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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030456131328016
01 / დეკემბერი / 2016 წ.

№ 04-590/ო

„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში,
გადაუდებელი მდგომარეობების (გარდა გადაუდებელი თერაპიისა)
მომსახურებებისათვის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის
2016 წლის 31 მარტის № 04-153/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებით (შემდგომში – „დადგენილება“)
დამტკიცებული „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ (შემდგომში – „პროგრამა“) მე-20
მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, ბავშვთა ქირურგიის ასოციაციისა და პედიატრიული პროფილის
კლინიკებიდან შემოსული წერილების შინაარსის გათვალისწინებით, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო
პროგრამების ხარჯთეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციით,
პროგრამის ადმინისტრირების ეფექტურობისა და განხორციელების პროცესის რიგი საკითხების დაზუსტებისათვის,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის N190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ-სოციალური
მომსახურების სააგენტოს დებულების მე-4 მუხლის საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, გადაუდებელი
მდგომარეობების (გარდა გადაუდებელი თერაპიისა) მომსახურებებისათვის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“
სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2016 წლის 31 მარტის № 04-153/ო ბრძანებაში შევიდეს
ცვლილება და ამ ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული N1 დანართი (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის
21 თებერვლის N36 დადგენილების №1.2 დანართის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გადაუდებელი
მდგომარეობების (გარდა გადაუდებელი თერაპიისა) მომსახურების ტარიფები) შეიცვალოს წინამდებარე ბრძანების
დანართით (დანართი N1).
2. დაევალოთ:
ა) სააგენტოს ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (გ. გოგოლაძე) წინამდებარე ბრძანების გაგზავნა/გადაცემა
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტის, დირექტორის აპარატის, სააგენტოს აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალისა და სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრებისათვის;
ბ) სააგენტოს დირექტორის აპარატს (ნ. ჩანადირი), წინამდებარე ბრძანების სააგენტოს ვებ-გვერდზე
(www.ssa.gov.ge) განთავსება, საჯარო გაცნობის მიზნით;
გ) სააგენტოს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტს (მ. მაღლაკელიძე-ხომერიკი),
შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მოთხოვნისამებრ, მისი ინფორმირება ბრძანების პირობებზე.
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3. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე და გავრცელდეს ამავე პერიოდიდან დამდგარ პროგრამულ
შემთხვევებზე.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორი, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის მოადგილე

ზაზა სოფრომაძე

12/1/2016 4:34 PM

ხელოვნური კოდი

6000000001

ხელოვნური კოდის დასახელება

ტარიფი

E10.5 -/- ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის
მოშლით -/- NHSQ -/- ამპუტაციები კოჭ-წვივზე და ტერფზე -/- დიაბეტური განგრენა
1320

6000000002

E11.5 -/- ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის
მოშლით -/- NHSQ -/- ამპუტაციები კოჭ-წვივზე და ტერფზე -/- დიაბეტური განგრენა

1320

6000000003

E10.5 -/- ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის
მოშლით -/- NFSQ19 -/- ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია -/- დიაბეტური განგრენა

6000000004

E11.5 -/- ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის
მოშლით (დიაბეტური განგრენა) -/- NFSQ19 -/- ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია -/დიაბეტური განგრენა

6000000005

E10.5 -/- ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის
მოშლით -/- NGSQ19 -/- წვივის ამპუტაცია -/- დიაბეტური განგრენა

6000000006

E11.5 -/- ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის
მოშლით (დიაბეტური განგრენა) -/- NGSQ19 -/- წვივის ამპუტაცია -/- დიაბეტური
განგრენა

1525

6000000007

A48.0 -/- აეროვანი განგრენა -/- NFSQ19 -/- ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია -/დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

2000

6000000008

A48.0 -/- აეროვანი განგრენა -/- NGSQ19 -/- წვივის ამპუტაცია -/- დადასტურებული
რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

1815

A48.0 -/- აეროვანი განგრენა -/- NBSQ -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციები და
6000000009
მსგავსი / მონათესავე ოპერაციები -/- დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან
ბაქტერიოლოგიურად
A48.0 -/- აეროვანი განგრენა -/- NCSQ -/- წინამხარის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები
6000000010
-/- დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად
A48.0 -/- აეროვანი განგრენა -/- NFSS29 / NGSS29 -/- ბარძაყის ძვლის ინფიცირებული
უბნის კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა / მუხლის ან წვივის ძვლის
6000000011 ინფიცირებული უბნის კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა -/- დადასტურებული
რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურადკერის რადიკალური დამუშავებით _
ნეკრექტომია, დრენირება
6000002112 G91 -/- ჰიდროცეფალია -/- AASF00 -/- ვენტრიკულოსტომია -/- მწვავედ განვითარებული

1815

1815

1500

1815

1815

2204
1500

6000002113

G91.0 -/- შეერთებული ჰიდროცეფალია -/- AASF00 -/- ვენტრიკულოსტომია -/- მწვავედ
განვითარებული

6000002114

G91.1 -/- ობსტრუქციული ჰიდროცეფალია -/- AASF00 -/- ვენტრიკულოსტომია -/მწვავედ განვითარებული

1500

6000002115

G91.2 -/- ჰიდროცეფალია ნორმალური წნევით -/- AASF00 -/- ვენტრიკულოსტომია -/მწვავედ განვითარებული

1650

6000002116

G91.3 -/- პოსტტრავმული ჰიდროცეფალია, დაუზუსტებელი -/- AASF00 -/ვენტრიკულოსტომია -/- მწვავედ განვითარებული

1650

G91.8 -/- ჰიდროცეფალიის სხვა ფორმები -/- AASF00 -/- ვენტრიკულოსტომია -/- მწვავედ
6000002117
განვითარებული
6000002118

G91.9 -/- ჰიდროცეფალია, დაუზუსტებელი -/- AASF00 -/- ვენტრიკულოსტომია -/მწვავედ განვითარებული

I60.0 -/- სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა კაროტიდული სინუსიდან და ბიფურკაციიდან /- AASB30, AASC00, AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია, ქალასშიდა
6000002213
ანევრიზმის ლიგატურა, ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი
ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)

6000002214

I60.1 -/-სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა ტვინის შუა არტერიიდან -/- AASB30, AASC00,
AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია, ქალასშიდა ანევრიზმის
ლიგატურა, ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან
მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)

1500.75

1650
1650

4510

4510

6000002215

6000002216

I60.2 -/- სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა წინა შემაერთებელი არტერიიდან -/- AASB30,
AASC00, AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია, ქალასშიდა
ანევრიზმის ლიგატურა, ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი
ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)
I60.3 -/- სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა უკანა შემაერთებელი არტერიიდან -/- AASB30,
AASC00, AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია, ქალასშიდა
ანევრიზმის ლიგატურა, ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი
ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)

4510

4510

I60.4 -/-სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა ბაზილარული არტერიიდან-/- AASB30, AASC00,
AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია, ქალასშიდა ანევრიზმის
6000002217
ლიგატურა, ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან
მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)

4510

I60.5 -/- სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა ხერხემლის არტერიიდან -/- AASB30, AASC00,
AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია, ქალასშიდა ანევრიზმის
6000002218
ლიგატურა, ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან
მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)

4510

I60.6 -/- სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა სხვა ინტრაკრანიული არტერიებიდან. -/AASB30, AASC00, AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია, ქალასშიდა
6000002219
ანევრიზმის ლიგატურა, ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი
ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)
I60.7 -/- სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა ინტრაკრანიალური არტერიებიდან,
დაუზუსტებელი -/- AASB30, AASC00, AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის
6000002220 ევაკუაცია, ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა, ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის
ექსტირპაცია -/- ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72
საათში)

6000002221

I60.8 -/- სხვა სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევები -/- AASB30, AASC00, AASC40 -/სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია, ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა,
ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან მითითებული
ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)

4510

4510

4510

I60.9 -/-სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა დაუზუსტებელი -/- AASB30, AASC00, AASC40 -/სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია, ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა,
6000002222
ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან მითითებული
ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)

4510

G00.0 -/- გრიპოზული მენინგიტი -/- AASM -/- ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების
6010000001
გამო -/-

4145

6010000002

G00.1 -/- პნევმოკოკური მენინგიტი -/- AASM -/- ოპერაციები ინტრაკრანიული
ინფექციების გამო -/-

4145

6010000004

G00.2 -/- სტრეპტოკოკური მენინგიტი -/- AASM -/- ოპერაციები ინტრაკრანიული
ინფექციების გამო -/-

4290

6010000005

G00.3 -/- სტაფილოკოკური მენინგიტი -/- AASM -/- ოპერაციები ინტრაკრანიული
ინფექციების გამო -/-

4290

6010000006

G00.8 -/- სხვა ბაქტერიული მენინგიტები -/- AASM -/- ოპერაციები ინტრაკრანიული
ინფექციების გამო -/-

4290

6010000007

G00.9 -/- ბაქტერიული მენინგიტი, დაუზუსტებელი -/- AASM -/- ოპერაციები
ინტრაკრანიული ინფექციების გამო -/-

4290

G03.9 -/- მენინგიტი, დაუზუსტებელი -/- DESB30 -/- რადიკალური მასტოიდექტომია -/6010000008
ოტოგენური მენინგიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

4290

6010000009

G04.0 -/- მწვავე გაფანტული ენცეფალიტი -/- AASM -/- ოპერაციები ინტრაკრანიული
ინფექციების გამო -/-

3950

6010000010

G04.1 -/- ტროპიკული სპასტიკური პარაპლეგია -/- AASM -/- ოპერაციები
ინტრაკრანიული ინფექციების გამო -/-

3900

G04.2 -/- ბაქტერიული მენინგოენცეფალიტი და მენინგომიელიტი, რომელიც არ არის
6010000011 შეტანილი სხვა რუბრიკებში -/- AASM -/- ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო
-/-

4145

6010000012

G04.8 -/- სხვა ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი -/- AASM -/- ოპერაციები
ინტრაკრანიული ინფექციების გამო -/-

4145

6010000013

G04.9 -/- ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი, დაუზუსტებელი -/- AASM -/ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო -/-

4000

6010000014

G04.0 -/- მწვავე გაფანტული ენცეფალიტი -/- DESB30 -/- რადიკალური მასტოიდექტომია
-/- ოტოგენური მენინგოენცეფალიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

6010000015

G04.1 -/- ტროპიკული სპასტიკური პარაპლეგია -/- DESB30 -/- რადიკალური
მასტოიდექტომია -/- ოტოგენური მენინგოენცეფალიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

6010000016

G04.2 -/- ბაქტერიული მენინგოენცეფალიტი და მენინგომიელიტი, რომელიც არ არის
შეტანილი სხვა რუბრიკებში -/- DESB30 -/- რადიკალური მასტოიდექტომია -/ოტოგენური მენინგოენცეფალიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

6010000017

G04.8 -/- სხვა ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი -/- DESB30 -/- რადიკალური
მასტოიდექტომია -/- ოტოგენური მენინგოენცეფალიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

G04.9 -/- ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი, დაუზუსტებელი -/- DESB30 -/6010000018
რადიკალური მასტოიდექტომია -/- ოტოგენური მენინგოენცეფალიტი
(ანტრომასტოიდექტომია)

4290

4290

4290

4290

4290

6020000001

G06.0 -/- ინტრაკრანიული და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა -/- AASM -/ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო -/-

6020000002

G08 -/- ინტრაკრანიული და ინტრასპინური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი -/- DESB30 /- რადიკალური მასტოიდექტომია -/- სიგმოიდური სინუსის ოტოგენური თრომბოზი

6020000003

G08 -/- ინტრაკრანიული და ინტრასპინური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი -/- -/კონსერვატული მკურნალობა -/- სიგმოიდური სინუსის ოტოგენური თრომბოზი

2650

6020000004

G93.5 -/- თავის ტვინის კომპრესია -/- AASB -/- ქალასშიდა დაზიანების ამოკვეთა და
განადგურება -/-

3700

6020000005

G93.6 -/- ცერებრული შეშუპება -/- AAS -/- ქირურგიული ჩარევა ქალაზე და ქალასშიდა
სტრუქტურებზე -/- ორმხრივი დეკომპრესიული ტრეპანაცია

3200

6020003506

I61.0 -/- ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა ჰემისფეროებში, ქერქქვეშა ღრმა
ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა -/- AASB30, AASC00, AASC40 -/- სპონტანური
ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა ქალასშიდა
არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან მითითებული ჩარევების
ნებისმიერი კომბინაცია

3600

I61.1 -/- ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა ჰემისფეროში, ქერქული სისხლჩაქცევა -/AASB30, AASC00, AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია ქალასშიდა
6020003507
ანევრიზმის ლიგატურა ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი
ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

6020003508

I61.2 -/- ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა ჰემისფეროში, დაუზუსტებელი -/სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა
ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან მითითებული
ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

I61.3 -/- ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა ტვინის ღეროში -/- AASB30, AASC00, AASC40 -/სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა
6020003509
ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან მითითებული
ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

3900

4290

3600

3600

3905

6020003510

I61.4 -/- ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა ნათხემში -/- AASB30, AASC00, AASC40 -/სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა
ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან მითითებული
ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

3850

6020003511

I61.5 -/- ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა, ინტრავენტიკულური -/- AASB30, AASC00,
AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია ქალასშიდა ანევრიზმის
ლიგატურა ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან
მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

3800

I61.6 -/- ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა, მრავლობითი ლოკალიზაციის -/- AASB30,
AASC00, AASC40 -/- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია ქალასშიდა
6020003512
ანევრიზმის ლიგატურა ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი
ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

6020003513

I61.8 -/- სხვა ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევები -/- AASB30, AASC00, AASC40 -/სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა
ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან მითითებული
ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

3825

3800

6020003514

6030000001

I61.9 -/- ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა, დაუზუსტებელი -/- AASB30, AASC00, AASC40 /- სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა
ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია -/- ერთი ან მითითებული
ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია
I71.0 -/- აორტის განშრევება (ნებისმიერი უბანი) (აორტის განშრევებადი ანევრიზმა
(გამსკდარი) (ნებისმიერი უბანი)) -/- PASG / PASH -/- აორტის რკალის არტერიების და
მათი ტოტების ანევრიზმის ოპერაცია / აორტის რკალის და მისი ტოტების შუნტირება -/-

I71.1 -/- გულმკერდის აორტის ანევრიზმა (გამსკდარი) -/- PASG / PASH -/- აორტის
6030000002 რკალის არტერიების და მათი ტოტების ანევრიზმის ოპერაცია / აორტის რკალის და მისი
ტოტების შუნტირება -/-

3600

7235

7000

6030000015

I74.2 -/- ზემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი -/- PBSE -/თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ზემო კიდურების არტერიებიდან -/-

1980

6030000016

I74.2 -/- ზემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი -/- PXXX22 -/სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი -/-

1900

6030000017

I74.3 -/- ქვემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი -/- PESE10 -/თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ბარძაყის არტერიიდან -/-

1980

6030000018

I74.3 -/- ქვემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი -/- PXXX22 -/სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი -/-

2100

6030000019

I74.5 -/- თეძოს არტერიის ემბოლია და თრომბოზი -/- PDSE30 -/- თრომბექტომია ან
ემბოლექტომია თეძოს არტერიიდან -/-

1980

6030000020

I74.5 -/- თეძოს არტერიის ემბოლია და თრომბოზი -/- PXXX22 -/- სისხლძარღვშიდა
არტერიული თრომბოლიზისი -/-

2225

6030000021

I74.8 -/- სხვა არტერიების ემბოლია და თრომბოზი -/- PFSE -/- თრომბექტომია ან
ემბოლექტომია მუხლქვეშა არტერიიდან, წვივისა და ტერფის არტერიებიდან -/-

1980

6030000022

I74.8 -/- სხვა არტერიების ემბოლია და თრომბოზი -/- PXXX22 -/- სისხლძარღვშიდა
არტერიული თრომბოლიზისი -/-

1769

6030000024

I82.2 -/- ღრუ ვენის ემბოლია და თრომბოზი -/- PHSE30 -/- თრომბექტომია ქვემო ღრუ
ვენიდან -/-

2550

6030000025 I82.3 -/- თირკმლის ვენის ემბოლია და თრომბოზი -/- -/- კონსერვატული მკურნალობა -/-

2150

6030000026

I82.9 -/- დაუზუსტებელი ვენის ემბოლია და თრომბოზი -/- -/- კონსერვატული
მკურნალობა -/-

1530

6030000103

I71.3 -/- მუცლის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი -/- PDXT5Y -/- აორტის პროთეზირება
აორტის ანევრიზმის გამო

7000

I71.5 -/- თორაკო-აბდომინალური აორტის ანევრიზმა, გასკდომით -/- PDXT5Y -/- აორტის
6030000104
პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

