამწვრობა (II-III ხარისხის)

- - - (დღის სტაციონარი)

ოპერაცია: ზოგადი ნარკოზის ქვეშ საკონტროლო ეზოფაგოსკოპია,საყლაპავის ბუჟირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   დანართ. 1 დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 0.3 მედდა: 1 B-II B-III ------ ------ ------

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5561  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T28.1 საყლაპავის დამწვრობა (ოპერაცია გასტროსტომია)

ოპერაცია: გასტროსტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1 მედდა: 1 B-I B-II B-I ------ B-I



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 5

 A121 კოაგულოგრამა 5

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6294  ვადა): 25

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

T28.1 საყლაპავის დამწვრობა (ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: თორაკოტომია, საყლაპავის პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 3 მედდა: 1 B-II B-VI B-IV ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2

 A52 საყლაპავი მილის რენტგენოგრაფია 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A121 კოაგულოგრამა 5

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1



 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5383  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T14.0 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ზედაპირული დაზიანება

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 61 ვიტამინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 1105  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T14.1 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა

T14.5 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის სისხლძარღვ(ებ)ის დაზიანება

D62 მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემია

ოპერაცია: სისხლდენის წყაროს ლიკვიდაცია,ჭრილობის ტუალეტი,მთლიანობის აღდგენა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ 1 დანართ. 1 დანართ. დანართ. 3 -------- დანართ. 5



ი: 2

1 1 მედდა: 1 B-II B-II B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5387  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T14.1 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა

T14.5 სხეულის დაუზუსტებელი უბნის სისხლძარღვ(ებ)ის დაზიანება

ოპერაცია: სისხლდენის წყაროს ლიკვიდაცია,ჭრილობის ტუალეტი, მთლიანობის აღდგენა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- -------- -------- -------- --------

1 0.2 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის



 5548  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K36 სხვა აპენდიციტი (აპენდიკულარული ინფილტრატი - კონსერვატული მკურნალობა)

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

 -------- -------- დანართ. 3 -------- --------

 ------ ------ B-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 MM3 ელექტროფორეზი 8

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 3

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 MM10 ულტრამაღალი სიხშირის დასხივება 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6251  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T18 უცხო სხეული კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში

- - - (დღის სტაციონარი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

3 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5400  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T18 უცხო სხეული კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში (ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: ლაპაროტომია,ენტეროტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა ანესთეზი ინტ.თერაპ პ/ანესთეზ პ/ინტ.თერ.



დ ა . .

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1.3 მედდა: 1 B-I B-IV B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5551  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T18 უცხო სხეული კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში (უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიით)

ოპერაცია: ფიბროეზოფაგოსკოპია ან ფიბროკოლონოსკოპია, უცხო სხეულის ამოღება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

3 0.3 მედდა: 1 ------ B-III ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6252  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T17 უცხო სხეული რესპირატორულ ტრაქტში



- - - (დღის სტაციონარი)

ოპერაცია: ბრონქოსკოპია, უცხო სხეულის ამოღება, ბრონქების სანაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 0.3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A107 ბრონქოსკოპია 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5552  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T17 უცხო სხეული რესპირატორულ ტრაქტში (ენდოსკოპიური ოპერაცია)

ოპერაცია: ბრონქოსკოპია, უცხო სხეულის ამოღება, ბრონქების სანაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- დანართ. 4 --------

3 0.3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ B-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A107 ბრონქოსკოპია 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის



 2512  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J85.2 ფილტვის აბსცესი (გაურთულებელი - კონსერვატული მკურნალობა)

ოპერაცია: აბსცესის ღრუს პუნქცია, ბრონქოსკოპიული სანაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- -------- -------- -------- --------

2 0.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A107 ბრონქოსკოპია 3

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2511  ვადა): 25

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J85.2 ფილტვის აბსცესი (გაურთულებელი - ქირურგიული მკურნალობა)

ოპერაცია: ფილტვის დაზიანებული უბნის რეზექცია, აბსცესოტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ 1 -------- დანართ. დანართ. 3 -------- --------



