
1. მოსახლეობის სტაციონარული დახმარება

1.1.  მოსახელობის ურგენტული დახმარება

1.1.1.   მოზრდილი მოსახელობის ურგენტული დახმარება

1.1.1.1.  ალერგოლოგია

კოდი: (მ.მ.)ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4849  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

L23 ალერგიული  კონტაქტური დერმატიტი

- - - (მწვავე სტადია)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

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

კოდი: (მ.მ.)ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  810  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J45 ასთმა

- - - (შეტევათა სტადია)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A41 ნახველის კლინიკური ანალიზი 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

3 A197 გარეგ.სუნთქვის ფუნქც.გამოკ.ბრონქოლიზ.საშუალ.გამოყ. 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 20

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები



 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 115 იოდის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 95%-ში.

კოდი: (მ.მ.)ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7090  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J45 ასთმა

- - - (გახანგრძლივებულ შეტევათა სტადია)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A41 ნახველის კლინიკური ანალიზი 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

3 A197 გარეგ.სუნთქვის ფუნქც.გამოკ.ბრონქოლიზ.საშუალ.გამოყ. 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 50

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 83 ანტიბიოტიკები - მაკროლიდები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 115 იოდის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 95%.

კოდი: (მ.მ.)ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2785  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J39.3 ზედა სასუნთქი ტრაქტის ზემგრძნობელობითი რეაქცია, ლოკალიზაცია დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A58 კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

3 A197 გარეგ.სუნთქვის ფუნქც.გამოკ.ბრონქოლიზ.საშუალ.გამოყ. 1

 MM53 ნებულაიზერთერაპია (რამდენიმე მედიკამენტით) 18

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 115 იოდის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 95%-ში.

კოდი: (მ.მ.)ალერგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7583  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

L50 ურტიკარია

T78.1 საკვების მავნე რეაქციები (კვებითი ალერგია)

T78.3 ანგიონევროზული შეშუპება

T78.4 ალერგია, დაუზუსტებელი (ალერგია მწერის ნაკბენზე)

T88.7 წამლის ან მედიკამენტის დაუზუსტებელი გვერდითი ეფექტი (წამლისმიერი

 ალერგია)

T80.6 სხვა შრატისმიერი რეაქცია (შრატრისმიერი დაავადება)

- - - (ანაფილაქსიური მდგომარეობისა და ხორხის შეშუპების განვით. ტენდენციით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

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

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 80%-ში. გაუმჯობესება 20%-ში.



1.1.1.2.  ანგიოლოგია

კოდი: (მ.მ.)ანგიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2844  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

I74 არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

ოპერაცია: თრომბემბოლექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

3 3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A201 ექოკარდიოსკოპია 1

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია 2

 A438 ჟანგბადის დაჭიმულობის განსაზღვრა კანზედა 2

 A724 დუპლექს სკენირება 1

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები



 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 60-65%-ში. ინვალიდიზაცია 30-40%-ში. ლეტალობა 20-30%-ში.

კოდი: (მ.მ.)ანგიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2843  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

I74 არტერიების ემბოლია და თრომბოზი (ბარძაყის ზედაპირული არტერიის თრომბოზი)

- - - (ინტენსიური თერაპია 1 დღე)

ოპერაცია: ბარძაყ-მუხლქვეშა შუნტირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

3 4 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია 2

 A438 ჟანგბადის დაჭიმულობის განსაზღვრა კანზედა 2

 A724 დუპლექს სკენირება 1

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 4 ნეიროლეფსიური საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები



 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 111 რენტგენოდიაგნოსტიკური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 60-65%-ში. ინვალიდიზაცია 30-40%-ში. ლეტალობა 20-30%-ში.

კოდი: (მ.მ.)ანგიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2842  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

I74 არტერიების ემბოლია და თრომბოზი (ბარძაყის საერთო არტერიის თრომბოზი)

- - - (ინტენსიური თერაპია 1 დღე)

ოპერაცია: თრომბემბოლექტომია, ღრმა არტერიის პლასტიკა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

3 3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A201 ექოკარდიოსკოპია 1

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია 2

 A438 ჟანგბადის დაჭიმულობის განსაზღვრა კანზედა 2

 A724 დუპლექს სკენირება 1

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები



 11 ანალეფსიური საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 60-65%-ში. ინვალიდიზაცია 30-40%-ში. ლეტალობა 20-30%-ში.