7700

6030000105

I71.8 -/- აორტის ანევრიზმა დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის, გასკდომით -/- PDXT5Y -/აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

7000

6030000106

I72.8 -/- სხვა დაზუსტებული არტერიების ანევრიზმა -/- PDXT5Y -/- აორტის
პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

7000

6030000107

I72.9 -/- ანევრიზმა, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის -/- PDXT5Y -/- აორტის
პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

6600

6030000113

I74.0 -/- მუცლის აორტის ემბოლია და თრომბოზი -/- PDSE10 / PDXT5Y -/თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ინფრარენალური მუცლის აორტიდან / აორტის
პროთეზირება

6600

I74.1 -/- აორტის სხვა დაუზუსტებელი უბნის ემბოლია და თრომბოზი -/- PDSE/ PDXT5Y 6030000114
/- თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ინფრარენალური მუცლის აორტიდან და თეძოს
არტერიებიდან / აორტის პროთეზირება
6040000001
6040000002
6040000003
6040000004
6040000005
6040000006

H70.0 -/- მწვავე მასტოიდიტი -/- DESB10 -/- ატიკო-ანტრო-მასტოიდექტომია -/ანტრომასტოიდექტომია

6600
1440

J01.0 -/- მწვავე ჰაიმორიტი -/- -/- კონსერვატული მკურნალობა -/- რინოგენური
ინტრაკრანიული და ორბიტალური გართულება
J01.1 -/- მწვავე ფრონტიტი -/- -/- კონსერვატული მკურნალობა -/- რინოგენური

580

ინტრაკრანიული და ორბიტალური გართულება

580

J01.2 -/- მწვავე ეთმოიდიტი -/- -/- კონსერვატული მკურნალობა -/- რინოგენური
ინტრაკრანიული და ორბიტალური გართულება

580

J01.3 -/- მწვავე სფენოიდიტი -/- -/- კონსერვატული მკურნალობა -/- რინოგენური
ინტრაკრანიული და ორბიტალური გართულება
J01.4 -/- მწვავე პანსინუსიტი -/- -/- კონსერვატული მკურნალობა -/- რინოგენური
ინტრაკრანიული და ორბიტალური გართულება

580
580

6040000007

J01.8 -/- სხვა მწვავე სინუსიტები -/- -/- კონსერვატული მკურნალობა -/- რინოგენური
ინტრაკრანიული და ორბიტალური გართულება

6040000008

J01.9 -/- მწვავე სინუსიტი, დაუზუსტებელი -/- -/- კონსერვატული მკურნალობა -/რინოგენური ინტრაკრანიული და ორბიტალური გართულება

6040000010

J38.6 -/- ხორხის მწვავე სტენოზი -/- GBSB00 -/- ტრაქეოსტომია -/-

580
393.1

6040000011

J39.0 -/- რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი -/- ENSA -/- ხახის და
ახლომდებარე სტრუქტურების გაკვეთა -/- აბსცესის გაკვეთა, დრენირება

387.5

6040000012

R04.0 -/- ცხვირიდან სისხლდენა -/- DHSF20 -/- ცხვირის უკანა წიაღის ტამპონადა -/-

6040000019

J36 -/- პერიტონზილური აბსცესი -/- ENSA32 -/- ხახის ღრმა ინფიცირებული კერის
გაკვეთა -/- აბსცესის გაკვეთა, დრენირება

410

6050000001

I85.0 -/- საყლაპავის ვარიკოზი სისხლდენით -/- JCSA -/- ლოკალური ოპერაციები
საყლაპავზე -/- პორტული ჰიპერტენზია

1310

6050000002
6050000003

6050003705

6050003706

6050003707

K22.6

-/- გასტრო-ეზოფაგური გასკდომის სინდრომი სისხლდენით -/- JDSA00 -/გასტროტომია -/-

K22.6

-/- გასტრო-ეზოფაგური გასკდომის სინდრომი სისხლდენით -/- -/ეზოფაგოგასტრორაფია -/-

K25.0 -/- კუჭის წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენით -/-JDS /- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით ,პერფორირებული წყლულის გაკერვა,
სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი
K25.1 -/- კუჭის წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, პერფორაციით -/JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით. პერფორირებული წყლულის გაკერვა,
სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი
K25.2 -/- კუჭის წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენითა და
პერფორაციით -/- JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული
დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით.
პერფორირებული წყლულის გაკერვა, სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

580

210

1600
2280

1800

1645

1800

K26.0-/-თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე, სისხლდენით-/-JDS-/-კუჭის და
12– გოჯა ნაწლავის ქირურგია-/-გართულებული დეკომპენსირებული
6050003805
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით ,პერფორირებული წყლულის გაკერვა,
სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

1800

K26.1-/-თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე, სისხლდენით-/-JDS-/-კუჭის და
12– გოჯა ნაწლავის ქირურგია-/-გართულებული დეკომპენსირებული
6050003806
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით ,პერფორირებული წყლულის გაკერვა,
სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

1682

K26.2-/-თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე, სისხლდენითა და პერფორაციით-/-JDS/-კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია-/-გართულებული დეკომპენსირებული
6050003807
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით ,პერფორირებული წყლულის გაკერვა,
სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი
K27.0 -/- პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენით -/JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
6050003905
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით ,პერფორირებული წყლულის გაკერვა,
სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

6050003906

K27.1 -/- პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, პერფორაციით -/JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით ,პერფორირებული წყლულის გაკერვა,
სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

K27.2 -/- პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენითა
და პერფორაციით -/- JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული
6050003907
დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით
,პერფორირებული წყლულის გაკერვა, სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

1800

1881

1980

1980

6050003908

K92.2 -/- გასტრო-ინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი -/- JDS -/- კუჭის და
12– გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით ,პერფორირებული წყლულის გაკერვა,
სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

K25.0 -/- კუჭის წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენით -/- JDS /- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
6050003910
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით კუჭის რეზექცია ან ორგანოს
დამზოგველი ოპერაცია (JDSH63-ვაგოტომია პილოროპლასტიკა) ვაგოტომია/JDSGპილოროპლასტიკა/12-გოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები

6050003911

K25.1 -/- კუჭის წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, პერფორაციით -/JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით კუჭის რეზექცია ან ორგანოს
დამზოგველი ოპერაცია (JDSH63-ვაგოტომია პილოროპლასტიკა) ვაგოტომია/JDSGპილოროპლასტიკა/12-გოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები

K25.2 -/- კუჭის წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენითა და
პერფორაციით -/- JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული
6050003912 დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით კუჭის რეზექცია
ან ორგანოს დამზოგველი ოპერაცია (JDSH63-ვაგოტომია პილოროპლასტიკა)
ვაგოტომია/JDSG-პილოროპლასტიკა/12-გოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები

1980

2650

2650

2650

6050003914

K26.0 -/- თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე, სისხლდენით -/- JDS -/- კუჭის და
12– გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით კუჭის რეზექცია ან ორგანოს
დამზოგველი ოპერაცია (JDSH63-ვაგოტომია პილოროპლასტიკა) ვაგოტომია/JDSGპილოროპლასტიკა/12-გოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები

2650

6050003915

K26.1 -/- თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე, პერფორაციით -/- JDS -/- კუჭის და
12– გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით კუჭის რეზექცია ან ორგანოს
დამზოგველი ოპერაცია (JDSH63-ვაგოტომია პილოროპლასტიკა) ვაგოტომია/JDSGპილოროპლასტიკა/12-გოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები

2650

6050003916

K26.2 -/- თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე, სისხლდენითა და პერფორაციით -/JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით კუჭის რეზექცია ან ორგანოს
დამზოგველი ოპერაცია (JDSH63-ვაგოტომია პილოროპლასტიკა) ვაგოტომია/JDSGპილოროპლასტიკა/12-გოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები

K27.0-/K27.0 -/- პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე,
სისხლდენით -/- JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული
დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით კუჭის რეზექცია
ან ორგანოს დამზოგველი ოპერაცია (JDSH63-ვაგოტომია პილოროპლასტიკა)
6050003918
ვაგოტომია/JDSG-პილოროპლასტიკა/12-გოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციებიპეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენით-/-JDS-/კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია-/-გართულებული დეკომპენსირებული
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით ,პერფორირებული წყლულის გაკერვა,
სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი
K27.1 -/- პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, პერფორაციით -/JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული დეკომპენსირებული
6050003919
პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით კუჭის რეზექცია ან ორგანოს
დამზოგველი ოპერაცია (JDSH63-ვაგოტომია პილოროპლასტიკა) ვაგოტომია/JDSGპილოროპლასტიკა/12-გოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები
K27.2 -/- პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენითა
და პერფორაციით -/- JDS -/- კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია -/- გართულებული
6050003920
დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით.
პერფორირებული წყლულის გაკერვა, სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

2650

2650

2650

2602.5

6050003921

K92.2-/-გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი-/-კუჭის და 12–გოჯა
ნაწლავის ქირურგია-/-გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით,
პერფორაციით, სისხლდენით ,პერფორირებული წყლულის გაკერვა, სისხლდენი
წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

1430

6050003923

K25.0 -/- კუჭის წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენით -/კონსერვატული მკურნალობა -/- გართულებული სისხლდენით

984

6050003924

K25.1 -/- კუჭის წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, პერფორაციით -/კონსერვატული მკურნალობა -/- გართულებული სისხლდენით

1100

6050003925

K25.2 -/- კუჭის წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენითა და
პერფორაციით -/- კონსერვატული მკურნალობა -/- გართულებული სისხლდენით

6050003927

K26.0 -/- თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე, სისხლდენით -/- კონსერვატული
მკურნალობა -/- გართულებული სისხლდენით

950

6050003928

K26.1 -/- თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე, პერფორაციით -/- კონსერვატული
მკურნალობა -/- გართულებული სისხლდენით

1014.12

K26.2 -/- თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე, სისხლდენითა და პერფორაციით -/6050003929
კონსერვატული მკურნალობა -/- გართულებული სისხლდენით
K27.0 -/- პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენით -/6050003931
კონსერვატული მკურნალობა -/- გართულებული სისხლდენით
K27.1 -/- პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, პერფორაციით -/6050003932
კონსერვატული მკურნალობა -/- გართულებული სისხლდენით
6050003933

K27.2 -/- პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე, სისხლდენითა
და პერფორაციით -/- კონსერვატული მკურნალობა -/- გართულებული სისხლდენით

6050003934

K92.2 -/- გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი -/- კონსერვატული
მკურნალობა -/- გართულებული სისხლდენით

1100

1100
996.5
1100

1100
900

K56.1 -/- ნაწლავთა ჩაჭედვა (ინვაგინაცია) -/- JFSB60 JFSB63 JFSC10 JFSC20 JFSC30 JFSD96
სიგმოიდური
JFSF23 JFSF26 JFSF30 JFSA70 JFSA73 JFSB00 JASP00 JFSK10 JFSK20 JFSL -/ნაწლავის რეზექცია და კოლოსტომის დადება მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები
პროქსიმალური კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის გაკერვით (ჰარტმანის
ტიპის) ილეოტრანსვერზოსტომია (ნაწლავის რეზექციის გარეშე) სხვა სახის
ენტეროკოლოსტომები (შემოვლითი ანასტომოზები) კოლო-კოლოსტომია სხვა სახის
ϐypass ( შემოვლითი ოპერაციები ნაწლავებზე) ტრანსვერზოსტომა სიგმოიდოსტომა სხვა
6050003935
სახის კოლოსტომები წვრილი ნაწლავის გაკერვა წვრილი ნაწლავის დაზიანებული
უბნის ამოკვეთა წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია შეხორცების მოცილება
მუცლის ღრუდან ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება
ინტესტინური ობსტრუქციის დროს შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის
მიერთება ოპერაციები ინტესტინური ობსტრუქციის გამო რეზექციების ან ადჰეზიური
კონგლომერატის /შეხორცებების გათიშვის გარეშე -/- ნაწლავის განგრენით ერთი ან
მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია
2450
K56.2 -/- ნაწლავის შემოგრეხა -/- JFSB60 JFSB63 JFSC10 JFSC20 JFSC30 JFSD96 JFSF23
სიგმოიდური ნაწლავის
JFSF26 JFSF30 JFSA70 JFSA73 JFSB00 JASP00 JFSK10 JFSK20 JFSL -/რეზექცია და კოლოსტომის დადება მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები პროქსიმალური
კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის გაკერვით (ჰარტმანის ტიპის)
ილეოტრანსვერზოსტომია (ნაწლავის რეზექციის გარეშე) სხვა სახის
ენტეროკოლოსტომები (შემოვლითი ანასტომოზები) კოლო-კოლოსტომია სხვა სახის
ϐypass ( შემოვლითი ოპერაციები ნაწლავებზე) ტრანსვერზოსტომა სიგმოიდოსტომა სხვა
6050003936
სახის კოლოსტომები წვრილი ნაწლავის გაკერვა წვრილი ნაწლავის დაზიანებული
უბნის ამოკვეთა წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია შეხორცების მოცილება
მუცლის ღრუდან ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება
ინტესტინური ობსტრუქციის დროს შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის
მიერთება ოპერაციები ინტესტინური ობსტრუქციის გამო რეზექციების ან ადჰეზიური
კონგლომერატის /შეხორცებების გათიშვის გარეშე -/- ნაწლავის განგრენით ერთი ან
მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია
2450

K56.3 -/- გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით -/- JFSB60 JFSB63 JFSC10 JFSC20
JFSC30 JFSD96 JFSF23 JFSF26 JFSF30 JFSA70 JFSA73 JFSB00 JASP00 JFSK10 JFSK20 JFSL -/სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია და კოლოსტომის დადება მსხვილი ნაწლავის სხვა
რეზექციები პროქსიმალური კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის
გაკერვით (ჰარტმანის ტიპის) ილეოტრანსვერზოსტომია (ნაწლავის რეზექციის გარეშე)
სხვა სახის ენტეროკოლოსტომები (შემოვლითი ანასტომოზები) კოლო-კოლოსტომია სხვა
სახის ϐypass ( შემოვლითი ოპერაციები ნაწლავებზე) ტრანსვერზოსტომა სიგმოიდოსტომა
6050003937
სხვა სახის კოლოსტომები წვრილი ნაწლავის გაკერვა წვრილი ნაწლავის დაზიანებული
უბნის ამოკვეთა წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია შეხორცების მოცილება
მუცლის ღრუდან ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება
ინტესტინური ობსტრუქციის დროს შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის
მიერთება ოპერაციები ინტესტინური ობსტრუქციის გამო რეზექციების ან ადჰეზიური
კონგლომერატის /შეხორცებების გათიშვის გარეშე -/- ნაწლავის განგრენით ერთი ან
მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია
2450

6050003938

K56.4 -/- ნაწლავის სანათურის სხვა ფორმის დახშობა -/- JFSB60 JFSB63 JFSC10 JFSC20
JFSC30 JFSD96 JFSF23 JFSF26 JFSF30 JFSA70 JFSA73 JFSB00 JASP00 JFSK10 JFSK20 JFSL -/სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია და კოლოსტომის დადება მსხვილი ნაწლავის სხვა
რეზექციები პროქსიმალური კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის
გაკერვით (ჰარტმანის ტიპის) ილეოტრანსვერზოსტომია (ნაწლავის რეზექციის გარეშე)
სხვა სახის ენტეროკოლოსტომები (შემოვლითი ანასტომოზები) კოლო-კოლოსტომია სხვა
სახის ϐypass ( შემოვლითი ოპერაციები ნაწლავებზე) ტრანსვერზოსტომა სიგმოიდოსტომა
სხვა სახის კოლოსტომები წვრილი ნაწლავის გაკერვა წვრილი ნაწლავის დაზიანებული
უბნის ამოკვეთა წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია შეხორცების მოცილება
მუცლის ღრუდან ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება
ინტესტინური ობსტრუქციის დროს შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის
მიერთება ოპერაციები ინტესტინური ობსტრუქციის გამო რეზექციების ან ადჰეზიური
კონგლომერატის /შეხორცებების გათიშვის გარეშე -/- ნაწლავის განგრენით ერთი ან
მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

2450

6050003939

K56.5 -/- ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით -/- JFSB60 JFSB63
JFSC10 JFSC20 JFSC30 JFSD96 JFSF23 JFSF26 JFSF30 JFSA70 JFSA73 JFSB00 JASP00 JFSK10
JFSK20 JFSL -/- სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია და კოლოსტომის დადება მსხვილი
ნაწლავის სხვა რეზექციები პროქსიმალური კოლოსტომის დადებით და დისტალური
ნაწილის გაკერვით (ჰარტმანის ტიპის) ილეოტრანსვერზოსტომია (ნაწლავის რეზექციის
გარეშე) სხვა სახის ენტეროკოლოსტომები (შემოვლითი ანასტომოზები) კოლოკოლოსტომია სხვა სახის ϐypass ( შემოვლითი ოპერაციები ნაწლავებზე)