ი: 2

5 2.3 მედდა: 1 ------ B-IV B-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A107 ბრონქოსკოპია 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 A529 ფილტვების ჩირქოვანი და პარაზიტ.პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5559  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J85.1 ფილტვის აბსცესი პნევმონიით

J86 პიოთორაქსი

ოპერაცია: პლევრის ღრუს დრენირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

2 0.3 მედდა: 1 B-I B-II B-IV ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A9 პლევრის ღრუს შიგთავსის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1



 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A107 ბრონქოსკოპია 3

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 2

 A594 პუნქტატის ციტოლოგიური გამოკვლევა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  328  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K25.5 ქრონიკული ან დაუზუსტებელი კუჭის წყლული პერფორაციით

ოპერაცია: ლაპაროტომია,ულცერორაფია,მუცლის ღრუს სანაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1 მედდა: 1 B-I B-IV B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

3 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1



 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

3 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება. იშვიათად ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4950  ვადა): 25

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

M86.3 ქრონიკული მრავალფოკალური ოსტეომიელიტი

M86.4 ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო სინუსით

M86.5 სხვა ქრონიკული ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი

M86.6 სხვა ქრონიკული ოსტიომიელიტი

M86.8 სხვა ოსტეომიელიტი

- - - (გამწვავების ფაზა, ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: სეკვესტრექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 B-I B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 MM3 ელექტროფორეზი 15

3 A121 კოაგულოგრამა 1

3 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

2

3 A581 ძვლების ანთებითი და დისტროფიული პროცეს.პათომორფოლ. 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები



 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 130 მატონიზირებელი საშუალებები

 131 ლეიკოპოეზის და რეპარატიული პროცესების სტიმულატორები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4949  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

M86.3 ქრონიკული მრავალფოკალური ოსტიომიელიტი

M86.4 ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო სინუსით

M86.5 სხვა ქრონიკული ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი

M86.6 სხვა ქრონიკული ოსტიომიელიტი

M86.8 სხვა ოსტეომიელიტი

- - - (გამწვავების ფაზა, კონსერვატული მკურნალობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 MM3 ელექტროფორეზი 10

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 130 მატონიზირებელი საშუალებები

 131 ლეიკოპოეზის და რეპარატიული პროცესების სტიმულატორები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5549  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S36.1 ღვიძლის და ნაღვლის ბუშტის დაზიანება



ოპერაცია: ლაპაროტომია,ღვიძლის ჭრილობის გაკერვა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 1.3 მედდა: 1 B-II B-V B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

3 A121 კოაგულოგრამა 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5653  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

Q34.1 შუასაყრის თანდაყოლილი კისტა - M8580/0

D15.2 შუასაყრის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები

D15.7 გულმკერდის სხვა დაზუსტებული ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნეები

D14.2 ტრაქეის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები

D14.3 ბრონქისა და ფილტვის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები

ოპერაცია: სიმსივნის ამოკვეთა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- --------

5 2 მედდა: 1 ------ B-IV B-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A591 რბილი ქსოვილების სიმსივნეების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  320  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S36.4 წვრილი ნაწლავის დაზიანება

S36.5 მსხვილი ნაწლავის დაზიანება

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

 B-I B-IV B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

3 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 MM3 ელექტროფორეზი 5

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 2

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები



 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4984  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K92.0 ჰემატემეზისი

K92.1 მელენა

K92.2 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

R57.1 ჰიპოვოლემიური შოკით

- - - (ენდოსკოპიური ოპერაცია, კოაგულაცია ჰემოსტაზით)

ოპერაცია: ფიბროეზოფაგოგასტროდუოდენოსკუოპია ან ფიბროკოლონოსეოპია,სისხლდ.წყ.კოაგულ

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1.3 მედდა: 1 B-II B-III B-III ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A101 ფიბროკოლონოსკოპია 1

3 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 2

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A354 განავალის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5385  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K92.0 ჰემატემეზისი

K92.1 მელენა

K92.2 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

- - - (საშუალო სიმძიმის)

ოპერაცია: პოლიპექტომია ენდოსკოპიური ან ფიბროენდოსკოპიური სისხლდ.წყლულის კოაგულაც

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ 1 -------- დანართ. დანართ. 3 -------- --------



ი: 2

3 1.3 მედდა: 1 ------ B-III B-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A354 განავალის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 35 ანტაციდები, ჰ2 - ჰისტამინო რეცეპტორები ბლოკატორები და სხვა წყლულის საწინ. საშ.