კოდი: (მ.მ.)ანგიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2841  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

I74 არტერიების ემბოლია და თრომბოზი (თეძოს არტერიის თრომბოზი)

- - - (ინტენსიური თერაპია 2 დღე)

ოპერაცია: რეკონსტრუქცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

3 3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია 2

 A438 ჟანგბადის დაჭიმულობის განსაზღვრა კანზედა 1

 A724 დუპლექს სკენირება 2

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა



 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 4 ნეიროლეფსიური საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 60-65%-ში. ინვალიდიზაცია 30-40%-ში. ლეტალობა 20-30%-ში.

კოდი: (მ.მ.)ანგიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2847  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

I87 ვენების სხვა დაზიანებები

- - - (ფილტვების არტერიების ემბოლია ან მისი განვითარების საშიშროება)

ოპერაცია: ენდოვასკულური ოპერაცია ("კავა-ფილტრის" იმპლანტაცია)

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

1 -------- -------- -------- -------- --------

4 2 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A201 ექოკარდიოსკოპია 1



 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A724 დუპლექს სკენირება 1

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 111 რენტგენოდიაგნოსტიკური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 70%-ში. ინვალიდიზაცია 29%. ლეტალობა 1%-ში.

კოდი: (მ.მ.)ანგიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2845  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S35.0 მუცლის აორტის დაზიანება

S35.1 ქვედა ღრუ ვენის დაზიანება

I71.3 მუცლის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი

I71.5 თორაკოაბდომინური ანევრიზმა გასკდომით

- - - (ინტენსიური თერაპია 5 დღე)

ოპერაცია: პლასტიკა ან რეკონსტრუქციული ოპერაცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

3 -------- -------- -------- -------- --------

4 7 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 2

 A50 გულმკერდის გაშუქება 3

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 6

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 6

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1



 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 4

 A201 ექოკარდიოსკოპია 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 3

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

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია 2

 A724 დუპლექს სკენირება 2

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 3

 A1236 კაროტიდების დუპლექსსონოგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 4 ნეიროლეფსიური საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 27 სპაზმოლიტიკური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები



 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 65-75%-ში. ლეტალობა 25-35%-ში.

კოდი: (მ.მ.)ანგიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2848  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S15.0 საძილე არტერიის დაზიანება

S25.1 უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის დაზიანება

S25.3 უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის დაზიანება

S35.5 თეძოს სისხლძარღვების დაზიანება (თეძოს არტერიის ან ვენის)

S45.0 იღლიის არტერიის დაზიანება

S45.1 მხრის არტერიის დაზიანება

S75.0 ბარძაყის არტერიის დაზიანება

S75.1 ბარძაყის ვენის დაზიანება მენჯ-ბარძაყის სახსრის და ბარძაყის დონეზე

S85.0 მუხლის არტერიის დაზიანება

- - - (ინტენსიური თერაპია 1 დღე)

ოპერაცია: მაგისტრალური სისხლძარღვების პოლასტიკა,რეკონსტრუქცია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

3 4 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 4

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 4

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია 2

 A438 ჟანგბადის დაჭიმულობის განსაზღვრა კანზედა 1

 A724 დუპლექს სკენირება 1

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები



 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 93 ანტივირუსული სამკ. საშუალებები

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

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 80-85%-ში. ინვალიდიზაცია 10-15%-ში. ლეტალობა 1-3%-ში.

კოდი: (მ.მ.)ანგიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2846  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

I72 სხვა ანევრიზმა (გამსკდარი)

- - - (ინტენსიური თერაპია 2 დღე)

ოპერაცია: გამსკდარი ანევრიზმის ლიკვიდაცია, არტერიის პროთეზირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

3 4 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია 2

 A724 დუპლექს სკენირება 1

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 4 ნეიროლეფსიური საშუალებები



 5 ტრანკვილიზატორები

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება 80-85%-ში. ინვალიდიზაცია 10-15%-ში. ლეტალობა 1-3%-ში.