ტრანსვერზოსტომა სიგმოიდოსტომა სხვა სახის კოლოსტომები წვრილი ნაწლავის
გაკერვა წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა წვრილი ნაწლავის
ნაწილობრივი რეზექცია შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან ადჰეზიური
კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს
შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის მიერთება ოპერაციები ინტესტინური
ობსტრუქციის გამო რეზექციების ან ადჰეზიური კონგლომერატის /შეხორცებების
გათიშვის გარეშე -/- ნაწლავის განგრენით ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი
კომბინაცია
2450

K56.6 -/- სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია -/- JFSB60 JFSB63 JFSC10
JFSC20 JFSC30 JFSD96 JFSF23 JFSF26 JFSF30 JFSA70 JFSA73 JFSB00 JASP00 JFSK10 JFSK20
JFSL -/- სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია და კოლოსტომის დადება მსხვილი ნაწლავის
სხვა რეზექციები პროქსიმალური კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის
გაკერვით (ჰარტმანის ტიპის) ილეოტრანსვერზოსტომია (ნაწლავის რეზექციის გარეშე)
სხვა სახის ენტეროკოლოსტომები (შემოვლითი ანასტომოზები) კოლო-კოლოსტომია სხვა
სახის ϐypass ( შემოვლითი ოპერაციები ნაწლავებზე) ტრანსვერზოსტომა სიგმოიდოსტომა
6050003940
სხვა სახის კოლოსტომები წვრილი ნაწლავის გაკერვა წვრილი ნაწლავის დაზიანებული
უბნის ამოკვეთა წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია შეხორცების მოცილება
მუცლის ღრუდან ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება
ინტესტინური ობსტრუქციის დროს შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის
მიერთება ოპერაციები ინტესტინური ობსტრუქციის გამო რეზექციების ან ადჰეზიური
კონგლომერატის /შეხორცებების გათიშვის გარეშე -/- ნაწლავის განგრენით ერთი ან
მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია
2450

6050013921

K92.2-/-გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი-/-კუჭის და 12–გოჯა
ნაწლავის ქირურგია-/-გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით,
პერფორაციით, სისხლდენით კუჭის რეზექცია ან ორგანოს დამზოგველი ოპერაცია
(JDSH63-ვაგოტომია პილოროპლასტიკა) ვაგოტომია/JDSG-პილოროპლასტიკა/12-გოჯა
ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები

2760

6060000007

K56.1 -/- ნაწლავთა ჩაჭედვა (ინვაგინაცია) -/- JASP00JFSK10 -/- სინექიოლიზი (ჭიმების
მოშორება) შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან ადჰეზიური კონგლომერატის/
შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს -/- ნაწლავის
განგრენის გარეშე

1815

6060000008

K56.2 -/- ნაწლავის შემოგრეხა -/- JASP00JFSK10 -/- სინექიოლიზი (ჭიმების მოშორება)
შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების
გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს -/- ნაწლავის განგრენის გარეშე

1815

K56.3 -/- გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით -/- JASP00JFSK10 -/სინექიოლიზი (ჭიმების მოშორება) შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან ადჰეზიური
6060000009
კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს -/ნაწლავის განგრენის გარეშე

1815

K56.4 -/- ნაწლავის სანათურის სხვა ფორმის დახშობა -/- JASP00JFSK10 -/- სინექიოლიზი
(ჭიმების მოშორება) შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან ადჰეზიური
6060000010
კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს -/ნაწლავის განგრენის გარეშე

1815

K56.5 -/- ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით -/- JASP00JFSK10 -/სინექიოლიზი (ჭიმების მოშორება) შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან ადჰეზიური
6060000011
კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს -/ნაწლავის განგრენის გარეშე

1815

K56.6 -/- სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია -/- JASP00JFSK10 -/სინექიოლიზი (ჭიმების მოშორება) შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან ადჰეზიური
6060000012
კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს -/ნაწლავის განგრენის გარეშე

1815

6070000001

K40.1 -/- ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, განგრენით -/- JASBJFSA -/- საზარდულის
თიაქრის აღდგენითი ოპერაციებილოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე -/-

K40.4 -/- ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი, განგრენით -/- JASBJFSA 6070000002 /- საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციებილოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე /6070000003

K41.4 -/- ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ბარძაყის თიაქარი განგრენით -/- JASCJFSA -/ბარძაყის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციებილოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე -/-

6070000004

K42.1 -/- ჭიპის თიაქარი განგრენით -/- JASFJFSA -/- ჭიპის თიაქრის აღდგენითი
ოპერაციებილოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე -/-

6070000005

K43.1 -/- მუცლის წინა კედლის თიაქარი განგრენით -/- JASGJFSA -/- სხვა სახის თიაქრების
და მუცლის კედლის აღდგენითი ოპერაციებილოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე -/-

6070000006

K44.1 -/- დიაფრაგმული თიაქარი განგრენით -/- GASGJFSA -/- ტრანსთორაკალური და
თორაკოსკოპიული ოპერაციები დიაფრაგმაზელოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე -/-

1564.5

1337.05

1372.5
1375

1480

2372.5

6080004001

K35.8 -/- მწვავე აპენდიციტი, სხვა და დაუზუსტებელი -/- JESA00 -/- აპენდექტომია -/გართულებების გარეშე

K55.0 -/- ნაწლავის მწვავე სის0ხლძარღვოვანი ავადმყოფობები (ნაწლავის ინფარქტი) -/JASH00 JFSA JFSB JFSC -/- ლაპაროტომია ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
6080004008
ნაწლავების ნაწილობრივი ამოკვეთა ნაწლავების ანასტომოზები -/- ერთი ან
მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია
6080004101

K35.8 -/- მწვავე აპენდიციტი, სხვა და დაუზუსტებელი -/- ZXZA00 -/- კონსერვატული
მკურნალობა, ტკივილის მკურნალობისთვის -/- პერიაპენდიკულარული ინფილტრატი

6080004200

K35.2-/-მწვავე აპენდიციტი გენერალუზებული პერიტონიტით-/-JESA10/ JASK-/აპენდექტომია დრენირებასთან ერთად/პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

6080004201

K35.3 -/- მწვავე აპენდიციტი ლოკალიზებული პერიტონიტით. -/- JESA10 -/აპენდექტომია დრენირებასთან ერთად -/- პერიაპენდიკულარული აბსცესი ან
დაჩირქებული პერიაპენდიკულარული ინფილტრატი

6090000001

6090000002

K65.0 -/- მწვავე პერიტონიტი -/- JASH00JASK -/- ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს
დრენირება და გამორეცხვა -/- ჩირქოვანირეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი)
K65.8 -/- პერიტონიტის სხვა სახეები -/- JASH00JASK -/- ლაპაროტომიაპერიტონეუმის
ღრუს დრენირება და გამორეცხვა -/- ჩირქოვანირეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი)

6090000003

K65.9 -/- პერიტონიტი დაუზუსტებელი -/- JASH00JASK -/- ლაპაროტომიაპერიტონეუმის
ღრუს დრენირება და გამორეცხვა -/- ჩირქოვანირეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი)

6090000004

K65.0 -/- მწვავე პერიტონიტი -/- JASH00JASK -/- ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს
დრენირება და გამორეცხვა -/- ჩირქოვანიტოქსიური სტადია (25 -72 საათი)

6090000005

K65.8 -/- პერიტონიტის სხვა სახეები -/- JASH00JASK -/- ლაპაროტომიაპერიტონეუმის
ღრუს დრენირება და გამორეცხვა -/- ჩირქოვანიტოქსიური სტადია (25 -72 საათი)

6090000006

K65.9 -/- პერიტონიტი დაუზუსტებელი -/- JASH00JASK -/- ლაპაროტომიაპერიტონეუმის
ღრუს დრენირება და გამორეცხვა -/- ჩირქოვანიტოქსიური სტადია (25 -72 საათი)

6090000007

K65.0 -/- მწვავე პერიტონიტი -/- JASH00JASK -/- ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს
დრენირება და გამორეცხვა -/- ჩირქოვანიტერმინალური სტადია (72 საათი და მეტი)

6090000008

K65.8 -/- პერიტონიტის სხვა სახეები -/- JASH00JASK -/- ლაპაროტომიაპერიტონეუმის
ღრუს დრენირება და გამორეცხვა -/- ჩირქოვანიტერმინალური სტადია (72 საათი და
მეტი)

K65.9 -/- პერიტონიტი დაუზუსტებელი -/- JASH00JASK -/- ლაპაროტომიაპერიტონეუმის
6090000009
ღრუს დრენირება და გამორეცხვა -/- ჩირქოვანიტერმინალური სტადია (72 საათი და
მეტი)
K65.0 -/- მწვავე პერიტონიტი -/- JASH00JASKJFSA JKSA20 -/ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვალოკალური ოპერაციები
6090000010
ნაწლავებზე ქოლეცისტექტომია -/- ჩირქოვანირეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი);
ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

6090000011

K65.8 -/- პერიტონიტის სხვა სახეები -/- JASH00JASKJFSA JKSA20 -/ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვალოკალური ოპერაციები
ნაწლავებზე ქოლეცისტექტომია -/- ჩირქოვანირეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი);
ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

K65.9 -/- პერიტონიტი დაუზუსტებელი -/- JASH00JASKJFSA JKSA20 -/ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვალოკალური ოპერაციები
6090000012
ნაწლავებზე ქოლეცისტექტომია -/- ჩირქოვანირეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი);
ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)
K65.0 -/- მწვავე პერიტონიტი -/- JASH00JASKJFSA JKSA20 -/ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვალოკალური ოპერაციები
6090000013
ნაწლავებზე ქოლეცისტექტომია -/- ჩირქოვანიტოქსიური სტადია (25 -72 საათი)
ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

770

2477.5

800

2450

1150

2069.1

2034.55

2069.1
2450

2450

2450

2463

2600

2600

2450

2450

2450

2458.5

6090000014

6090000015

K65.8 -/- პერიტონიტის სხვა სახეები -/- JASH00JASKJFSA JKSA20 -/ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვალოკალური ოპერაციები
ნაწლავებზე ქოლეცისტექტომია -/- ჩირქოვანიტოქსიური სტადია (25 -72 საათი)
ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)
K65.9 -/- პერიტონიტი დაუზუსტებელი -/- JASH00JASKJFSA JKSA20 -/ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვალოკალური ოპერაციები
ნაწლავებზე ქოლეცისტექტომია -/- ჩირქოვანიტოქსიური სტადია (25 -72 საათი)
ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

K65.0 -/- მწვავე პერიტონიტი -/- JASH00JASKJFSA JKSA20 -/ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვალოკალური ოპერაციები
6090000016
ნაწლავებზე ქოლეცისტექტომია -/- ჩირქოვანიტერმინალური სტადია (72 საათი და მეტი)
ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

6090000019

K80.0 -/- ნაღვლის ბუშტის ქვები მწვავე ქოლეცისტიტით (პერიფერიული ან გაჟონვით
გავრცელებული პერიტონიტი (ნაღვლოვანი)) -/- JKSA20 -/- ქოლეცისტექტომია
-/- ნაღვლის ბუშტის ქვები მწვავე ქოლეცისტიტით (პერიფერიული ან გაჟონვით
გავრცელებული პერიტონიტი (ნაღვლოვანი))

2463

2458.5

2620

1530

K81.0 -/- მწვავე ქოლეცისტიტი (ნაღვლის ბუშტის აბსცესი, განგრენული, ჩირქოვანი
ქოლეცისტიტი, ნაღვლის ბუშტის ემპიემა) -/- JKSA20 -/- ქოლეცისტექტომია
6090000020
/- მწვავე ქოლეცისტიტი (ნაღვლის ბუშტის აბსცესი, განგრენული, ჩირქოვანი
ქოლეცისტიტი, ნაღვლის ბუშტის ემპიემა)
K80.3 -/- ნაღვლის სადინრის ქვები ქოლანგიტთან ერთად (სეფსისური ქოლანგიტი
გენერალიზებული ინფექციით) -/- JKSBJKSA20JKSE00JKSD96 -/- ნაღვლის სადინარის
6090000021
კვეთა/გაჭრა ქოლეცისტექტომიითტრანსდუოდენური პაპილოტომიასხვა
ბილიოდიგესტიური ანასტომოზი (ქოლედოქოიეინოსტომია) ამოკვეთის გარეშე -/- ერთი
ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია
6090000022

N73.3 -/- ქალის მენჯის ღრუს მწვავე პერიტონიტი (მწვავე პელვეოპერიტონიტი და
პერიტონიტი) -/- JASH00JASK -/- ლაპაროტომიაპერიტონეუმის ღრუს დრენირება და
გამორეცხვა -/- რეაქტიული სტადია

K80.4 -/- ნაღვლის სადინარის ქვები ქოლეცისტიტთან ერთად (ობსტრუქციული
ქოლეცისტიტი ნაღვლის კოლიკა) -/- JKSBJKSA20JKSE00JKSD96 -/- ნაღვლის სადინარის
6100000001
კვეთა/გაჭრა ქოლეცისტექტომიითტრანსდუოდენური პაპილოტომიასხვა
ბილიოდიგესტიური ანასტომოზი (ქოლედოქოიეინოსტომია) ამოკვეთის გარეშე -/- ერთი
ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

1492.5

2260

1600

2069.1
1100

6120000001

N13.6 -/- პიონეფროზი -/- KASJ01 -/- კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა -/-

6120000002

N15.1 -/- თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი -/- KASJ01 -/- კანქვეშა ენდოსკოპიური
ნეფროსტომა -/-

6120000003

N13.6 -/- პიონეფროზი -/- KBSV00 -/- სტენტის ჩადგმა შარდსაწვეთში -/-

6120000004

N15.1 -/- თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი -/- KBSV00 -/- სტენტის ჩადგმა
შარდსაწვეთში -/-

6120000005
6120000006

N13.6 -/- პიონეფროზი -/- KASC00 -/- ნეფრექტომია -/N15.1 -/- თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი -/- KASC00 -/- ნეფრექტომია -/-

676.5
1840
1840

6120000007

N20.0 -/- თირკმლის კენჭები -/- KBSV02 -/- სტენტის ტრასლუმინარული ჩადგმა
შარდსაწვეთში -/- ობსტრუქციული უროპათია

639

6120000008

N20.1 -/- შარდსაწვეთის კენჭები -/- KBSV02 -/- სტენტის ტრასლუმინარული ჩადგმა
შარდსაწვეთში -/- ობსტრუქციული უროპათია

630

6120000009

N20.2 -/- თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები -/- KBSV02 -/- სტენტის
ტრასლუმინარული ჩადგმა შარდსაწვეთში -/- ობსტრუქციული უროპათია

620.125

6120000010

N20.9 -/- უროლითიაზი, დაუზუსტებელი -/- KBSV02 -/- სტენტის ტრასლუმინარული
ჩადგმა შარდსაწვეთში -/- ობსტრუქციული უროპათია

620.125

6120000011

N23 -/- თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი -/- KBSV02 -/- სტენტის ტრასლუმინარული
ჩადგმა შარდსაწვეთში -/-

600

6120000012

N20.0 -/- თირკმლის კენჭები -/- KASJ01 -/- კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა -/ობსტრუქციული უროპათია

1000

6120000013

N20.1 -/- შარდსაწვეთის კენჭები -/- KASJ01 -/- კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა -/ობსტრუქციული უროპათია

1000

6120000014

N20.2 -/- თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები -/- KASJ01 -/- კანქვეშა ენდოსკოპიური
ნეფროსტომა -/- ობსტრუქციული უროპათია

1000

1200
676.5

6120000015

N20.9 -/- უროლითიაზი, დაუზუსტებელი -/- KASJ01 -/- კანქვეშა ენდოსკოპიური
ნეფროსტომა -/- ობსტრუქციული უროპათია

1000

6120000016

N23 -/- თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი -/- KASJ01 -/- კანქვეშა ენდოსკოპიური
ნეფროსტომა -/- ობსტრუქციული უროპათია

1000

N20.0 -/- თირკმლის კენჭები -/- KBSE12 -/- შარდსაწვეთიდან კენჭის ტრასნლუმინარული
6120000017
ენდოსკოპიური ექსტრაქცია -/- ობსტრუქციული უროპათია
6120000018

N20.1 -/- შარდსაწვეთის კენჭები -/- KBSE12 -/- შარდსაწვეთიდან კენჭის
ტრასნლუმინარული ენდოსკოპიური ექსტრაქცია -/- ობსტრუქციული უროპათია

6120000019

N20.2 -/- თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები -/- KBSE12 -/- შარდსაწვეთიდან კენჭის
ტრასნლუმინარული ენდოსკოპიური ექსტრაქცია -/- ობსტრუქციული უროპათია