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5386  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K92.0 ჰემატემეზისი

K92.1 მელენა

K92.2 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

R57.1 ჰიპოვოლემიური შოკი

ოპერაცია: ლაპაროტომია,სისხლდენის წყაროს ლიკვ.ნაწლ.რეზ,შერთული,კუჭის რეზექცია.

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 2.3 მედდა: 1 B-I B-VI B-II ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

3 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A354 განავალის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე 2

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

3 A542 კუჭის წყლულოვანი დაავადების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 35 ანტაციდები, ჰ2 - ჰისტამინო რეცეპტორები ბლოკატორები და სხვა წყლულის საწინ. საშ.

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. ლეტალური გამოსავალი.



კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6222  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K92.0 ჰემატემეზისი

K92.1 მელენა

K92.2 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

- - - (მსუბუქი)

ოპერაცია: პოლიპექტომია ენდოსკოპური ან ფიბროენდოსკოპური სისხლმდ.წყლულის კოაგულაც.

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 1.3 მედდა: 1 ------ B-III ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A101 ფიბროკოლონოსკოპია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A543 კუჭის სიმსივნეების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2787  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

RO4.2 ჰემოპტიზისი

- - - (დღის სტაციონარი)

ოპერაცია: ტრაქეობრონქოსკოპია, სისხლდენის ენდოსკოპიური შეჩერება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 0.3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A107 ბრონქოსკოპია 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა



 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება, გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5379  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

Q43.1 ჰირშპრუნგის დაავადება (კონსერვატული მკურნალობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A54 ნაწლავების რენტგენოგრაფია 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A83 ირიგოგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 111 რენტგენოდიაგნოსტიკური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

კოდი: (3-14)ბ.ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5380  ვადა): 30

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

Q43.1 ჰირშპრუნგის დაავადება (რადიკალური ოპერაცია)

ოპერაცია: ლაპაროტომია,სოავეს ან დიუამელის ოპერაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

3 დანართ. 1 დანართ. 

2

დანართ. 3 -------- დანართ. 5

5 4 მედდა: 1 B-I B-IV B-III ------ B-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 1

 A54 ნაწლავების რენტგენოგრაფია 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A83 ირიგოგრაფია 2

 A121 კოაგულოგრამა 2



 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A205 განავლის ბაქტეროლ.გამოკვ./სპეც.ნიადაგზე დათესვა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 100 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშ.-ანტიქოლინესტერაზული სამკ. საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 111 რენტგენოდიაგნოსტიკური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება. ლეტალური გამოსავალი.

1.1.2.18.  ყბა-სახის ქირურგია

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5087  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K09.0 განვითარებადი ოდონტოგენური კისტა

ოპერაცია: ცისტოექტომია ან ცისტოტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A536 ღრძილებისა და ალვეოლების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. რეციდივი 2%-ში.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5104  ვადა): 18

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S02.4 ზედა ყბის მოტეხილობა (დეფორ. III ტიპის II ტიპის)

ოპერაცია: რეპოზიცია და იმობილიზაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 2 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 3

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5094  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K08.1 კბილის დაკარგვა ტრავმის, ექსტრაქციის ან ადგილობრივი პერიოდონტული

 დაავადებების შედეგად

ოპერაცია: კბილის რეპოზიცია და იმობილიზაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- -------- -------- -------- --------

2 0.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.