1.1.1.3.  გასტროენტეროლოგია

კოდი: (მ.მ.)გასტრო-ენტეროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4524  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K72.0 ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა (ენცეფალოპათია)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A467 სისხლში ამიაკის შემცველობის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

რემისია დამოკიდებულია ძირითად დაავადებაზე. ლეტალური გამოსავალი.

1.1.1.4.  გინეკოლოგია

კოდი: (მ.მ.)გინეკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 8014  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

O00 საშვილოსნოს გარე ორსულობა

ოპერაცია: მუცელკვეთა. ფალოპის მილის ამოკვეთა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 1 მედდა: 1 ------ M-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A161 საშოს სისუფთავის ხარისხის განსაზღვრა 1

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

3 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A573 ფალოპის მილების არასიმს.და ანთებ.პროცეს.პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

1.1.1.5.  ენდოკრინოლოგია

კოდი: (მ.მ.)ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  803  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

E27.2 ადისონური კრიზი



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

3 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების გაუმჯობესება, ნორმალიზება.

კოდი: (მ.მ.)ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  804  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

E05.5 თირეოიდული კრიზი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

4 A719 სისხლში ტრიიოდთირონინის (T3) განსაზღვრა 1

4 A720 სისხლში თიროქსინის (T4) განსაზღვრა 1

3 A721 სისხლში თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 120 თირეოსტატიკური საშუალებები (კარბიმაზოლი, იოდის ნაერთები)

 124 საგულე გლიკოზიდები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  800  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

E10.1 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 15

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3



 A377 შარდში აცეტონის განს./კეტოსხეულების განს.(კეტონურ) 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების გაუმჯობესება, ნორმალიზება. შესაძლებელია 

ლეტალური

 გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2732  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

E11.1 ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 15

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 1

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A377 შარდში აცეტონის განს./კეტოსხეულების განს.(კეტონურ) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების გაუმჯობესება, ნორმალიზება. შესაძლებელია 

ლეტალური

 გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ენდოკრინოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2915  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

E03.5 მიქსედემური კომა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2



4 A720 სისხლში თიროქსინის (T4) განსაზღვრა 1

4 A721 სისხლში თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) განსაზღვრა 1

3 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 54 ფარისებური ჯირკვლის ჰორმონები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება. ლეტალური გამოსავალი.

1.1.1.6.  კარდიოლოგია

კოდი: (მ.მ.)კარდიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  914  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I20.0 არასტაბილური სტენოკარდია

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 1

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

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია)  

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

3 A201 ექოკარდიოსკოპია 1

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

3 A740 კონსულტაცია სტაციონარული (ფსიქოთერაპევტი)  

3 A947 MB კრეატინფოსფოკინაზა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 47 ანტიკოაგულანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 121 ნიტრატები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

გამოსავალი

:

სტენოკარდიის შეტევების გაიშვიათება ან გაქრობა. ეკგ-ს სტაბილიზაცია. თერაპიის შერჩევა

 ამბულატორიული მკურნალობისთვის.



კოდი: (მ.მ.)კარდიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  916  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I50.1 მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობა (მწვავე)

I50.9 გულის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (მწვავე)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია)  

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

3 A201 ექოკარდიოსკოპია 1

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 121 ნიტრატები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

გამოსავალი

:

გულის უკმარისობის კლინიკური ნიშნების შემცირება ან ლიკვიდაცია. ჰემოდინამიკის

 სტაბილიზაცია. ამბულატორიული მკურნალობის შერჩევა.

კოდი: (მ.მ.)კარდიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7089  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II

I21 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A23 საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში 1

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 4

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა



 4 ნეიროლეფსიური საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 50 ფიბრინოლიზური სამკურნალო საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 121 ნიტრატები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

ჰემოდინამიკის სტაბილიზაცია. სტენოკარდიის შეტევების, გულის უკმარისობის, რითმის და

 გამტარებლობის დარღვევების პროფილაქტიკა და მკურნალობა. რეაბილიტაციის ჰოსპიტალური

 ეტაპის დასრულება. ლეტალობა 15%.