1183
1200

1166

6120000020

N20.9 -/- უროლითიაზი, დაუზუსტებელი -/- KBSE12 -/- შარდსაწვეთიდან კენჭის
ტრასნლუმინარული ენდოსკოპიური ექსტრაქცია -/- ობსტრუქციული უროპათია

6120000021

N23 -/- თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი -/- KBSE12 -/- შარდსაწვეთიდან კენჭის
ტრასნლუმინარული ენდოსკოპიური ექსტრაქცია -/-

1210

6120000022

N20.0 -/- თირკმლის კენჭები -/- KBSE00 -/- ურეთროლითოტომია -/- (ობსტრუქციული
უროპათია)

1500

N20.1 -/- შარდსაწვეთის კენჭები -/- KBSE00 -/- ურეთროლითოტომია -/- (ობსტრუქციული
6120000023
უროპათია)
6120000024

N20.2 -/- თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები -/- KBSE00 -/- ურეთროლითოტომია -/(ობსტრუქციული უროპათია)

6120000025

N20.9 -/- უროლითიაზი, დაუზუსტებელი -/- KBSE00 -/- ურეთროლითოტომია -/(ობსტრუქციული უროპათია)

6120000026
6120000027

N23 -/- თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი -/- KBSE00 -/- ურეთროლითოტომია -/R33 -/- შარდის შეკავება -/- KCXX20 -/- შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია -/-

6120000028

R33 -/- შარდის შეკავება -/- KCSJ00 -/- ცისტოსტომა -/- ტროაკარული ეპიცისტოსტომია

N44 -/- სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა -/- KFSH20 -/- სათესლე ბაგირაკის დეტორსია და
6120000029
სათესლე ჯირკვლის ფიქსაცია -/-

1183

1500
1500
1500
1550
100
400

6120000030

N44 -/- სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა -/- KFSC00 -/- ცალმხრივი ორქექტომია -/-

650
650

6120000031

N45.0 -/- ორქიტი, ეპიდიდიმიტი ან ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესით -/- KFSC60 -/ეპიდიდიმექტომია -/-

650

6120000032

N45.0 -/- ორქიტი, ეპიდიდიმიტი ან ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესით -/- KFSC00 -/ცალმხრივი ორქექტომია -/-

6120000033

N47 -/- გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი და პარაფიმოზი -/- KGSA10 -/- ჩუჩის ჩაჭრა -/-

700
363

6120000034

N47 -/- გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი და პარაფიმოზი -/- KGSH10 -/- ასოზე რეკონსტრუქციული
ოპერაცია -/-

528

O00.1 -/- ფალოპიუსის მილის ორსულობა -/- LBSC -/- ფალოპის მილის შემანარჩუნებელი
6130000001
ოპერაცია მილოვანი გარე ორსულობის გამო -/-

1100

6130000002

O00.1 -/- ფალოპიუსის მილის ორსულობა -/- LBSD -/- ფალოპის მილის ნაწილობრივი
ამოკვეთა -/-

1100

6130000003

O00.1 -/- ფალოპიუსის მილის ორსულობა -/- LBSE -/- ფალოპის მილის ტოტალური
ამოკვეთა -/-

1100

6130000004

N83.2-/- საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები-/-LASC/LASD/ LASE/LASF-/საკვერცხის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ან დაშლა/ საკვერცხის ნაწილობრივი
ამოკვეთა/საკვერცხის სრული ამოკვეთა/საკვერცხის და ფალოპის მილის ამოკვეთა

6130000005

N83.5-/-საკვერცხის, საკვერცხის ფეხის და ფალოპუსის მილის შემოგრეხა-/-LASC/LASD/
LASE/LASF/ LBSD/LBSE-/- საკვერცხის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ან დაშლა/
საკვერცხის ნაწილობრივი ამოკვეთა/საკვერცხის სრული ამოკვეთა/საკვერცხის და
ფალოპის მილის ამოკვეთა/ფალოპის მილის ნაწილობრივი ამოკვეთა/ფალოპის მილის
ტოტალური ამოკვეთა

6140000001
6140000002
6140000003

S26.0 -/- გულის ტრავმა ჰემოპერიკარდიუმით -/- -/- -/S26.8 -/- გულის სხვა ტრავმები -/- -/- -/S26.9 -/- გულის ტრავმა, დაუზუსტებელი -/- -/- -/-

6140000004 S21.0 -/- სარძევე ჯირკვლის ღია ჭრილობა -/- GASE03 -/- გულმკერდის კედლის გაკერვა -/-

1200

1200
2650
2750
2650
1502

S21.1 -/- გულმკერდის წინა კედლის ღია ჭრილობა -/- GASE03 -/- გულმკერდის კედლის
გაკერვა -/-

1403.6

S21.2 -/- გულმკერდის უკანა კედლის ღია ჭრილობა -/- GASE03 -/- გულმკერდის კედლის
6140000006
გაკერვა -/-

1332.5

6140000005

6140000007

S21.7 -/- გულმკერდის კედლის მრავლობითი ღია ჭრილობები -/- GASE03 -/გულმკერდის კედლის გაკერვა -/-

1502

S21.8 -/- გულმკერდის სხვა ნაწილის ღია ჭრილობა -/- GASE03 -/- გულმკერდის კედლის
6140000008
გაკერვა -/-

1403.6

6140000009

S21.9 -/- გულმკერდის ღია ჭრილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი გულმკერდის კედელი,
რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული -/- GASE03 -/- გულმკერდის კედლის
გაკერვა -/-

1452

6140000010

S27.0 -/- ტრავმული პნევმოთორაქსი -/- GASBGDSGES -/- თორაკოტომიაფილტვების
ქირურგიაშუასაყარის ქირურგია -/-

2710

6140000011

S27.1 -/- ტრავმული ჰემოთორაქსი -/- GASBGDSGES -/- თორაკოტომიაფილტვების
ქირურგიაშუასაყარის ქირურგია -/-

2720

6140000012

S27.2 -/- ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი -/- GASBGDSGES -/- თორაკოტომიაფილტვების
ქირურგიაშუასაყარის ქირურგია -/-

2720

6140000013

S27.3 -/- ფილტვის სხვა ტრავმები -/- GASBGDSGES -/- თორაკოტომიაფილტვების
ქირურგიაშუასაყარის ქირურგია -/-

2720

6140000014

S27.6 -/- პლევრის ტრავმა -/- GASBGDSGES -/- თორაკოტომიაფილტვების
ქირურგიაშუასაყარის ქირურგია -/-

2720

6140000015

S27.0 -/- ტრავმული პნევმოთორაქსი -/- GASE03GASA -/- გულმკერდის კედლის
გაკერვაპლევრის დრენირება -/-

1775

6140000016

S27.1 -/- ტრავმული ჰემოთორაქსი -/- GASE03GASA -/- გულმკერდის კედლის
გაკერვაპლევრის დრენირება -/-

1780

6140000017

S27.2 -/- ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი -/- GASE03GASA -/- გულმკერდის კედლის
გაკერვაპლევრის დრენირება -/-

6140000018

S27.3 -/- ფილტვის სხვა ტრავმები -/- GASE03GASA -/- გულმკერდის კედლის
გაკერვაპლევრის დრენირება -/-

1881

6140000019

S27.6 -/- პლევრის ტრავმა -/- GASE03GASA -/- გულმკერდის კედლის გაკერვაპლევრის
დრენირება -/-

1881

6140000020

S27.4 -/- ბრონქების ტრავმა -/- GASBGCSA20 -/- თორაკოტომიაბრონქის გაკერვა ან
რეკონსტრუქცია ტრავმის გამო -/-

2900

6140000021

S27.5 -/- ტრაქეის გულმკერდის ნაწილის ტრავმა -/- GASBGBSA40 -/თორაკოტომიატრაქეის გაკერვა -/-

2900

6140000022

S31.2 -/- სასქესო ასოს ღია ჭრილობა -/- KGSH00 -/- ასოს გაკერვა -/- დეფექტის აღდგენა

6140000023

S31.3 -/- სკროტუმისა და სათესლეს ღია ჭრილობა -/- KFSH -/- სათესლე პარკზე და
სკროტალურ ორგანოებზე რეკონსტრუქციული ოპერაციები -/- დეფექტის აღდგენა

S31.3 -/- სკროტუმისა და სათესლეს ღია ჭრილობა -/- KFSC00 -/- ცალმხრივი ორქექტომია 6140000024
/6140000025

S36.0 -/- ელენთის ტრავმა -/- JMSW -/- შერეული ოპერაციები ელენთაზე -/ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია,
დრენირება

1840.5

530

740
631

1788.275

6140000027

S36.0 -/- ელენთის ტრავმა -/- JMSA10 -/- ნაწილობრივი სპლენექტომია -/- ლაპაროტომია,
დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

6140000028

S36.0 -/- ელენთის ტრავმა -/- JMSA99 -/- სხვა სპლენექტომია -/- ლაპაროტომია,
დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

1580

6140000029

S36.1 -/- ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა -/- JJSA50 -/- ღვიძლის გაკერვა -/ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია,
დრენირება

2100

S36.1 -/- ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა -/- JJX010 -/- ღვიძლის დაზიანებული
6140000030 უბნის პუნქცია და დრენირება -/- ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი,
მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება
6140000031

S36.1 -/- ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა -/- JJSB00 -/- ღვიძლის სოლისებური
რეზექცია -/- ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს
სანაცია, დრენირება

S36.1 -/- ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა -/- JJSB10 -/- ღვიძლის ატიპიური რეზექცია
6140000032
-/- ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია,
დრენირება
6140000033

S36.1 -/- ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა -/- JJSB96 -/- ღვიძლის სხვა რეზექცია -/ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია,
დრენირება

1840

2273

2450

2453

2463

6140000034

S36.1 -/- ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა -/- JKSA20 -/- ქოლეცისტექტომია -/ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია,
დრენირება

1530

6140000035

S36.2 -/- პანკრეასის ტრავმა -/- JLS -/- კუჭუკანა ჯირკვლის ქირურგია -/- ლაპაროტომია,
დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

6140000036
6140000037

S36.3 -/- კუჭის ტრავმა -/- JDSA -/- ლოკალური ოპერაციები კუჭზე -/S36.4 -/- წვრილი ნაწლავის ტრავმა -/- JFSA70 -/- წვრილი ნაწლავის გაკერვა -/-

2450
1780
1540

6140000038

S36.4 -/- წვრილი ნაწლავის ტრავმა -/- JFSA73 -/- წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის
ამოკვეთა -/-

1650

6140000042

S36.5 -/- კოლინჯის ტრავმა -/- JFSA83 -/- მსხვილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის
ამოკვეთა -/-

1790

S36.6 -/- სწორი ნაწლავის ტრავმა -/- JFSA83 -/- მსხვილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის
6140000043
ამოკვეთა -/-

1800

S36.5 -/- კოლინჯის ტრავმა -/- JFSB33 -/- წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები
6140000044
-/-

2350

6140000045

S36.6 -/- სწორი ნაწლავის ტრავმა -/- JFSB33 -/- წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა
რეზექციები -/-

2150.08

6140000048

S36.5 -/- კოლინჯის ტრავმა -/- JFSB63 -/- მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები
კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის დახურვით -/-

2069.1

S36.6 -/- სწორი ნაწლავის ტრავმა -/- JFSB63 -/- მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები
6140000049
კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის დახურვით -/6140000050
6140000051

S36.5 -/- კოლინჯის ტრავმა -/- JFSC30 -/- კოლო-კოლოსტომა -/S36.6 -/- სწორი ნაწლავის ტრავმა -/- JFSC30 -/- კოლო-კოლოსტომა -/-

6140000052

S36.6 -/- სწორი ნაწლავის ტრავმა -/- JHS -/- ანუსის და პერიანალური ქსოვილების
ქირურგია -/- ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, ანალური მიდამოს, შორისის
რეკონსტრუქცია

6140000054

S37.0 -/- თირკმლის ტრავმა -/- KASH00 -/- თირკმლის გაკერვა -/- ჰემატომის დრენირება
და თირკმლის ნახეთქის გაკერვა ან თირკმლის კაფსულის გაკერვა

6140000055

S37.0 -/- თირკმლის ტრავმა -/- KASD00 -/- ნაწილობრივი ნეფრექტომია -/-

6140000058 S37.1 -/- შარდსაწვეთის ტრავმა -/- KBSH00 -/- შარდსაწვეთის გაკერვა ან ნეფროსტომია -/-

2069.1
1807.5
1800

1474
1800
1840
1520

6140000059

S37.1 -/- შარდსაწვეთის ტრავმა -/- KASJ01 -/- კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა -/-

6140000060
6140000061

S37.1 -/- შარდსაწვეთის ტრავმა -/- KASJ00 -/- ნეფროსტომა -/S37.1 -/- შარდსაწვეთის ტრავმა -/- KBSH06 -/- ურეთეროურეთეროსტომა -/-

6140000062

S37.1 -/- შარდსაწვეთის ტრავმა -/- KBSV02 -/- სტენტის ტრანსლუმინალური ჩადგმა
შარდსაწვეთში -/-

6140000063
6140000064

S37.2 -/- შარდის ბუშტის ტრავმა -/- KCH00 -/- შარდის ბუშტის გაკერვა -/S37.3 -/- შარდსადენის ტრავმა -/- KDSH00 -/- შარდსადენის გაკერვა -/-

650
1440
1439

6140000065

S37.3 -/- შარდსადენის ტრავმა -/- KCSJ00 -/- ცისტოსტომა -/- ტროაკარული
ეპიცისტოსტომია

450

6140000066

S38.0 -/- გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა -/- -/- კონსერვატული მკურნალობა -/-

6140000068

S06.0 -/- თავის ტვინის შერყევა -/- -/- კონსერვატული მკურნალობა -/-

550
420

6140000069

S06.1 -/- თავის ტვინის ტრავმული შეშუპება -/- AASD -/- ოპერაციები თავის ტრავმის გამო
(ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია) -/-

2860

6140000070

S06.3 -/- თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა -/- AASD -/- ოპერაციები თავის ტრავმის გამო
(ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია) -/-

2970

S06.4 -/- ეპიდურული სისხლჩაქცევა -/- AASD00 -/- ეპიდურალური ჰემატომის ევაკუაცია 6140000071
/-

967.5
1530
1669.5

2970

6140000072

S06.5 -/- ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა -/- AASD05 -/- მწვავე სუბდურალური
ჰემატომის ევაკუაცია -/-

2970

6140000073

S06.6 -/- ტრავმული სუბრაქნოიდული სისხლჩაქცევა -/- AASD -/- ოპერაციები თავის
ტრავმის გამო (ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია) -/-

2508

6140000074

S06.7 -/- ქალასშიდა ტრავმა გახანგრძლივებული კომით -/- AASD -/- ოპერაციები თავის
ტრავმის გამო (ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია) -/-

2970

6140000075

S06.8 -/- სხვა ინტრაკრანიალური დაზიანებანი -/- AASB -/- ქალასშიდა დაზიანების
ამოკვეთა და განადგურება -/-

3300

6140000076

T06.0 -/- თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების ტრავმა ზურგის ტვინისა და ნერვების
ტრავმასთან ერთად კისრის დონეზე -/- AASD99ABSW99 -/- სხვა ოპერაციები თავის
ტრავმის გამო,სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე -/-

6140002239

S36.4 -/- წვრილი ნაწლავის ტრავმა -/- JFSB00 -/- წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი
რეზექცია.