 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3988  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S01.4 ლოყის და საფეთქელ ქვედა ყბის არის ღია ჭრილობა (უცხო სხეულით)

S01.5 ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა (უცხო სხეულით)

ოპერაცია: უცხო სხეულის ამოღება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5108  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S01.4 ლოყის და საფეთქელქვედაყბის არის ღია ჭრილობა

S01.5 ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა

ოპერაცია: ჭრილობის დამუშავება და გაკერვა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

1 1 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1



 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5414  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S01.4 ლოყის და საფეთქელქვედაყბის არის ღია ჭრილობა

S01.5 ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა

ოპერაცია: ჭრილობის გაკერვა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- -------- -------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3990  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S01.4 ლოყის და საფეთქელქვედაყბის არის ღია ჭრილობა (უცხო სხეულით)

S01.5 ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა (უცხო სხეულით)

ოპერაცია: უცხო სხეულის ამოღება, ჭრილობის გაკერვა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- -------- -------- -------- --------

2 0.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1



 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3980  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

I78.0 მემკვიდრული ჰემორაგიული ტელეანგიოექტაზია

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5111  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

M86.0 მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი

M86.4 ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო სინიუსით

M86.5 სხვა ქრონიკული ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი

- - - (ყბა-სახის მიდამოს)

ოპერაცია: ჩიქგროვის გახსნა,კბილის ამოღება.

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- -------- -------- -------- --------

1 0.2 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A56 ქვედა ყბის რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3



 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7528  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

M86.0 მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი

M86.4 ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო სინიუსით

M86.5 სხვა ქრონიკული ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი

- - - (ყბა-სახის მიდამოს)

ოპერაცია: ჩიქგროვის გახსნა,კბილის ამოღება.

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- -------- დანართ. 3 -------- --------

1 0.2 მედდა: 1 ------ ------ B-III ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A56 ქვედა ყბის რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5089  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV



K09 პირის რეგიონის კისტები, რომლებიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

ოპერაცია: სიმსივნის ამოკვეთა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 2 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A591 რბილი ქსოვილების სიმსივნეების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5092  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K11.6 სანერწყვე ჯირკვლის მუკოცელე (რეტენციული კისტა)

ოპერაცია: ცისტოექტომია ან ცისტოტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 1.3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A539 სანერწყვე ჯირკვლების სიმსივნეების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. რეციდივი 2%-ში

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3994  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K11.6 სანერწყვე ჯირკვლის მუკოცელე (რეტენციული კისტა)

ოპერაცია: ცისტოექტომია ან ცისტოტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- -------- -------- -------- --------

3 1 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A539 სანერწყვე ჯირკვლების სიმსივნეების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. რეციდივი 2%-ში

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5100  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q35 სასის ნაპრალი

Q36 ტუჩის ნაპრალი

ოპერაცია: ჰეილო-რინო პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

4 2 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 6

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1



 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გართულება 1%-ში

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5101  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q35 სასის ნაპრალი

ოპერაცია: ურანო-პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

4 3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 8

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გართულება 1%-ში

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5096  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

L04.0 სახის, თავისა და კისრის მწვავე ლიმფადენიტი

ოპერაცია: ჩიქგროვის გახსნა



ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- -------- -------- -------- --------

1 0.15 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3993  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

M24.6 სახსრის ანკილოზი (საფეთქელ-ქვედაყბის)

ოპერაცია: ეგზარტიკულაცია და ართრო-პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

4 4 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები



გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5095  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K11.2 სიალოადენიტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5098  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K11.5 სიალოლითიაზი

ოპერაცია: კენჭის ამოღება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5086  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

Q38.0 ტუჩების თანდაყოლილი მანკები, რომლებიც არაა კლასიფიცირებული სხვა



 რუბრიკებში

Q38.1 ანკილოგლოსია

ოპერაცია: პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-III ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3991  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Q38.0 ტუჩების თანდაყოლილი მანკები, რომლებიც არაა კლასიფიცირებული სხვა

 რუბრიკებში

Q38.1 ანკილოგლოსია

ოპერაცია: პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- -------- -------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5109  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S00.5 ტუჩის და პირის ღრუს ზედაპირული დაზიანება



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5088  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

D16.5 ქვედა ყბის ძვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

ოპერაცია: ყბის რეზექცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

2 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

4 3 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A582 ძვლების სიმსივნეების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3995  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J32.0 ქრონიკული მაქსილარული სინუსიტი

ოპერაცია: ჰაიმორიტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.



ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5097  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K05.3 ქრონიკული პერიოდონტიტი

ოპერაცია: კბილის ამოღება და სექვესტრექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

1 0.15 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A581 ძვლების ანთებითი და დისტროფიული პროცეს.პათომორფოლ. 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5090  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV



K07 ყბასახის სიმახინჯეები (მათ შორის თანკბილვის)

ოპერაცია: პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 2 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5103  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K10.2 ყბების ანთებითი დაავადებები

ოპერაცია: ჩიქგროვის გახსნა და კბილის ამოღება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

1 0.15 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები



გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5107  ვადა): 13

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K10.2 ყბების ანთებითი დაავადებები

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A56 ქვედა ყბის რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A431 რევმატიული აქტივობის=363/364/365 განსაზღვ. სისხლში 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5102  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K10.2 ყბების ანთებითი დაავადებები (მწვავე პერიოსტიტი)

ოპერაცია: კბილის ამოღება და ჩიქგროვის გახსნა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- -------- -------- -------- --------

1 0.15 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5105  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S02.4 ყვრიმალის და ზედა ყბის ძვლების მოტეხილობა (დეფორ. I ტიპი)



S02.6 ქვედა ყბის ძვლის მოტეხილობა

S02.8 ქალას და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა

ოპერაცია: რეპოზიცია და იმობილიზაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

3 1 მედდა: 1 ------ B-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 3

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3989  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S02.4 ყვრიმალის და ზედა ყბის ძვლების მოტეხილობა (დეფორ. I ტიპი)

S02.6 ქვედა ყბის ძვლის მოტეხილობა

S02.8 ქალას და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა

ოპერაცია: რეპოზიცია და იმობილიზაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- -------- -------- -------- --------

3 2 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A144 თავის ქალას რენტგენოგრაფია(სახის ქალა)(ორი პროექც) 3

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5110  ვადა): 7



სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J34.0 ცხვირის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული

L02.0 სახის კანის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული

ოპერაცია: ჩიქგროვის გახსნა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- -------- -------- -------- --------

1 0.15 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7529  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J34.0 ცხვირის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული

L02.0 სახის კანის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული

ოპერაცია: ჩიქგროვის გახსნა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ)   -------- -------- დანართ. 3 -------- --------

1 0.15 მედდა: 1 ------ ------ B-III ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები



 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5106  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S02.2 ცხვირის ძვლების მოტეხილობა

ოპერაცია: რეპოზიცია და იმობილიზაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- -------- -------- -------- --------

2 0.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A411 ცხვირის ძვლების რენტგენოგრაფია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5099  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

D18 ჰემანგიომა და ლიმფანგიომა, ნებისმიერი ადგილის

ოპერაცია: მასკლეროზირებული თერაპია და ელექტროკოაგულაცია- 2-ჯერ

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 2 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1



 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3987  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

D18 ჰემანგიომა და ლიმფანგიომა, ნებისმიერი ლოკალიზაციის

ოპერაცია: მასკლეროზირებული თერაპია და ელექტროკოაგულაცია- 1-ჯერ

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (3-14)ყბასახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3992  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

D18 ჰემანგიომა და ლიმფანგიომა, ნებისმიერი ლოკალიზაციის

ოპერაცია: მასკლეროზირებული თერაპია და ელექტროკოაგულაცია- 3-ჯერ

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტ

ი:

1 -------- დანართ. 