კოდი: (მ.მ.)კარდიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5449  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

I21 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი (ინტენსიური თერაპიის და რეანიმაციის 1 დღის

 მკურნალობის შემდეგ)

 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

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

 ------ ------ MK-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 MM1 მასაჟი 7

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 6

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 0.8

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

 A201 ექოკარდიოსკოპია 1

 A740 კონსულტაცია სტაციონარული (ფსიქოთერაპევტი)  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები



 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 121 ნიტრატები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

გამოსავალი

:

ჰემოდინამიკის სტაბილიზაცია. სტენოკარდიის შეტევების, გულის უკმარისობის, რითმის და

 გამტარებლობის დარღვევების პროფილაქტიკა და მკურნალობა. რეაბილიტაციის ჰოსპიტალური

 ეტაპის დასრულება.ლეტალობა 10%.

კოდი: (მ.მ.)კარდიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5450  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

I21 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი (ინტენსიური თერაპიის და რეანიმაციის 3 დღის

 მკურნალობის შემდეგ)

 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

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

 ------ ------ MK-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 MM1 მასაჟი 7

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 5

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 0.5

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

 A201 ექოკარდიოსკოპია 1

 A740 კონსულტაცია სტაციონარული (ფსიქოთერაპევტი)  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 121 ნიტრატები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

გამოსავალი

:

ჰემოდინამიკის სტაბილიზაცია. სტენოკარდიის შეტევების, გულის უკმარისობის, რითმის და

 გამტარებლობის დარღვევების პროფილაქტიკა და მკურნალობა. რეაბილიტაციის ჰოსპიტალური



 ეტაპის დასრულება. ლეტალობა 7%.

კოდი: (მ.მ.)კარდიოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  811  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I47 პაროქსიზმული ტაქიკარდია

I48 წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

3 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

3 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია)  

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

3 A201 ექოკარდიოსკოპია 1

3 A740 კონსულტაცია სტაციონარული (ფსიქოთერაპევტი)  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 24 ანტიარითმიული საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

 124 საგულე გლიკოზიდები

გამოსავალი

:

არითმიის ლიკვიდაცია ან ტაქისისტოლიის ხარისხის შემცირება. ამბულატორიული მკურნალობის

 შერჩევა.

1.1.1.7.  კარდიოქირურგია

კოდი: (მ.მ.)კარდიოქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5406  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S26 გულის დაზიანება

ოპერაცია: ჭრ. დამუშავება,მთლიანობის აღდგენა,შუა საყრის და პლევრის ღრუს დრენირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 1.3 მედდა: 1 ------ M-V M-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 5



3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)კარდიოქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5407  ვადა): 25

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

I05 მიტრალური სარქვლის რევმატული დაავადება

I06 აორტის სარქვლის რევმატული დაავადება

I07 სამკარიანი სარქვლის რევმატული დაავადება

I08 მრავალი სარქვლის რევმატული დაავადება

I34 მიტრალური სარქვლის არარევმატული დაზიანებები

I35 აორტის სარქვლის არარევმატული დაზიანებები

I36 სამკარიანი სარქვლის არარევმატული დაზიანებები

ოპერაცია: სარქველის პროტეზირება ხელოვნური სისხლის მიმოქცევის პირობებში

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

4 2 მედდა: 1 ------ M-VI M-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 4

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

 A46 ფიბრინოგენის განსაზღვრა პლაზმაში 3

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A93 ექოკარდიოგრაფია 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 10

 A438 ჟანგბადის დაჭიმულობის განსაზღვრა კანზედა 25

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 3

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 15

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2



 A947 MB კრეატინფოსფოკინაზა 3

 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 25

 A990 საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში 4

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

 A997 შაქრის(გლუკოზის)განსაზღვრა სისხლში(ექსპრეს მეთოდი) 10

 A999 თრომბოციტების ადჰეზია 2

 A8033 სისხლის შეთავსება 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 24 ანტიარითმიული საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 36 ღებინების და ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 115 იოდის შემცველი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 135 კარდიოპლეგიის საშუალებები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 90-94%-ში. ლეტალური გამოსავალი 6-10%-ში..

კოდი: (მ.მ.)კარდიოქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5405  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV



I05.0 მიტრალური სტენოზი

I50.1 მარცხენა პარკუჭის უკმარისობა

I09.2 ქრონიკული რევმატული პერიკარდიტი

ოპერაცია: მიტრალური კომისურტომია შეშუპების ფონზე ან პერიკარდექტომია

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 1.3 მედდა: 1 ------ M-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 6

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A126 სისხლის წნევის მანომეტრია 24

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 15

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A420 დიქლორეთილის შემცველობის განსაზღვრა შარდში 0.5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 98-99%-ში. ლეტალური გამოსავალი 1-2%-ში..