6140002340
6140002441
6140002546
6140002647

S36.5 -/- კოლინჯის ტრავმა -/- JFSA80 -/- მსხვილი ნაწლავის გაკერვა
S36.6 -/- სწორი ნაწლავის ტრავმა -/- JFSA80 -/- მსხვილი ნაწლავის გაკერვა
S36.5 -/- კოლინჯის ტრავმა -/- JFSF30 -/- სხვა სახის კოლოსტომები
S36.6 -/- სწორი ნაწლავის ტრავმა -/- JFSF30 -/- სხვა სახის კოლოსტომები

S36.7 -/- მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი ტრავმა -/- JKSA20 JDSA JFSA70 JFSA73
JFSB00 KCSH00 JFSA80 JFSA83 JFSB33 JFSF30 JFSB63 JFSC30 JMSW JMSA10 JMSA99 JJSA50
JJX010 JJSB00 JJSB10 JJSB96 -/- ქოლეცისტექტომია ლოკალური ოპერაციები კუჭზე წვრილი
ნაწლავის გაკერვა წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა წვრილი ნაწლავის
ნაწილობრივი რეზექცია შარდის ბუშტის გაკერვა მსხვილი ნაწლავის გაკერვა მსხვილი
ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა
6140002753
რეზექციები სხვა სახის კოლოსტომები მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები
კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის დახურვითი კოლო-კოლოსტომა
შერეული ოპერაციები ელენთაზე ნაწილობრივი სპლენექტომია სხვა სპლენექტომია
ღვიძლის გაკერვა ღვიძლის დაზიანებული უბნის პუნქცია და დრენირება ღვიძლის
სოლისებური რეზექცია ღვიძლის ატიპიური რეზექცია ღვიძლის სხვა რეზექცია -/ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია,
დრენირება მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია
6140006063
6140006064
6140006065
6140006066

S37.2 -/- შარდის ბუშტის ტრავმა -/- KCSH00 -/- შარდის ბუშტის გაკერვა
S37.0 -/- თირკმლის ტრავმა -/- KBSV00 -/- სტენტის ჩადგმა შარდსაწვეთში
S37.0 -/- თირკმლის ტრავმა -/- KASC00 -/- ნეფრექტომია
S06.3 -/- თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა -/- კონსერვატული მკურნალობა -/- თავის
ტვინის დაჟეჟილობა

S06.6 -/- ტრავმული სუბრაქნოიდული სისხლჩაქცევა -/- კონსერვატული მკურნალობა -/6140006067
თავის ტვინის დაჟეჟილობა

3800
1738
1540
1540
1700
1700

2840.5
1440
676.5
1840
1470
2100
200

6160000001

S01.0 -/- სკალპის ღია ჭრილობა -/- QASB00 -/- თავზე და კისერზე კანის გაკერვა -/-

6160000002

S01.1 -/- ქუთუთოსა და პერიოკულური არის ღია ჭრილობა -/- QASB00 -/- თავზე და
კისერზე კანის გაკერვა -/-

6160000003
6160000004

S01.2 -/- ცხვირის ღია ჭრილობა -/- QASB00 -/- თავზე და კისერზე კანის გაკერვა -/S01.3 -/- ყურის ღია ჭრილობა -/- QASB00 -/- თავზე და კისერზე კანის გაკერვა -/-

200
200
200

6160000005

S01.4 -/- ლოყისა და საფეთქელ-ქვედაყბის არის ღია ჭრილობა -/- QASB00 -/- თავზე და
კისერზე კანის გაკერვა -/-

200

6160000006

S01.5 -/- ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა -/- QASB00 -/- თავზე და კისერზე კანის
გაკერვა -/-

200

6160000007

S01.7 -/- თავის მრავლობითი ღია ჭრილობები -/- QASB00 -/- თავზე და კისერზე კანის
გაკერვა -/-

200

6160000008

S01.8 -/- თავის სხვა ნაწილების ღია ჭრილობა -/- QASB00 -/- თავზე და კისერზე კანის
გაკერვა -/-

200

6160000009

S01.9 -/- თავის ღია ჭრილობა, დაუზუსტებელი -/- QASB00 -/- თავზე და კისერზე კანის
გაკერვა -/-

200

6160000010

S02.0 -/- ქალასარქველის მოტეხილობა -/- AASK60 -/- ქალას დაზიანების რეზექცია
რეკონსტრუქციით -/-

2277

S02.0 -/- ქალასარქველის მოტეხილობა -/- AASK75 -/- თავის ქალას დაზიანების ამოკვეთა 6160000011
/-

2690

6160000012

S02.1 -/- ქალას ფუძის მოტეხილობა -/- AASK10 -/- თავის ტვინის მაგარი გარსის
მთლიანობის აღდგენა -/-

6160000013

S02.4 -/- ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა -/- EESC30 -/ყვრიმალზედაყბის მოტეხილობის ჩასწორება -/-

770

6160000014

S02.4 -/- ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა -/- EESC35 -/ყვრიმალზედაყბის მოტეხილობის ჩასწორება და ოსთეოსინთეზი -/-

990

6160000015

S02.6 -/- ქვედა ყბის მოტეხილობა -/- EDSC39 -/- ქვედა ყბის მოტეხილობის რეპოზიცია
და ფიქსაცია -/-

818

S02.6 -/- ქვედა ყბის მოტეხილობა -/- EDSC40 -/- ქვედა ყბის მოტეხილობის რეპოზიცია და
6160000016
ოსტეოსინთეზი -/6160000017

S02.7 -/- ქალასა და სახის ძვლებს მრავლობითი მოტეხილობები -/- AASD99 -/- სხვა
ოპერაციები თავის ტრავმის გამო -/-

2457.5

990
3040

6160000018

S02.8 -/- ქალასა და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა -/- AASD99 -/- სხვა ოპერაციები
თავის ტრავმის გამო -/-

6160000019

S07.0 -/- სახის გაჭყლეტა -/- AASD99 -/- სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო -/-

6160000020

S07.1 -/- თავის ქალას გაჭყლეტა -/- AASD99 -/- სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო -/-

S07.8 -/- თავის სხვა ნაწილების გაჭყლეტა -/- AASD99 -/- სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის
6160000021
გამო -/6160000022

S07.9 -/- თავის გაჭყლეტა, დაუზუსტებელი ნაწილის -/- AASD99 -/- სხვა ოპერაციები
თავის ტრავმის გამო -/-

3113
3113
3500
3500
3500

S05.2 -/- თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან
6170000001 დაკარგვით -/- CGSF -/- ოპერაციები რქოვანაზე ან სკლერაზე პერფორაციული ტრავმის
დროს -/-

500

S05.3 -/- თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის
6170000002 გარეშე -/- CGSF -/- ოპერაციები რქოვანაზე ან სკლერაზე პერფორაციული ტრავმის დროს /-

500

S05.4 -/- თვალბუდის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით ან მის გარეშე -/- CDSW -/- სხვა
6170000003
ოპერაციები თვალის კაკალზე
-/-

440

6170000004

S05.5 -/- თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით -/- CDSB -/ინტრაოკულარული უცხო სხეულის ამოღება -/-

S05.6 -/- თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე (თვალის გამჭოლი
6170000005 ჭრილობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული) -/- CDSW -/- სხვა ოპერაციები
თვალის კაკალზე -/6170000006

S05.7 -/- თვალის კაკლის მოწყვეტა -/- CDSW -/- სხვა ოპერაციები თვალის კაკალზე -/-

6180000001 S15.0 -/- საძილე არტერიის ტრავმა -/- PASN20 -/- საერთო საძილე არტერიის პლასტიკა -/6180000002 S15.0 -/- საძილე არტერიის ტრავმა -/- PASN21 -/- შიგნითა საძილე არტერიის პლასტიკა -/6180000003 S15.1 -/- ხერხემლის არტერიის ტრავმა -/- PASN40 -/- ხერხემლის არტერიის პლასტიკა -/-

440

440
440
3300
3300

6180000004
6180000005
6180000006

S15.2 -/- გარეთა საუღლე ვენის ტრავმა -/- PHSB99 -/- სხვა ვენის ლიგირება -/S15.3 -/- შიგნითა საუღლე ვენის ტრავმა -/- PHSN99 -/- სხვა ვენის პლასტიკა -/S15.3 -/- შიგნითა საუღლე ვენის ტრავმა -/- PHSB99 -/- სხვა ვენის ლიგირება -/-

3350
1000
2640
1980

6180000007

S15.7 -/- სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა კისრის დონეზე -/- PASN -/- აორტის
რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა -/-

3250

6180000008

S15.8 -/- სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა კისრის დონეზე -/- PASN -/- აორტის
რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა -/-

3198.115

S15.9 -/- დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე -/- PASN -/- აორტის
6180000009
რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა -/-

3040

6180000010

S15.7 -/- სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა კისრის დონეზე -/- PHSN -/- ვენების
პლასტიკა -/-

2815

6180000011

S15.8 -/- სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა კისრის დონეზე -/- PHSN -/- ვენების
პლასტიკა -/-

2760

S15.9 -/- დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე -/- PHSN -/- ვენების
6180000012
პლასტიკა -/-

2760

S25.0 -/- გულმკერდის აორტის ტრავმა -/- PASN -/- აორტის რკალის არტერიების და მათი
6180000013
ტოტების პლასტიკა -/-

3706.5

S25.0 -/- გულმკერდის აორტის ტრავმა -/- PASH -/- აორტის რკალისარტერიებისა და მათი
6180000014
ტოტების არტერიების შუნტირება -/-

5500

6180000015

S25.1 -/- უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა -/- PASB -/- აორტის რკალის
არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება -/-

6180000016

S25.1 -/- უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა -/- PASN -/- აორტის რკალის
არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა -/-

6180000017
6180000018

S25.2 -/- ზედა ღრუ ვენის ტრავმა -/- PHSN -/- ვენების პლასტიკა -/S25.3 -/- უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის ტრავმა -/- PHSN -/- ვენების პლასტიკა -/-

6180000019

S25.7 -/- გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა -/- PHSN -/- ვენების
პლასტიკა -/-

3040

6180000020

S25.7 -/- გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა -/- PASN -/- აორტის
რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა -/-

3550

6180000021

S25.8 -/- გულმკერდის სხვა სისხლმილების ტრავმა -/- PASB -/- აორტის რკალის
არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება -/- კენტი ვენა , ძუძუს არტერია ან ვენა

2800
3135
3450.27
3000

2800

6180000022

S25.8 -/- გულმკერდის სხვა სისხლმილების ტრავმა -/- PHSB -/- ვენების ლიგირება -/-

6180000023

S35.0 -/- მუცლის აორტის ტრავმა -/- PASN -/- აორტის რკალის არტერიების და მათი
ტოტების პლასტიკა -/-

6180000024

S35.0 -/- მუცლის აორტის ტრავმა -/- PDSH -/- ინფრარენალური მუცლის აორტისა და
თეძოს არტერიების შუნტირება -/-

6180000025
6180000026

S35.1 -/- ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა -/- PHSN30 -/- ქვემო ღრუ ვენის პლასტიკა -/S35.1 -/- ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა -/- PHSB30 -/- ქვემო ღრუ ვენის ლიგირება -/-

S35.2 -/- ფაშვის ან ჯორჯლის არტერიის ტრავმა -/- PASB -/- აორტის რკალის არტერიების
6180000027 და მათი ტოტების ლიგირება -/- კუჭის არტერია, კუჭ-თორმეტგოჯას არტერია, ღვიძლის
არტერია, ჯორჯლის არტერია (ზედა) (ქვედა), ელენთის არტერია
S35.2 -/- ფაშვის ან ჯორჯლის არტერიის ტრავმა -/- PASN -/- აორტის რკალის არტერიების
6180000028
და მათი ტოტების პლასტიკა -/6180000029
6180000030

S35.3 -/- კარის ან ელენთის ვენის ტრავმა -/- PHSN99 -/- სხვა ვენის პლასტიკა -/S35.3 -/- კარის ან ელენთის ვენის ტრავმა -/- JMSA -/- სპლენექტომია -/-

6180000031 S35.4 -/- თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა -/- PHSC31 -/- თირკმლის ვენის გაკერვა -/6180000032

S35.4 -/- თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა -/- PCSN40 -/- თირკმლის არტერიის
პლასტიკა -/-

6180000033

S35.4 -/- თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა -/- KASC00 -/- ნეფრექტომია -/-

6180000034

S35.5 -/- თეძოს სისხლძარღვების ტრავმა -/- PASB -/- აორტის რკალის არტერიების და
მათი ტოტების ლიგირება -/- თეძოს სისხლძარღვების დაზიანება, ჰიპოგასტრიული
არტერია ან ვენა, თეძოს არტერია ან ვენა, საშვილოსნოს არტერია ან ვენა

6180000035
6180000036
6180000037
6180000038
6180000039

S35.5 -/- თეძოს სისხლძარღვების ტრავმა -/- PASN -/- აორტის რკალის არტერიების და
მათი ტოტების პლასტიკა -/S35.7 -/- მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის სისხლძარღვების მრავლობითი
ტრავმა -/- PCSB -/- ვისცერალური არტერიების ლიგირება -/S35.8 -/- მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის სხვა სისხლძარღვების ტრავმა -/PCSB -/- ვისცერალური არტერიების ლიგირება -/- საკვერცხის არტერია ან ვენა
S35.9 -/- მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის დონეზე დაზუსტებული
სისხლძარღვების ტრავმა -/- PCSB -/- ვისცერალური არტერიების ლიგირება -/S35.9 -/- მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის დონეზე დაზუსტებული
სისხლძარღვების ტრავმა -/- PCSN -/- ვისცერალური არტერიების პლასტიკა -/-

6180000040 S45.0 -/- იღლიის არტერიის ტრავმა -/- PBSN -/- ზედა კიდურის არტერიების პლასტიკა -/-

2800
4675
5500
3200
2800

2830
3500
3178.115
1650
2220
3360
1840

2700
5500
2640

2640
2640
3200
2800

6180000041

S45.1 -/- მხრის არტერიის ტრავმა -/- PBSN -/- ზედა კიდურის არტერიების პლასტიკა -/-

6180000042

S45.2 -/- იღლიისა და მხრის ვენების ტრავმა -/- -/- -/-

6180000043

S45.3 -/- ზედაპირული ვენების ტრავმა მხრის სარტყლისა და მხრის დონეზე -/- -/- -/-

6180000044

S45.7 -/- სისხლძარღვთა მრავლობითი ტრავმა მხრის სარტყლისა და მხრის დონეზე -/PBSN -/- ზედა კიდურის არტერიების პლასტიკა -/-

2750

6180000045

S45.8 -/- სისხლძარღვების სხვა ტრავმა მხრის სარტყლისა და მხრის დონეზე -/- PBSN -/ზედა კიდურის არტერიების პლასტიკა -/-

2800

S45.9 -/- დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა მხრის სარტყლისა და მხრის დონეზე 6180000046
/- PBSN -/- ზედა კიდურის არტერიების პლასტიკა -/6180000047

S75.0 -/- ბარძაყის არტერიის ტრავმა -/- PESN -/- ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების
პლასტიკა -/-

6180000048

S75.1 -/- ბარძაყის ვენის ტრავმა მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და ბარძაყის დონეზე -/- -/- -/-

S75.2 -/- დიდი საჩინო ვენის ტრავმა მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და ბარძაყის დონეზე -/- -/- 6180000049
/S75.7 -/- სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და ბარძაყის
6180000050
დონეზე -/- PESN -/- ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების პლასტიკა -/S75.8 -/- სხვა სისხლძარღვების ტრავმა მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და ბარძაყის დონეზე -/6180000051
PESN -/- ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების პლასტიკა -/S75.9 -/- დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და ბარძაყის
6180000052
დონეზე -/- PESN -/- ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების პლასტიკა -/-

2640
2700
2255

2710.135
3135
2725
1940
3165.615
3135
3135

6180000053

S85.0 -/- მუხლის არტერიის ტრავმა -/- PFSB -/- მუხლქვეშა არტერიის, წვივისა და ტერფის
არტერიების ლიგირება -/-

2400

6180000054

S85.1 -/- დიდი წვივის (წინა) და (უკანა) არტერიის ტრავმა -/- PFSB -/- მუხლქვეშა
არტერიის, წვივისა და ტერფის არტერიების ლიგირება -/-

2376

S85.2 -/- მცირე წვივის არტერიის ტრავმა -/- PFSB -/- მუხლქვეშა არტერიის, წვივისა და
ტერფის არტერიების ლიგირება -/S85.3 -/- დიდი საჩინო ვენის ტრავმა წვივის დონეზე -/- -/- -/S85.4 -/- მცირე საჩინო ვენის ტრავმა წვივის დონეზე -/- -/- -/S85.5 -/- მუხლქვეშა ვენის ტრავმა -/- -/- -/-

2245
1310
1320
1940

6180000059

S85.7 -/- რამდენიმე სისხლძარღვის ტრავმა წვივის დონეზე -/- PFSB -/- მუხლქვეშა
არტერიის, წვივისა და ტერფის არტერიების ლიგირება -/-

1940

6180000060

S85.8 -/- სხვა სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე -/- PFSB -/- მუხლქვეშა არტერიის,
წვივისა და ტერფის არტერიების ლიგირება -/-

1940

S85.9 -/- დაუზუსტებელი სისხლძარღვის ტრავმა წვივის დონეზე -/- PFSB -/- მუხლქვეშა
6180000061
არტერიის, წვივისა და ტერფის არტერიების ლიგირება -/-

1940

6180000055
6180000056
6180000057
6180000058

6180000062

S85.0 -/- მუხლის არტერიის ტრავმა -/- PFSN -/- მუხლქვეშა არტერიის პლასტიკა -/-

6180000063

S85.1 -/- დიდი წვივის (წინა) და (უკანა) არტერიის ტრავმა -/- PFSN -/- მუხლქვეშა
არტერიის პლასტიკა -/-

6180000064 S85.2 -/- მცირე წვივის არტერიის ტრავმა -/- PFSN -/- მუხლქვეშა არტერიის პლასტიკა -/-

2885
2900
2885
1500
1500
1940

6180000065
6180000066
6180000067

S85.3 -/- დიდი საჩინო ვენის ტრავმა წვივის დონეზე -/- -/- -/S85.4 -/- მცირე საჩინო ვენის ტრავმა წვივის დონეზე -/- -/- -/S85.5 -/- მუხლქვეშა ვენის ტრავმა -/- -/- -/-