2

-------- -------- --------

2 1 მედდა: 1 ------ B-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3



 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

1.1.2.19.  ჰემატოლოგია

კოდი: (3-14)ბ.ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4847  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D66 VIII ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი

D67 IX ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი

D68.1 XI ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი

D68.0 ფონ ვილებრანდის ავადმყოფობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A354 განავალის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A384 თრომბოციტების ადგეზიის და აგრეგაციის უნარის განსაზ 1

 A392 VIII ფაქტორის ინჰიბიტორის განსაზღვრა 1

 A393 IX ფაქტორის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 61 ვიტამინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება. ნარჩენი მოვლენები. ლეტალობა

კოდი: (3-14)ბ.ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4848  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D69.0 ალერგიული პურპურა (შონლეინ-ჰენოხის დაავადება)



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 2

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 5

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A179 სისხლის შრატში რევმატოიდული ფაქტორი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A354 განავალის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე 2

 A364 დიფენილამინის ცდა 1

 A365 ანტისტრეპტოლიზი O-ს განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება-80%. რემისია-20%.

კოდი: (3-14)ბ.ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  436  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D55 ანემია გამოწვეული ფერმენტული დარღვევებით

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A124 სისხლში Fe(+)-ის განსაზღვრა 1

 A178 ყუმბსის რეაქცია 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A325 ერითროციტული ფერმენტების გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები



 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

რემისია-99%. ლეტალობა-1%.

კოდი: (3-14)ბ.ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4846  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D69.3 იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა

D69.5 მეორადი ტრომბოციტოპენია

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A136 თრომბოციტების დათვლა სისხლში 3

 A258 ანტითრომბოციტალური ანტისხეულების განსაზღვრა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A354 განავალის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე 2

 A361 ძვლის პუნქტატის გამოკვლევა (მედულოგრამა) 1

 A384 თრომბოციტების ადგეზიის და აგრეგაციის უნარის განსაზ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება-70%. რემისია-30%

კოდი: (3-14)ბ.ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3921  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

D58.0 მემკვიდრული სფეროციტოზი

D56 თალასემია

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი 1

 A124 სისხლში Fe(+)-ის განსაზღვრა 1

 A253 ვირუს.ჰეპატ (სეროლოგიური კვლევა HBS-ზე) 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი რემისია-99,99%. ლეტალობა-0,01%



:

კოდი: (3-14)ბ.ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6295  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

D58.0 მემკვიდრული სფეროციტოზი

D56 თალასემია

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ)  

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A124 სისხლში Fe(+)-ის განსაზღვრა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A253 ვირუს.ჰეპატ (სეროლოგიური კვლევა HBS-ზე) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 61 ვიტამინები

 65 ანტიდოტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

რემისა 100%-ში.

კოდი: (3-14)ბ.ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4845  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

D50.9 რკინადეფიციტური ანემია, დაუზუსტებელი

D51.9 ვიტამინ B12 დეფიციტური ანემია, დაუზუსტებელი

D53.0 ცილადეფიციტური ანემია

- - - (მძიმე)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A78 განავლის საერთო ანალიზი  

 A124 სისხლში Fe(+)-ის განსაზღვრა 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 2

 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A354 განავალის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 2



 A1126 ფერიტინის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 46 სისხლის წარმოქმნაზე მოქმედი სამკურნალო საშუალებები

 61 ვიტამინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება-100%.

კოდი: (3-14)ბ.ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3920  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D59 შეძენილი ჰემოლიზური ანემია

D59.0 წამლით გამოწვეული აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემია

დო კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო რაოდენობა

ნე  ღონისძიებები აუცილებ. სარეკომენ.

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 3 3

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 3 4

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3 5

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 4 4

 A124 სისხლში Fe(+)-ის განსაზღვრა 1 1

 A136 თრომბოციტების დათვლა სისხლში 3 3

 A178 ყუმბსის რეაქცია 1 1

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 4 4

 A325 ერითროციტული ფერმენტების გამოკვლევა 1 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 4 4

დო კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

ნე   

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

რემისია-98%. ლეტალობა-2%