კოდი: (მ.მ.)კარდიოქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2813  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

I71.0 აორტის განშრევება

I71.1 გულმკერდის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი

ოპერაცია: აღმავალი აორტის და/ან რკალის პროთეზირება

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

5 6 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 4

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 6

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 3

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 35

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

 A46 ფიბრინოგენის განსაზღვრა პლაზმაში 4

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 7

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 5

 A93 ექოკარდიოგრაფია 4

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 5

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 15

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 4

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 20

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 3

 A947 MB კრეატინფოსფოკინაზა 3

 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 35

 A990 საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში 6

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 6

 A997 შაქრის(გლუკოზის)განსაზღვრა სისხლში(ექსპრეს მეთოდი) 15

 A999 თრომბოციტების ადჰეზია 2

 A8033 სისხლის შეთავსება 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 24 ანტიარითმიული საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 36 ღებინების და ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები



 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 115 იოდის შემცველი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 135 კარდიოპლეგიის საშუალებები

გამოსავალი

:

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

კოდი: (მ.მ.)კარდიოქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2815  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

I21 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

I22 მიოკარდიუმის განმეორებითი ინფარქტი

I23 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის შემდგომ განვითარებული ზოგიერთი გართულებები

 (სარქვლოვანი პათოლოგია,პარკუჭთა ძგიდის დეფექტი,მარცხ.პარკუჭის ანევრიზმა)

I25 გულის ქრონიკული იშემიური დაავადება

ოპერაცია: კორონ.შუნტირება;მარცხ.პარკუჭ.და/ან ძგიდის დეფექ.და/ან სარქვლ.პლასტიკა;

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

5 6 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 4

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 6

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 35

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

 A46 ფიბრინოგენის განსაზღვრა პლაზმაში 4

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 7

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 5

 A93 ექოკარდიოგრაფია 4

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 5

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 15

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 4

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 20

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 3

 A947 MB კრეატინფოსფოკინაზა 3



 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 35

 A990 საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში 6

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 6

 A997 შაქრის(გლუკოზის)განსაზღვრა სისხლში(ექსპრეს მეთოდი) 15

 A999 თრომბოციტების ადჰეზია 2

 A8033 სისხლის შეთავსება 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 24 ანტიარითმიული საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 36 ღებინების და ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 115 იოდის შემცველი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 135 კარდიოპლეგიის საშუალებები

გამოსავალი

:

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

კოდი: (მ.მ.)კარდიოქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2882  ვადა): 10



სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D15.1 გულის დაუზუსტებელი კეთილთვისებიანი სიმსივნე (ჩაჭედილი)

ოპერაცია: სიმსივნის და/ან დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

ოპ. სირთ ოპ.ხანგრ. ქირურგი: 1 წ.ს.მომზად ანესთეზია ინტ.თერაპ. პ/ანესთეზ. პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

5 6 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 0.2

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 25

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

 A46 ფიბრინოგენის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A93 ექოკარდიოგრაფია 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 12

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 3

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 15

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

 A947 MB კრეატინფოსფოკინაზა 1

 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 25

 A990 საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

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

 A997 შაქრის(გლუკოზის)განსაზღვრა სისხლში(ექსპრეს მეთოდი) 10

 A999 თრომბოციტების ადჰეზია 1

 A8033 სისხლის შეთავსება 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 36 ღებინების და ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები



 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 115 იოდის შემცველი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

 125 ჟანგბადი

 135 კარდიოპლეგიის საშუალებები

გამოსავალი

:

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

1.1.1.8.  კრიტიკული მდგომარეობები

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5350  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G70.0 Myasthenia gravis (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 14

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 MM1 მასაჟი 14

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 14

 A115 ელექტრომიოგრაფია 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 14

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 7

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 28

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 14

 A609 რენტგენოგრაფია 4



 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 28

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 14

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 14

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 28

3 A993 ბრონქოსკოპიული სანაცია 2

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 7

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 4

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 5

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

3

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

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

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები



გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5364  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T78.2 ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 20