6180000068

S85.7 -/- რამდენიმე სისხლძარღვის ტრავმა წვივის დონეზე -/- PFSN -/- მუხლქვეშა
არტერიის პლასტიკა -/-

6180000069

S85.8 -/- სხვა სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე -/- PFSN -/- მუხლქვეშა არტერიის
პლასტიკა -/-

2915

6180000070

S85.9 -/- დაუზუსტებელი სისხლძარღვის ტრავმა წვივის დონეზე -/- PFSN -/- მუხლქვეშა
არტერიის პლასტიკა -/-

2915

6180004767

K40.0 -/- ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, გაუვალობით განგრენის გარეშე -/- JASB -/საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

1466

K40.3 -/- ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობით განგრენის
6180004867
გარეშე -/- JASB -/- საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები
K40.9 -/- ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობის ან
განგრენის გარეშე -/- JASB JASL30 JASW96 -/- საზარდულის თიაქრის აღდგენითი
6180004967 ოპერაციები; ომენტექტომია ( ბადექონის ამოკვეთა); სხვა ოპერაციები მუცლის კედელზე,
ჯორჯალზე, პერიტონეუმზე და ბადექონზე -/- ბადექონი/ (31.12.2013 N396) ბადექონის
ნეკროზის გამო ჩაჭედვის შემთხვევაში

2957.5

1140

1030.5

6190000001

S11.7 -/- კისრის მრავლობითი ღია ჭრილობები -/- QASB00 -/- თავზე და კისერზე კანის
გაკერვა -/-

400

6190000002

S11.9 -/- კისრის ღია ჭრილობა დაუზუსტებელი ნაწილით -/- QASB00 -/- თავზე და
კისერზე კანის გაკერვა -/-

390

6190000003

S12.0 -/- კისრის პირველი მალის მოტეხილობა -/- NASG70 -/- ხერხემლის კისრის არეს
ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის გარეშე -/-

3310

6190000004

S12.1 -/- კისრის მეორე მალის მოტეხილობა -/- NASG70 -/- ხერხემლის კისრის არეს
ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის გარეშე -/-

6190000005

S12.2 -/- კისრის სხვა დაზუსტებული მალის მოტეხილობა -/- NASG70 -/- ხერხემლის
კისრის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის
გარეშე -/-

3690.5

6190000006

S12.7 -/- ხერხემლის კისრის ნაწილის მრავლობითი მოტეხილობები -/- NASG70 -/ხერხემლის კისრის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან
ფიქსაციის გარეშე -/-

4000

6190000007

6190000008

S12.8 -/- კისრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა -/- NASG70 -/- ხერხემლის კისრის არეს
ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის გარეშე -/S12.9 -/- კისრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი -/- NASG70 -/- ხერხემლის კისრის
არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის გარეშე -/-

3993

3388

3388

6190000009

S14.0 -/- ზურგის ტვინის კისრის ნაწილის კონტუზია და შეშუპება -/- NASG70 -/ხერხემლის კისრის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან
ფიქსაციის გარეშე -/-

S14.1 -/- ზურგის ტვინის კისრის ნაწილის სხვა და დაუზუსტებელი ტრავმები -/- NASG70 6190000010 /- ხერხემლის კისრის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან
ფიქსაციის გარეშე -/-

3388

3388

6190000011

S14.2 -/- ხერხემლის კისრის ნაწილის ნერვის ფესვის ტრავმა -/- NASG70 -/- ხერხემლის
კისრის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის
გარეშე -/-

3506

6190000012

S14.3 -/- მხრის წნულის ტრავმა -/- NASG70 -/- ხერხემლის კისრის არეს ფირფიტებსშიდა
რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის გარეშე -/-

3500

6190000013

S14.4 -/- კისრის პერიფერიული ნერვების ტრავმა -/- NASG70 -/- ხერხემლის კისრის არეს
ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის გარეშე -/-

6190000014

S14.5 -/- კისრის სიმპათიკური ნერვების ტრავმა -/- NASG70 -/- ხერხემლის კისრის არეს
ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის გარეშე -/-

6190000015

S14.6 -/- კისრის სხვა და დაუზუსტებელი ნერვების ტრავმა -/- NASG70 -/- ხერხემლის
კისრის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის
გარეშე -/-

S22.0 -/- გულმკერდის მალის მოტეხილობა -/- NASG90 -/- ხერხემლის გულმკერდის არეს
6190000016
წინა და უკანა რედრესაცია/სტაბილიზაცია -/S32.7 -/- ხერხემლის გავა-წელის ნაწილის და მენჯის მრავლობითი მოტეხილობა -/- -/6190000030
ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/S41.1 -/- მხრის ღია ჭრილობა -/- NBSL -/- ოპერაციები ბეჭის და ზედა კიდურის კუნთებზე
6190000031
და მყესებზე -/6190000032

S42.0 -/- ლავიწის მოტეხილობა -/- NBSJ22 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების
გარეგანი ფიქსაცია; ლავიწი -/-

6190000033

S42.0 -/- ლავიწის მოტეხილობა -/- NBSJ42 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების
შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ლავიწი -/-

6190000034

S42.0 -/- ლავიწის მოტეხილობა -/- NBSJ52 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების
შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ლავიწი -/-

3283.5

3506.04

3283.5
4840
3500
1320
1000

1400

1490

6190000035

S42.0 -/- ლავიწის მოტეხილობა -/- NBSJ62 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების
შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ლავიწი -/-

6190000036

S42.0 -/- ლავიწის მოტეხილობა -/- NBSJ72 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების
შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ლავიწი -/-

1500

6190000037

S42.1 -/- ბეჭის მოტეხილობა -/- NBSJ23 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების
გარეგანი ფიქსაცია; ბეჭი -/-

900

6190000038

S42.1 -/- ბეჭის მოტეხილობა -/- NBSJ43 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა
ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბეჭის ძვალი -/-

6190000039

6190000040

6190000041

S42.1 -/- ბეჭის მოტეხილობა -/- NBSJ53 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა
ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბეჭის ძვალი -/S42.1 -/- ბეჭის მოტეხილობა -/- NBSJ63 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა
ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბეჭის ძვალი -/S42.1 -/- ბეჭის მოტეხილობა -/- NBSJ73 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა
ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბეჭის ძვალი -/-

S42.2 -/- მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NBSJ21 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
6190000042
მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; მხრის ძვალი -/6190000043

S42.3 -/- მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NBSJ21 -/- ბეჭის ან ზედა
კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; მხრის ძვალი -/-

1500

1675

1700

1700

1600
1500
1402.5

S42.4 -/- მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NBSJ21 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
6190000044
მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; მხრის ძვალი -/-

1316

S42.2 -/- მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NBSJ41 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
6190000045 მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
მხრის ძვალი -/-

1700

6190000046

S42.3 -/- მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NBSJ41 -/- ბეჭის ან ზედა
კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის
გამოყენებით; მხრის ძვალი -/-

1700

S42.4 -/- მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NBSJ41 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
6190000047 მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
მხრის ძვალი -/-

1700

S42.2 -/- მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NBSJ51 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
6190000048 მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; მხრის
ძვალი -/-

1700

6190000049

S42.3 -/- მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NBSJ51 -/- ბეჭის ან ზედა
კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის
გამოყენებით; მხრის ძვალი -/-

S42.4 -/- მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NBSJ51 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
6190000050 მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; მხრის
ძვალი -/6190000051

S42.2 -/- მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NBSJ61 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის ძვალი -/-

S42.3 -/- მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NBSJ61 -/- ბეჭის ან ზედა
6190000052 კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის
ძვალი -/6190000053

S42.4 -/- მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NBSJ61 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის ძვალი -/-

6190000054

S42.2 -/- მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NBSJ71 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის ძვალი -/-

6190000055

S42.3 -/- მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NBSJ71 -/- ბეჭის ან ზედა
კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის
ძვალი -/-

1700

1700

2000

2000

2000

1700

1700

6190000056

S42.4 -/- მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NBSJ71 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის ძვალი -/-

6190000057

S52.0 -/- იდაყვის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ40 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი -/-

1550

6190000058

S52.0 -/- იდაყვის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ60 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის
პროქსიმალური ნაწილი -/-

1600

6190000059

S52.0 -/- იდაყვის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ70 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის
პროქსიმალური ნაწილი -/-

1500

6190000060

S52.1 -/- სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ43 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი -/-

1451

6190000061

S52.1 -/- სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ53 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხივის
ძვლის პროქსიმალური ნაწილი -/-

1500

6190000062

S52.1 -/- სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ63 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის
პროქსიმალური ნაწილი -/-

1600

6190000063

S52.1 -/- სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ73 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის
პროქსიმალური ნაწილი -/-

1550

1700

S52.2 -/- იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NCSJ41 -/- იდაყვის ან წინამხარის
6190000064 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
იდაყვის ძვლის დიაფიზი -/-

1500

S52.2 -/- იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NCSJ51 -/- იდაყვის ან წინამხარის
6190000065 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის
ძვლის დიაფიზი -/-

1500

S52.2 -/- იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NCSJ61 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის
დიაფიზი -/-

1560.05

S52.2 -/- იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NCSJ71 -/- იდაყვის ან წინამხარის
6190000067
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის
დიაფიზი -/-

1500

S52.3 -/- სხივის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NCSJ44 -/- იდაყვის ან წინამხარის
6190000068 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
სხივის ძვლის დიაფიზი -/-

1500

S52.3 -/- სხივის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NCSJ54 -/- იდაყვის ან წინამხარის
6190000069 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხივის
ძვლის დიაფიზი -/-

1518

S52.3 -/- სხივის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა -/- NCSJ64 -/- იდაყვის ან წინამხარის
6190000070 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის
დიაფიზი -/-

1600

6190000066

6190000071

S52.4 -/- სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა -/- NCSJ46 -/იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან
ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი -/-

1700

6190000072

S52.4 -/- სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა -/- NCSJ56 -/იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის
გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი -/-

1600

6190000073

S52.4 -/- სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა -/- NCSJ66 -/იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების
გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი -/-

1730

6190000074

S52.4 -/- სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა -/- NCSJ86 -/იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული
მეთოდების გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი -/-

1700

6190000075

S52.5 -/- სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ45 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი -/-

1550

6190000076

S52.5 -/- სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ55 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხივის
ძვლის დისტალური ნაწილი -/-

1500

6190000077

S52.5 -/- სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ65 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის
დისტალური ნაწილი -/-

1600

6190000078

S52.5 -/- სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NCSJ75 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის
დისტალური ნაწილი -/-

1500

6190000079

S52.6 -/- სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა -/- NCSJ47 -/იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა ჩხირის, ღეროს სერკლაჟის ან
ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები -/-

S52.6 -/- სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა -/- NCSJ57 -/6190000080 იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა ინტრამედულარული ლურსმნის
გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები -/S52.6 -/- სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა -/- NCSJ67 -/6190000081
იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა ფირფიტის და ჭანჭიკების
გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები -/-

1600

1600

1700

6190000082

S52.6 -/- სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა -/- NCSJ87 -/იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა სხვა ან კომბინირებული
მეთოდების გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები -/-

6190000083

S52.7 -/- წინამხრის მრავლობითი მოტეხილობები -/- NCSJ48 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
სხვა ლოკალიზაცია -/-

1600

6190000084

S52.7 -/- წინამხრის მრავლობითი მოტეხილობები -/- NCSJ58 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხვა
ლოკალიზაცია -/-

1600

1700

6190000085

S52.7 -/- წინამხრის მრავლობითი მოტეხილობები -/- NCSJ78 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია -/-

6190000086

S52.8 -/- წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა -/- NCSJ48 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
სხვა ლოკალიზაცია -/-

1600

6190000087

S52.9 -/- წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი -/- NCSJ48 -/- იდაყვის ან
წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის
გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია -/-

1600

6190000088

S52.8 -/- წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა -/- NCSJ58 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხვა
ლოკალიზაცია -/-

1600

S52.9 -/- წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი -/- NCSJ58 -/- იდაყვის ან
6190000089 წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით;
სხვა ლოკალიზაცია -/-

1600

1600

6190000090

S52.8 -/- წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა -/- NCSJ68 -/- წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის გამოყენებით -/-

1600

6190000091

S52.9 -/- წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი -/- NCSJ68 -/- წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის გამოყენებით -/-

1600

6190000092

S52.8 -/- წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა -/- NCSJ78 -/- იდაყვის ან წინამხარის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია -/-

6190000093

S52.9 -/- წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი -/- NCSJ78 -/- იდაყვის ან
წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხვა
ლოკალიზაცია -/-

1600

1600

S62.1 -/- მაჯის სხვა ძვლების მოტეხილობა -/- NDSJ02 -/- მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის
6190000094
გარეგანი ფიქსაცია -/-

875

S62.8 -/- მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მოტეხილობა -/- NDSJ02 6190000095
/- მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია -/-

875

6190000096

S62.1 -/- მაჯის სხვა ძვლების მოტეხილობა -/- NDSJ10 -/- მაჯის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით -/-

6190000097

S62.8 -/- მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მოტეხილობა -/- NDSJ10 /- მაჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით -/-

6190000098

S62.1 -/- მაჯის სხვა ძვლების მოტეხილობა -/- NDSJ20 -/- მაჯის მოტეხილობის შიდა
პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით -/-

6190000099

S62.8 -/- მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მოტეხილობა -/- NDSJ20 /- მაჯის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით -/-

6190000100

6190000101

6190000102

S62.2 -/- ნების პირველი ძვლის მოტეხილობა -/- NDSJ12 -/- ნების I ძვლის ან ფალანგის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით -/S62.2 -/- ნების პირველი ძვლის მოტეხილობა -/- NDSJ22 -/- ნების I ძვლის ან ფალანგის
მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით -/S62.3 -/- ნების სხვა ძვლის მოტეხილობა -/- NDSJ14 -/- ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით -/-

6190000103

S62.4 -/- ნების ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა -/- NDSJ14 -/- ნების სხვა ძვლების ან
ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით -/-

6190000104

S62.5 -/- ცერის მოტეხილობა -/- NDSJ14 -/- ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით -/-

6190000105

S62.6 -/- მტევნის სხვა თითის მოტეხილობა -/- NDSJ14 -/- ნების სხვა ძვლების ან
ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით -/-

6190000106

6190000107

S62.7 -/- მტევნის თითების მრავლობითი მოტეხილობა -/- NDSJ14 -/- ნების სხვა ძვლების
ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით -/S62.3 -/- ნების სხვა ძვლის მოტეხილობა -/- NDSJ24 -/- ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის
მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით -/-

1547.5

1547.5
1200

1200

1205

1200

1200

1210
1200

1200

1205

1410

6190000108

S62.4 -/- ნების ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა -/- NDSJ24 -/- ნების სხვა ძვლების ან
ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით -/-

6190000109

S62.5 -/- ცერის მოტეხილობა -/- NDSJ24 -/- ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის
მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით -/-

6190000110

S62.6 -/- მტევნის სხვა თითის მოტეხილობა -/- NDSJ24 -/- ნების სხვა ძვლების ან
ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით -/-

6190000111

6190000112

6190000113

6190000114

S62.7 -/- მტევნის თითების მრავლობითი მოტეხილობა -/- NDSJ24 -/- ნების სხვა ძვლების
ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით -/S72.0 -/- ბარძაყის ყელის მოტეხილობა -/- NFSJ40 -/- ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი -/S72.0 -/- ბარძაყის ყელის მოტეხილობა -/- NFSJ60 -/- ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი -/S72.0 -/- ბარძაყის ყელის მოტეხილობა -/- NFSJ70 -/- ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი -/-

1447.5
1410

1417.8

1425.6

2310

2310

2200

S72.1 -/- მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით -/- NFSJ41 -/- ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის
6190000115 შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის
ციბრუტებზე გამავალი (პერტროქანტერული) -/-

2310

S72.1 -/- მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით -/- NFSJ51 -/- ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის
6190000116
შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის
ციბრუტებზე გამავალი (პერტროქანტერული) -/-

2310

S72.1 -/- მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით -/- NFSJ61 -/- ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის
6190000117 შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე
გამავალი (პერტროქანტერული) -/-

2388.92

S72.1 -/- მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით -/- NFSJ71 -/- ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის
6190000118
შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე
გამავალი (პერტროქანტერული) -/-

2310

S72.2 -/- ციბრუტისქვეშა მოტეხილობა -/- NFSJ52 -/- ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა
6190000119
ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის
ქვემოთ (სუბტროქანტერული) -/-