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 1

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 10

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 1

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 1

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 20

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 1

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 1

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

1

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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



 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 137 ანტიჰიპოგლიკემიური საშუალებები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5362  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J46 ასთმური სტატუსი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 MM1 მასაჟი 5

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 5

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 10

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 5

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 10

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 5

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 5

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 10

3 A993 ბრონქოსკოპიული სანაცია 2

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 3

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 2

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

1

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები



 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5347  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

A05.1 ბოტულიზმი (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 14

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 14

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 14

 A115 ელექტრომიოგრაფია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 14



3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 7

 A276 ბოტულოტოქსინის ტიპის დადგენა ბიოლოგიური ცდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 28

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 14

 A609 რენტგენოგრაფია 2

3 A627 ექოსკოპია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 28

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 14

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 14

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 28

3 A993 ბრონქოსკოპიული სანაცია 2

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 7

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 4

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 7

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

3

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები



 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

 141 ანტიბიოტიკები - ქლორამფენიკოლის ჯგუფი

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5352  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G61.0 გილენ-ბარეს სინდრომი (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 8

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 21

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 2

 MM1 მასაჟი 18

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 18

4 U97 ზურგის ტვინის ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსით გამოკვ. 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 4

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 21

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 10

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 42

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 21

 A609 რენტგენოგრაფია 4

3 A627 ექოსკოპია 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 2

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 42

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 21

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 5

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 21

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 42

3 A993 ბრონქოსკოპიული სანაცია 2

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 10

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 5

 MM26 პლაზმაფერეზი 7

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 10



 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

4

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

 140 ანტიბიოტიკები - IV თაობის ცეფალოსპორინები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 6271  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV



I50 გულის უკმარისობა (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

4 A93 ექოკარდიოგრაფია 3

 MM1 მასაჟი 7

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 7

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 14

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 7

 A609 რენტგენოგრაფია 2

3 A627 ექოსკოპია 2

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 14

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 7

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 3

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 7

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 14

3 A993 ბრონქოსკოპიული სანაცია 1

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 5

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 7

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

2

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები



 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 121 ნიტრატები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 6273  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T07 დაუზუსტებელი მრავლობითი დაზიანებები (პოლიტრავმა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 8

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 21

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

4 A88 თავის ტვინის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 MM1 მასაჟი 18

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 18

3 A153 ლაპაროსკოპია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 21

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 11

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 10

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 42

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 21

 A609 რენტგენოგრაფია 7

3 A627 ექოსკოპია 2

 A629 ლუმბალური პუნქცია 1



 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 42

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 11

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 5

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 42

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 42

3 A993 ბრონქოსკოპიული სანაცია 2

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 10

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 5

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 11

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

7

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 5

3 A8005 ლაპაროცენტეზი 1

 A8033 სისხლის შეთავსება 10

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები



 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

 140 ანტიბიოტიკები - IV თაობის ცეფალოსპორინები

 142 ანტიბიოტიკები - გლიკოპეპტიდების ჯგუფი

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5351  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

O15 ეკლამფსია

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 5

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 5

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 10

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 5

 A609 რენტგენოგრაფია 1

3 A627 ექოსკოპია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 10

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 5

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 10

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 10

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 5

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 5

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 5

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი- 2



რეფლოტრონი)

 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 5

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5355  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G04 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 7

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 3



 MM1 მასაჟი 14

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 14

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 1

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 14

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 7

4 A469 ოპიატების განსაზღვრა შარდში 1

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 3

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 14

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 7

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 7

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 14

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 3

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 3

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

1

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 93 ანტივირუსული სამკ. საშუალებები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები



 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5361  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G41 ეპილეფსიური სტატუსი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 MM1 მასაჟი 7

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 7

4 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 1

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 14

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 7

4 A469 ოპიატების განსაზღვრა შარდში 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 14

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 7

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 7

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 14



 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 3

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 3

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

1

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

4 A1225 ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული 

მაჩვენებლების

 ნორმალიზება ან გაუმჯობესება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5360  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

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



 რუბრიკებში

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 7

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 8

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 21

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 2

3 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 3

4 A88 თავის ტვინის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 21

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 21

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 21

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 11

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 10

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 42

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 21

 A609 რენტგენოგრაფია 3

 A629 ლუმბალური პუნქცია 2

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 42

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 11

4 A695 ინტრაკრანიალური სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია 2

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 5

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 42

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 42

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 10

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 5

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 11

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

7

 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 14

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები



 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

 140 ანტიბიოტიკები - IV თაობის ცეფალოსპორინები

 142 ანტიბიოტიკები - გლიკოპეპტიდების ჯგუფი

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5353  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I63 თავის ტვინის ინფარქტი (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 14

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

4 A88 თავის ტვინის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია 1

4 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 14



 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 14

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 14

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 7

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 28

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 14

 A629 ლუმბალური პუნქცია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 28

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 14

4 A695 ინტრაკრანიალური სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია 1

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 14

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 28

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 7

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 4

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 5

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

3

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

4 A1236 კაროტიდების დუპლექსსონოგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები



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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 140 ანტიბიოტიკები - IV თაობის ცეფალოსპორინები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5356  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N19 თირკმლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი [ურემია]

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 14

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 14

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 14

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 14

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 14

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 7

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A346 რეტროგრადული პიელოგრაფია 1

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 28

4 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია 1

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 14

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 14

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 14

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 28

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 14

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 14

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 14



 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

3

 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 14

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 140 ანტიბიოტიკები - IV თაობის ცეფალოსპორინები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 6272  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

E10.0 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით

E11.0 ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი კომით



E12.0 კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიებეტი კომით

E13.0 სხვა მიზეზებით გამოწვეული შაქრიანი დიაბეტი კომით

E14.0 დაუზუსტებელი გენეზის შაქრიანი დიაბეტი კომით

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 MM1 მასაჟი 3

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 3

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A377 შარდში აცეტონის განს./კეტოსხეულების განს.(კეტონურ) 6

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 6

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 3

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 6

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 12

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

4 A947 MB კრეატინფოსფოკინაზა 3

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 6

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 6

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 3

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 3

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

1

 A1214 ამილაზას განს.სისხლში  (ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 3

 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები



 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5357  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S06 ინტრაკრანიური დაზიანება (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 8

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 21

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 3

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 MM1 მასაჟი 21

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 21

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 21

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 11

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 42



4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 21

4 A469 ოპიატების განსაზღვრა შარდში 1

 A609 რენტგენოგრაფია 4

3 A627 ექოსკოპია 2

 A629 ლუმბალური პუნქცია 3

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 42

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 21

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 5

4 A947 MB კრეატინფოსფოკინაზა 3

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 42

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 42

3 A993 ბრონქოსკოპიული სანაცია 3

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 10

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 5

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 11

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

7

 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 10

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 4

 A8033 სისხლის შეთავსება 10

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 113 თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის გასაუმჯობესებელი საშუალებები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

 140 ანტიბიოტიკები - IV თაობის ცეფალოსპორინები

 142 ანტიბიოტიკები - გლიკოპეპტიდების ჯგუფი

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5354  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I61 ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 14

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 3

4 A88 თავის ტვინის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 MM1 მასაჟი 14

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 14

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ) 2

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 14

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 7

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 28

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 14

 A629 ლუმბალური პუნქცია 3

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 28

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 14

4 A695 ინტრაკრანიალური სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია 2



 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 14

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 28

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 5

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 4

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 5

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

3

 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 14

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 113 თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის გასაუმჯობესებელი საშუალებები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი



 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 140 ანტიბიოტიკები - IV თაობის ცეფალოსპორინები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5365  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R57.0 კარდიოგენური შოკი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

4 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 2

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 5

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 2

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 1

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 1

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 2

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 1

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 1

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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



 37 საფაღარათო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 50 ფიბრინოლიზური სამკურნალო საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 121 ნიტრატები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5367  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

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

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 8

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 21

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 21

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 21

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 11

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 42

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 21

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 42

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 21

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 5

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 42

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 42



 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 10

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 5

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 11

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

7

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 4

 A8033 სისხლის შეთავსება 10

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის



 6270  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

A41.9 სეპტიცემია, დაუზუსტებელი [სეპტიური შოკი]