2347.5

S72.2 -/- ციბრუტისქვეშა მოტეხილობა -/- NFSJ62 -/- ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა
6190000120
ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის
ქვემოთ(სუბტროქანტერული) -/-

2375.5

S72.2 -/- ციბრუტისქვეშა მოტეხილობა -/- NFSJ72 -/- ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა
6190000121
ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის ქვემოთ
(სუბტროქანტერული) -/-

2263.5

6190000122

S72.3 -/- ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა -/- NFSJ44 -/- ბარძაყის ძვლის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
ბარძაყის ძვლის დიაფიზი -/-

2310

6190000123

S72.3 -/- ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა -/- NFSJ54 -/- ბარძაყის ძვლის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის
ძვლის დიაფიზი -/-

2310

S72.3 -/- ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა -/- NFSJ64 -/- ბარძაყის ძვლის
6190000124 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის
დიაფიზი -/-

2354

6190000125

S72.3 -/- ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა -/- NFSJ74 -/- ბარძაყის ძვლის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის
დიაფიზი -/-

2310

6190000126

S72.4 -/- ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NFSJ45 -/- ბარძაყის ძვლის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;
ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი -/-

2310

6190000127

S72.4 -/- ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NFSJ55 -/- ბარძაყის ძვლის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის
ძვლის დისტალური ნაწილი -/-

2310

S72.4 -/- ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NFSJ65 -/- ბარძაყის ძვლის
6190000128 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის
დისტალური ნაწილი -/-

2420

6190000129

S72.4 -/- ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა -/- NFSJ75 -/- ბარძაყის ძვლის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის
დისტალური ნაწილი -/-

6190000130

S72.7 -/- ბარძაყის მრავლობითი მოტეხილობა -/- NFSJ49 -/- ბარძაყის ძვლის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით -/-

6190000131

S72.7 -/- ბარძაყის მრავლობითი მოტეხილობა -/- NFSJ59 -/- ბარძაყის ძვლის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით -/-

6190000132

S72.7 -/- ბარძაყის მრავლობითი მოტეხილობა -/- NFSJ69 -/- ბარძაყის ძვლის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით -/-

6190000133

S73.0 -/- ბარძაყის ამოვარდნილობა -/- NESH09 -/- მენჯის სახსრის ამოვარდნილობის
ჩასწორება -/-

6190000134

S82.0 -/- კვირისთავის მოტეხილობა -/- NGSJ40 -/- მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; კვირისტავი -/-

S82.0 -/- კვირისთავის მოტეხილობა -/- NGSJ70 -/- მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა
6190000135
ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; კვირისტავი -/6190000136

S82.0 -/- კვირისთავის მოტეხილობა -/- NGSJ80 -/- მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; კვირისტავი -/-

2310

2310
2310
2443.5
1500

1480
1463

1575

S82.1 -/- დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა -/- NGSJ42 -/- მუხლის ან
6190000137 წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის
გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი -/-

1825.5

S82.2 -/- დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა -/- NGSJ42 -/- მუხლის ან
6190000138 წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის
გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი -/-

1812.5

S82.3 -/- დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა -/- NGSJ42 -/- მუხლის ან
6190000139 წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის
გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი -/-

1800

6190000140

S82.1 -/- დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა -/- NGSJ52 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით;
დიდი წვივის დიაფიზი -/-

2000

6190000141

S82.2 -/- დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა -/- NGSJ52 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით;
დიდი წვივის დიაფიზი -/-

2000

6190000142

S82.3 -/- დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა -/- NGSJ52 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით;
დიდი წვივის დიაფიზი -/-

2000

6190000146

S82.1 -/- დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა -/- NGSJ62 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი
წვივის დიაფიზი -/-

2000

6190000147

S82.2 -/- დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა -/- NGSJ62 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი
წვივის დიაფიზი -/-

2000

6190000148

S82.3 -/- დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა -/- NGSJ62 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი
წვივის დიაფიზი -/-

2000

6190000149

S82.1 -/- დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა -/- NGSJ72 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი წვივის
დიაფიზი -/-

1810.5

6190000150

S82.2 -/- დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა -/- NGSJ72 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი წვივის
დიაფიზი -/-

1800

6190000151

S82.3 -/- დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა -/- NGSJ72 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი წვივის
დიაფიზი -/-

1729.775

6190000152

S82.1 -/- დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა -/- NGSJ22 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; დიდი წვივის დიაფიზი -/-

1600

6190000153

S82.2 -/- დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა -/- NGSJ22 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; დიდი წვივის დიაფიზი -/-

1600

6190000154

S82.3 -/- დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა -/- NGSJ22 -/- მუხლის ან
წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; დიდი წვივის დიაფიზი -/-

1600

6190000155

S82.5 -/- წვივის მედიალური გოჯის მოტეხილობა -/- NHSJ41 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით,
მედიალური გოჯი -/-

1400

6190000156

S82.5 -/- წვივის მედიალური გოჯის მოტეხილობა -/- NHSJ61 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, მედიალური
გოჯი -/-

1430

6190000157

S82.5 -/- წვივის მედიალური გოჯის მოტეხილობა -/- NHSJ71 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, მედიალური გოჯი -/-

1380

S82.6 -/- წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა -/- NHSJ40 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
6190000158 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით,
ლატერალური გოჯი -/-

1400

S82.6 -/- წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა -/- NHSJ50 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
6190000159 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარი ლურსმნის გამოყენებით, ლატერალური
გოჯი -/-

1387

S82.6 -/- წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა -/- NHSJ60 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
6190000160 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ლატერალური
გოჯი -/-

1409

6190000161

S82.6 -/- წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა -/- NHSJ70 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, ლატერალური გოჯი -/-

6190000162

S82.7 -/- წვივის მრავლობითი მოტეხილობები -/- NHSJ42 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით,
ორივე გოჯი -/-

S82.7 -/- წვივის მრავლობითი მოტეხილობები -/- NHSJ52 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
6190000163 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულური ლურსმნის გამოყენებით, ორივე გოჯი /6190000164

S82.7 -/- წვივის მრავლობითი მოტეხილობები -/- NHSJ62 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ორივე გოჯი -/-

1380

1600

1520

1715

6190000165

S82.7 -/- წვივის მრავლობითი მოტეხილობები -/- NHSJ72 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, ორივე გოჯი -/-

6190000166

S82.8 -/- წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა -/- NGSJ43 -/- მუხლის ან წვივის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის
გამოყენებით; მცირე წვივი -/-

1600

6190000167

S82.8 -/- წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა -/- NGSJ53 -/- მუხლის ან წვივის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; მცირე
წვივი -/-

1600

6190000168

S82.8 -/- წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა -/- NGSJ63 -/- მუხლის ან წვივის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მცირე წვივი -/-

6190000169

S82.8 -/- წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა -/- NGSJ73 -/- მუხლის ან წვივის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; მცირე წვივი -/-

S92.0 -/- ქუსლის მოტეხილობა -/- NHSJ25 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე
6190000170
ფიქსაცია, ქუსლის ძვალი -/6190000171

6190000172

S92.0 -/- ქუსლის მოტეხილობა -/- NHSJ45 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, ქუსლის ძვალი -/S92.0 -/- ქუსლის მოტეხილობა -/- NHSJ65 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ქუსლის ძვალი -/-

6190000173

S92.0 -/- ქუსლის მოტეხილობა -/- NHSJ75 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, ქუსლის ძვალი -/-

6190000174

S92.1 -/- კოჭის მოტეხილობა -/- NHSJ24 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე
ფიქსაცია,კოჭის ძვალი -/-

6190000175

S92.1 -/- კოჭის მოტეხილობა -/- NHSJ44 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით,კოჭის ძვალი -/-

6190000176

S92.1 -/- კოჭის მოტეხილობა -/- NHSJ64 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით,კოჭის ძვალი -/-

1625

1600
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1300

1430

1430

1430
1397

1420
1430

6190000177

S92.1 -/- კოჭის მოტეხილობა -/- NHSJ74 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა
ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით,კოჭის ძვალი -/-

1430

6190000178

S92.2 -/- უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა -/- NHSJ26 -/- კოჭ-წვივის ან
ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, უკანა ტერფის სხვა ძვალი -/-

1300

6190000179

S92.2 -/- უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა -/- NHSJ46 -/- კოჭ-წვივის ან
ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის
გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი -/-

1400

6190000180

S92.2 -/- უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა -/- NHSJ66 -/- კოჭ-წვივის ან
ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, უკანა
ტერფის სხვა ძვალი -/-

1430

S92.2 -/- უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა -/- NHSJ76 -/- კოჭ-წვივის ან
6190000181 ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, უკანა ტერფის
სხვა ძვალი -/-

1430

6190000182

S92.2 -/- უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა -/- NHSJ86 -/- კოჭ-წვივის ან
ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების
გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი -/-

1430

6190000183

S92.3 -/- წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა -/- NHSJ27 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, მეტატარზალური -/-

1000

6190000184

S92.3 -/- წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა -/- NHSJ47 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით,
მეტატარზალური -/-

1225

S92.3 -/- წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა -/- NHSJ67 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
6190000185 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, მეტატარზალური /-

1225

6190000186

S92.3 -/- წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა -/- NHSJ77 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, მეტატარზალური -/-

6190000187

S92.3 -/- წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა -/- NHSJ87 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით,
მეტატარზალური -/-

1420

6190000188

S92.4 -/- ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა -/- NHSJ28 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ფეხის თითი -/-

880

6190000189

S92.4 -/- ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა -/- NHSJ48 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით,
ფეხის თითი -/-

1000

1200

6190000190

S92.4 -/- ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა -/- NHSJ68 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ფეხის თითი -/-

6190000191

S92.5 -/- ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა -/- NHSJ29 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, სხვა ან დაუზუსტებელი -/-

910

6190000192

S92.7 -/- ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა -/- NHSJ29 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, სხვა ან დაუზუსტებელი -/-

988.5

6190000193

S92.5 -/- ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა -/- NHSJ49 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით,
სხვა ან დაუზუსტებელი -/-

1280

6190000194

S92.7 -/- ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა -/- NHSJ49 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით,
სხვა ან დაუზუსტებელი -/-

1420

6190000195

S92.5 -/- ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა -/- NHSJ69 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, სხვა ან
დაუზუსტებელი -/-

1309

6190000196

S92.7 -/- ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა -/- NHSJ69 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, სხვა ან
დაუზუსტებელი -/-

1420

1309

S92.5 -/- ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა -/- NHSJ89 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
6190000197 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, სხვა ან
დაუზუსტებელი -/-

1420

S92.7 -/- ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა -/- NHSJ89 -/- კოჭ-წვივის ან ტერფის
6190000198 მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, სხვა ან
დაუზუსტებელი -/-

1430

6190000199

T02.0 -/- თავისა და კისრის მოდამოს მოტეხილობები -/- NASJ99 -/- ხერხემლის
მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/-

4575

6190000200
6190000201
6190000202

T02.1 -/- გულმკერდის, ზურგის ქვედა ნაწილისა და მენჯის მოტეხილობები -/- NASJ99 -/ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/T02.2 -/- მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ერთი რომელიმე ზედა კიდურის
სხვადასხვა მიდამოს -/- NASJ99 -/- ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/T02.3 -/- მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ერთი რომელიმე ქვედა კიდურის
სხვადასხვა მიდამოს -/- NASJ99 -/- ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/-

T02.4 -/- მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ორივე ზედა კიდურის სხვადასხვა მიდამოს
6190000203
-/- NASJ99 -/- ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/6190000204
6190000205
6190000206

T02.5 -/- მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ორივე ქვედა კიდურის სხვადასხვა
მიდამოს -/- NASJ99 -/- ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/T02.6 -/- მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ზედა და ქვედა კიდურ(ებ)ის სხვადასხვა
მიდამოს -/- NASJ99 -/- ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/T02.7 -/- მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს გულმკერდს ზურგის ქვედა ნაწილსა და
მენჯს კიდურ(ებ)თან ერთად -/- NASJ99 -/- ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/-

6190000207

T02.8 -/- მოტეხილობების შეუღლების სხვადასხვა ვარიანტები, რომლებიც მოიცავს
სხეულის რამდენიმე მიდამოს -/- NASJ99 -/- ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/-

6190000208

T02.9 -/- მრავლობითი მოტეხილობები, დაუზუსტებული -/- NASJ99 -/- ხერხემლის
მოტეხილობის სხვა ოპერაცია -/-

T06.1 -/- ნერვებისა და ზურგის ტვინის ტრავმა, რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან
6190000209 სხეულის ნაწილებს -/- ABSW99 -/- სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე
-/6190000210

T08 -/- ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე -/- NASG -/- ხერხემლის
სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით სხვა ან დაუზუსტებელი -/-

6190000213

T09.2 -/- სახსრებისა და იოგების ღრძობა, დაჭიმულობა და გადაძაბვა ტორსის
დაუზუსტებელ დონეზე -/- NASG -/- ხერხემლის სხეულშიდა
რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით სხვა ან დაუზუსტებელი -/-

T09.4 -/- დაუზუსტებელი ნერვის, ზურგის ნერვის ფესვის და ტორსის წნულის ტრავმა -/6190000214 NASG -/- ხერხემლის სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით სხვა ან
დაუზუსტებელი -/6190000215

T09.5 -/- ტორსის დაუზუსტებელი კუნთის და მყესის ტრავმა -/- NASG -/- ხერხემლის
სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით სხვა ან დაუზუსტებელი -/-
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6190000216

T09.6 -/- ტორსის ტრავმული ამპუტაცია, დაუზუსტებელ დონეზე -/- NASG -/- ხერხემლის
სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით სხვა ან დაუზუსტებელი -/-

6190000217

T09.8 -/- ტორსის სხვა დაუზუსტებელი ტრავმები, დაუზუსტებელ დონეზე -/- NASG -/ხერხემლის სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით სხვა ან
დაუზუსტებელი -/-

4708

6190000218

T09.9 -/- ტორსის დაუზუსტებელი ტრავმები, დაუზუსტებელ დონეზე -/- NASG -/ხერხემლის სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით სხვა ან
დაუზუსტებელი -/-

4694

4694

T09.3 -/- ზურგის ტვინის ტრავმა დაუზუსტებელ დონეზე -/- ABSW99 -/- სხვა ოპერაცია
6190000219
ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე -/-

3660

S32.0 -/- წელის მალის მოტეხილობა (ხერხემლის წელის ნაწილის მოტეხილობა) -/NASG46 NASG47 -/- ხერხემლის წელის არეს უკანა სხეულშიდა
6190002817
რედრესაცია/სტაბილიზაცია, 2 მალაზე მეტი; ხერხემლის წელის არეს უკანა სხეულშიდა
რედრესაცია/სტაბილიზაცია, 2 მალა

4083.19

S32.3 -/- თეძოს ძვლის მოტეხილობა -/- NESJ09 NESJ49 NESJ69 NESJ79 -/- მენჯის
მოტეხილობის დახურული ჩასწორება მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის,
6190002918 ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია
ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ
ჭანჭიკების გამოყენებით

1650

S32.4 -/- ტაბუხის მოტეხილობა -/- NESJ09 NESJ49 NESJ69 NESJ79 -/- მენჯის
მოტეხილობის დახურული ჩასწორება მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის,
6190003019 ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია
ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ
ჭანჭიკების გამოყენებით

1700

S32.5 -/- ბოქვენის ძვლის მოტეხილობა -/- NESJ09 NESJ49 NESJ69 NESJ79 -/- მენჯის
მოტეხილობის დახურული ჩასწორება მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის,
6190003120 ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია
ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ
ჭანჭიკების გამოყენებით

6190003121

K65.8 -/- პერიტონიტის სხვა სახეები -/- JASH00 JASK JFSA JKSA20 -/- ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
ქოლეცისტექტომია -/- ჩირქოვანი ტერმინალური სტადია (72 საათი და მეტი) ორგანოზე
ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

K65.9 -/- პერიტონიტი დაუზუსტებელი -/- JASH00 JASK JFSA JKSA20 -/- ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
6190003122
ქოლეცისტექტომია -/- ჩირქოვანი ტერმინალური სტადია (72 საათი და მეტი) ორგანოზე
ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)
S48 -/- მხრის სარტყლისა და მხრის ტრავმული ამპუტაცია -/- NBSQ29 -/- ბეჭის ან ზედა
6190003123 კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება
-/6190003124

S48.0 -/- ტრავმული ამპუტაცია მხრის სახსრის დონეზე -/- NBSQ29 -/- ბეჭის ან ზედა
კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება

S48.1 -/- ტრავმული ამპუტაცია მხრისა და იდაყვის დონეებს შორის -/- NBSQ29 -/- ბეჭის
6190003125
ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის
რევიზია/შემოწმება
6190003126

S58.0 -/- ტრავმული ამპუტაცია იდაყვის დონეზე -/- NBSQ29 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის
არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება

1520

2550

2450

1500

1400

1450

1400

S58.1 -/- ტრავმული ამპუტაცია იდაყვის და მაჯის დონეებს შორის -/- NBSQ29 -/- ბეჭის ან
6190003127
ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის
რევიზია/შემოწმება

1400

S58.9 -/- წინამხრის ტრავმული ამპუტაცია, დაუზუსტებელ დონეზე -/- NBSQ29 -/- ბეჭის
6190003128
ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის
რევიზია/შემოწმება

1400

S68.3 -/- თით(ებ)ის (ნაწილის) კომბინირებული ტრავმული ამპუტაცია მაჯის და მტევნის
6190003129
ნაწილებთან ერთად -/- NBSQ29 -/- ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან
ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება

1200

6190003130

S68.4 -/- მტევნის ტრავმული ამპუტაცია მაჯის დონეზე -/- NBSQ29 -/- ბეჭის ან ზედა
კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება

1210

S68.8 -/- მაჯის და მტევნის სხვა ნაწილების ტრავმული ამპუტაცია -/- NBSQ29 -/- ბეჭის ან
6190003131
ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის
რევიზია/შემოწმება

1210

S68.9 -/- მაჯის და ტრავმული ამპუტაცია, დაუზუსტებელ დონეზე -/- NBSQ29 -/- ბეჭის ან
6190003132
ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის
რევიზია/შემოწმება

1210

6190003133

S78.0 -/- ტრავმული ამპუტაცია მენჯ-ბარძაყის სახსრის დონეზე -/- NFSQ29 -/- მენჯბარძაყის ან ბარძაყის ძვლის ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი რევიზია

6190003134

S78.1 -/- ტრავმული ამპუტაცია მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და მუხლის დონეებს შორის -/NFSQ29 -/- მენჯ-ბარძაყის ან ბარძაყის ძვლის ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის
შემდგომი რევიზია

1500

S78.9 -/- მენჯ-ბარძაყის სახსრის და ბარძაყის მიდამოს ტრავმული ამპუტაცია
6190003135 დაუზუსტებელ დონეზე -/- NFSQ29 -/- მენჯ-ბარძაყის ან ბარძაყის ძვლის ამპუტაციის ან
ეკზარტიკულაციის შემდგომი რევიზია -/-

1452

S88.0 -/- ტრავმული ამპუტაცია მუხლის სახსრის დონეზე -/- NGSQ -/- მუხლის და წვივის
6190003136
ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები

1815

6190003137

S88.1 -/- ტრავმული ამპუტაცია მუხლსა და კოჭს შორი -/- NGSQ -/- მუხლის და წვივის
ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები

S88.9 -/- წვივის ტრავმული ამპუტაცია, დაუზუსტებელ დონეზე -/- NGSQ -/- მუხლის და
6190003138
წვივის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები

1615

1815
1815

S98.0 -/- ტერფის ტრავმული ამპუტაცია კოჭ-წვივის სახსრის დონეზე -/- NHSQ29 -/6190003139 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა
ან დაუზუსტებელი
6190003140

S98.1 -/- ტერფის ერთი თითის ტრავმული ამპუტაცია -/- NHSQ29 -/- ამპუტირებული ან
ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი

S98.2 -/- ტერფის ორი ან მეტი თითის ტრავმული ამპუტაცია -/- NHSQ29 -/6190003141 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა
ან დაუზუსტებელი
6190003142

S98.3 -/- ტერფის სხვა ნაწილების ტრავმული ამპუტაცია -/- NHSQ29 -/- ამპუტირებული ან
ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი

S98.4 -/- ტერფის ტრავმული ამპუტაცია, დაუზუსტებელ დონეზე -/- NHSQ29 -/6190003143 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა
ან დაუზუსტებელი

6190003144

T05.3 -/- ორივე ტერფის ტრავმული ამპუტაცია -/- NGSQ NHSQ29 -/- მუხლის და წვივის
ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები; ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭწვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი;

T05.4 -/- ერთი ტერფის ტრავმული ამპუტაცია შეუღლებული მეორე ფეხის
ამპუტაციასთან (ნებისმიერ დონეზე, გარდა ტერფისა) -/- NGSQ NHSQ29 -/- მუხლის და
6190003145
წვივის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები; ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული
კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი;

1340

900

900

1300

1300

1850

1925

6190003146

T05.5 -/- ორივე ფეხის ტრავმული ამპუტაცია (ნებისმიერ დონეზე) -/- NGSQ NHSQ29 -/მუხლის და წვივის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები; ამპუტირებული ან
ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი;

6190003147

T05.6 -/- ზედა და ქვედა კიდურების ტრავმული ამპუტაცია, ნებისმიერი კომბინაციით
(ნებისმიერ დონეზე) -/- NGSQ NHSQ29 -/- მუხლის და წვივის ამპუტაციები და მსგავსი
ოპერაციები; ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის
რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი;

1950

6190003148

T05.8 -/- ტრავმული ამპუტაციები, რომლებიც მოიცავს სხეულის სხვა ნაწილებს
სხვადასხვა კომბინაციებით -/- NGSQ NHSQ29 -/- მუხლის და წვივის ამპუტაციები და
მსგავსი ოპერაციები; ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის
ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი;

1937.5

1962.5

6190003149

T05.9 -/- მრავლობითი ტრავმული ამპუტაციები, დაუზუსტებელი -/- NGSQ NHSQ29 -/მუხლის და წვივის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები; ამპუტირებული ან
ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი;

6190003150

T18.3 -/- უცხო სხეული წვრილ ნაწლავში -/- JFE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება წვრილი
ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/-

240

T18.5 -/- უცხო სხეული ანუსსა და სწორ ნაწლავში -/- JGE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება
6190003151
სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით

240

6190003152

T05.0-/-ორივე მტევნის ტრავმული ამპუტაცია-/-NBSQ29-/-ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში
ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება

T05.1-/- ერთი მტევნის ტრავმული ამპუტაცია , შეუღლებული მეორე ხელის
6190003153 ამპუტაციასთან (ნებისმიერი დონეზე, გარდა ხელის მტევნისა)-/-NBSQ29-/-ბეჭის ან ზედა
კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება

1925

1400

1476

6190003154

T05.2-/-ორივე ხელის ტრავმული ამპუტაცია (ნებისმიერ დონეზე)-/-NBSQ29-/-ბეჭის ან
ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის
რევიზია/შემოწმება

1660

6200000001

T17.5 -/- უცხო სხეული ბრონქში -/- GCSA10 -/- ბრონქის გაკვეთა და უცხო სხეულის
ამოღება -/-

2850

T17.2 -/- უცხო სხეული ხახაში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული
6200000002
მეთოდით
-/-

200

6200000003

T17.5 -/- უცხო სხეული ბრონქში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება
ბრონქოსკოპიული მეთოდით
-/-

176

6200000004

T17.0 -/- უცხო სხეული ცხვირის სინუსში -/- DHSD40 -/- პენეტრირებული უცხო
სხეულის ამოღება ცხვირიდან -/-

650

6200000005

T17.1 -/- უცხო სხეული ნესტოში ცხვირში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
-/- DHSD40 -/- პენეტრირებული უცხო სხეულის ამოღება ცხვირიდან -/-

515

6200000006

T17.3 -/- უცხო სხეული ხორხში -/- DQSC00 -/- ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება -/-

6200000007

T17.3 -/- უცხო სხეული ხორხში -/- DQSC10 -/- ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/-

200

6200000008

T17.4 -/- უცხო სხეული ტრაქეაში -/- GBSA10 -/- ტრაქეოტომია და უცხო სხეულის
ამოღება -/-

400

6200000009

T17.4 -/- უცხო სხეული ტრაქეაში -/- GBSA12 -/- ტრაქეიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/-

250

6200000010

T17.4 -/- უცხო სხეული ტრაქეაში -/- GBSB06 -/- ტრაქეოსტომია და უცხო სხეულის
ამოღება -/-

400

200

T18.1 -/- უცხო სხეული საყლაპავში -/- JCSA08 -/- საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება
6200000011
ენდოსკოპიური მეთოდით -/-

240

T18.2 -/- უცხო სხეული კუჭში -/- JDSA08 -/- კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის
ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით -/-

225

6200000012

T18.9 -/- უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაუზუსტებელ ნაწილში -/6200000013 JDSH08 -/- თორემტგოჯა ნაწალვიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით
-/6200000015

T18.4 -/- უცხო სხეული კოლინჯში -/- JFSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი
ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/-

K12.2-/-პირის ღრუს ფლეგმონა და აბსცესი-/-EDSA00 ან EESA00-/-ქვედა ყბის გაკვეთა ან
6030003624 ზედა ყბის გაკვეთა-/-ჩირქგროვის გახსნა, დრენირება, საჭიროების შემთხვევაში, კბილის
ექსტრაქცია.

6030003625

K12.2-/-პირის ღრუს ფლეგმონა და აბსცესი.-/-QASA10 და EHSA00 ან/და ENSA00 ან/და
ECSA99 ან/და ENSA32 ან/და EJSA00-/-თავის და კისრისკანის გაკვეთა და სასის გაკვეთა
ან/და ხახის შინაგანი გაკვეთა ან/და ღრძილის ან ალვეოლუსების სხვა სახის გაკვეთა და
ამოკვეთა ან/და ხახის ღრმა ინფიცირებული კერის გაკვეთა ან/და ენისა და პირის ღრუს
ფსკერის გაკვეთა;.-/-პირის ღრუს (ფსკერის) უჯრედისის ფლეგმონა/
სუბმანდიბულარული აბსცესი და ფლეგმონა/ ყბაყურა-საღეჭი მიდამოს
ფლეგმონა/რეტრობულბარული აბსცესი/ ფრთა-სასის ფოსოს და საფეთქლის მიდამოს
ფლეგმონა/ ხახის გვერდითი კედლის ფლეგმონა/ ენის ძირის ფლეგმონა ჩირქგროვის
გახსნა დრენირება, საჭიროებისას კბილის ამოღება;

200
240

729.3

1700

6190003150/Ped.

T18.3 -/- უცხო სხეული წვრილ ნაწლავში -/- JFE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება წვრილი
ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6190003151/Ped.

T18.5 -/- უცხო სხეული ანუსსა და სწორ ნაწლავში -/- JGE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება
სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6200000002/Ped.

T17.2 -/- უცხო სხეული ხახაში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული
მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

805.86

6200000003/Ped.

T17.5 -/- უცხო სხეული ბრონქში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება
ბრონქოსკოპიული მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

2069.1

6200000007/Ped.

T17.3 -/- უცხო სხეული ხორხში -/- DQSC10 -/- ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

2069.1

6200000009/Ped.

T17.4 -/- უცხო სხეული ტრაქეაში -/- GBSA12 -/- ტრაქეიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

2069.1

6200000011/Ped.

T18.1 -/- უცხო სხეული საყლაპავში -/- JCSA08 -/- საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6200000012/Ped.

T18.2 -/- უცხო სხეული კუჭში -/- JDSA08 -/- კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის
ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6200000013/Ped.

T18.9 -/- უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაუზუსტებელ ნაწილში -/JDSH08 -/- თორემტგოჯა ნაწალვიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით
-/- ( პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6200000015/Ped.

T18.4 -/- უცხო სხეული კოლინჯში -/- JFSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი
ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

ხელოვნური კოდი

ხელოვნური კოდის დასახელება

ტარიფი

6190003150

T18.3 -/- უცხო სხეული წვრილ ნაწლავში -/- JFE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება წვრილი ნაწლავიდან
ენდოსკოპიური მეთოდით -/-

240

6190003151

T18.5 -/- უცხო სხეული ანუსსა და სწორ ნაწლავში -/- JGE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება სწორი ნაწლავიდან
ენდოსკოპიური მეთოდით

240

6200000002

T17.2 -/- უცხო სხეული ხახაში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული მეთოდით

-/200

6200000003

T17.5 -/- უცხო სხეული ბრონქში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული მეთოდით

-/176

6200000007 T17.3 -/- უცხო სხეული ხორხში -/- DQSC10 -/- ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით -/200
T17.4 -/- უცხო სხეული ტრაქეაში -/- GBSA12 -/- ტრაქეიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით 6200000009
/-

250

6200000011

T18.1 -/- უცხო სხეული საყლაპავში -/- JCSA08 -/- საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური
მეთოდით -/-

240

6200000012

T18.2 -/- უცხო სხეული კუჭში -/- JDSA08 -/- კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/-

225

T18.9 -/- უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაუზუსტებელ ნაწილში -/- JDSH08 -/- თორემტგოჯა
6200000013
ნაწალვიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით -/-

200

T18.4 -/- უცხო სხეული კოლინჯში -/- JFSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური
6200000015
მეთოდით -/-

240

6190003150 -/- T18.3 -/- უცხო სხეული წვრილ ნაწლავში -/- JFE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება წვრილი
ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/6190003151 -/- T18.5 -/- უცხო სხეული ანუსსა და სწორ ნაწლავში -/- JGE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება სწორი
ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით
6200000002 -/- T17.2 -/- უცხო სხეული ხახაში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული
მეთოდით
-/6200000003 -/- T17.5 -/- უცხო სხეული ბრონქში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული
მეთოდით
-/6200000007 -/- T17.3 -/- უცხო სხეული ხორხში -/- DQSC10 -/- ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/6200000009 -/- T17.4 -/- უცხო სხეული ტრაქეაში -/- GBSA12 -/- ტრაქეიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/6200000011 -/- T18.1 -/- უცხო სხეული საყლაპავში -/- JCSA08 -/- საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/6200000012 -/- T18.2 -/- უცხო სხეული კუჭში -/- JDSA08 -/- კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/6200000013 -/- T18.9 -/- უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაუზუსტებელ ნაწილში -/- JDSH08 -/თორემტგოჯა ნაწალვიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით -/6200000015 -/- T18.4 -/- უცხო სხეული კოლინჯში -/- JFSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი ნაწლავიდან
ენდოსკოპიური მეთოდით -/6190003150/Ped. -/- T18.3 -/- უცხო სხეული წვრილ ნაწლავში -/- JFE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება წვრილი
ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6190003151/Ped. -/- T18.5 -/- უცხო სხეული ანუსსა და სწორ ნაწლავში -/- JGE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება
სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6200000002/Ped. -/- T17.2 -/- უცხო სხეული ხახაში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული
მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

805.86

6200000003/Ped. -/- T17.5 -/- უცხო სხეული ბრონქში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული
მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

2069.1

6200000007/Ped. -/- T17.3 -/- უცხო სხეული ხორხში -/- DQSC10 -/- ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

2069.1

6200000009/Ped. -/- T17.4 -/- უცხო სხეული ტრაქეაში -/- GBSA12 -/- ტრაქეიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

2069.1

6200000011/Ped. -/- T18.1 -/- უცხო სხეული საყლაპავში -/- JCSA08 -/- საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6200000012/Ped. -/- T18.2 -/- უცხო სხეული კუჭში -/- JDSA08 -/- კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის
ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6200000013/Ped. -/- T18.9 -/- უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაუზუსტებელ ნაწილში -/JDSH08 -/- თორემტგოჯა ნაწალვიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ
ასაკში) -/-

783

6200000015/Ped. -/- T18.4 -/- უცხო სხეული კოლინჯში -/- JFSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი
ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6190003150/Ped.

6190003151/Ped.

T18.3 -/- უცხო სხეული წვრილ ნაწლავში -/- JFE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება წვრილი
ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

T18.5 -/- უცხო სხეული ანუსსა და სწორ ნაწლავში -/- JGE003 -/- უცხო სხეულის ამოღება
სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

783

6200000002/Ped. T17.2 -/- უცხო სხეული ხახაში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული
მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

805.86

6200000003/Ped. T17.5 -/- უცხო სხეული ბრონქში -/- GCSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება
ბრონქოსკოპიული მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

2069.1

6200000007/Ped. T17.3 -/- უცხო სხეული ხორხში -/- DQSC10 -/- ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

2069.1

6200000009/Ped. T17.4 -/- უცხო სხეული ტრაქეაში -/- GBSA12 -/- ტრაქეიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

2069.1

6200000011/Ped. T18.1 -/- უცხო სხეული საყლაპავში -/- JCSA08 -/- საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება
ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6200000012/Ped. T18.2 -/- უცხო სხეული კუჭში -/- JDSA08 -/- კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის
ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

6200000013/Ped.

T18.9 -/- უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაუზუსტებელ ნაწილში -/JDSH08 -/- თორემტგოჯა ნაწალვიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით
-/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

6200000015/Ped. T18.4 -/- უცხო სხეული კოლინჯში -/- JFSA12 -/- უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი
ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით -/- (პედიატრიულ ასაკში) -/-

783

783