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

 A11 ტუტე ფოსფატაზას განსაზღვრა სისხლის შრატში 5

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 14

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 14

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 7

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

3 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 1

4 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 MM1 მასაჟი 14

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 14

4 A123 სისხლში Ca(2+)-ის განსაზღვრა 7

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

3 A204 ხახის ნაცხის და პირის ღრუს ბაქტეროლოგ. გამოკვლევა 3

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 14

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 7

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 14

 A609 რენტგენოგრაფია 3

3 A627 ექოსკოპია 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 28

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 14

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 14

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 28

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 7

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 4

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 7

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

3

4 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 14

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 4

4 A1225 ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში 7

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები



 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 79 ანტიმიკრობული საშუალებები - ფტორქინოლონები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 6269  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J96.0 სუნთქვის მწვავე უკმარისობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

4 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 7

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 7



 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 14

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 28

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 7

 A609 რენტგენოგრაფია 3

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 14

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 7

3 A719 სისხლში ტრიიოდთირონინის (T3) განსაზღვრა 1

3 A720 სისხლში თიროქსინის (T4) განსაზღვრა 1

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 14

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 14

3 A993 ბრონქოსკოპიული სანაცია 1

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 5

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 4

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

2

 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 7

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 26 ვაზოდილატატიური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები



 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 121 ნიტრატები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5348  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

A35 სხვა ტეტანუსი (კრიტიკული მდგომარეობა)

A34 სამეანო ტეტანუსი (კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 8

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 21

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 21

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 21

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 21

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 11

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 42

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 21

 A629 ლუმბალური პუნქცია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 42

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 21

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 5

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 42



4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 42

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 10

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 5

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 11

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

7

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 85 ანტიბიოტიკები - ტეტრაციკლინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

 140 ანტიბიოტიკები - IV თაობის ცეფალოსპორინები

გამოსავალი სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.



:

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5368  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R57.8 სხვა შოკი (ენდოტოქსიური შოკი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 14

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 MM1 მასაჟი 14

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 14

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 14

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 28

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 14

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 28

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 14

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

4 A947 MB კრეატინფოსფოკინაზა 5

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 14

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 28

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 14

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

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 7

4 A1204 სისხლში კრეატინკინაზას განსაზღვრა 5

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 14

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

3

 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 10

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები



 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

 142 ანტიბიოტიკები - გლიკოპეპტიდების ჯგუფი

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5358  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G92 ტოქსიური ენცეფალოპათია

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1



3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 4

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 5

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 1

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 2

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 2

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 4

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 1

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 1

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5366  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T79.4 ტრავმული შოკი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 2



 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 4

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

4 A88 თავის ტვინის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია 1

3 A153 ლაპაროსკოპია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 10

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 5

 A609 რენტგენოგრაფია 6

3 A627 ექოსკოპია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 5

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 5

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 5

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 10

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 3

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 2

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

2

3 A8005 ლაპაროცენტეზი 1

 A8033 სისხლის შეთავსება 10

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები



 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5349  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K72.0 ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 6

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 7

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 7

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 14

4 A447 ლაქტატდეჰიდროგენაზის განსაზღვრა სისხლში 3

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 7

3 A627 ექოსკოპია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 14

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 7

4 A729 ამიაკის შემცველობის განსაზღვრა სისხლში 5

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 1

4 A950 ენდოსკოპიური ბიოფსია 1

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 7

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 14



 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 2

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 7

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

7

4 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 7

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 40 ჰეპატოპროტექტორები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5359  ვადა): 21

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R57.9 შოკი, დაუზუსტებელი (არადიფერენცირებული კრიტიკული მდგომარეობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

3 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

3 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 3

 A11 ტუტე ფოსფატაზას განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 8

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 21

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 5

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 1

 MM1 მასაჟი 21

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 21

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 4

 A235 ჰემატოკრიტის განსაზღვრა,ცირკ.სისხ.მოც.გამ.არაპ.მეთ 21

3 A237 საერთო ცილისა და ცილის ფრაქც.განს.სისხლის შრატში 11

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 5

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 42

4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 21

 A609 რენტგენოგრაფია 1

3 A627 ექოსკოპია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 42

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 21

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 5

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 21

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 42

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 21

 A996 შარდოვანას განს.სისხ.შრატში,შარდში(ექსპრეს მეთოდი) 5

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 21

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

7

 A1214 ამილაზას განს.სისხლში  (ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 3

 A1215 კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა 7

4 A1221 C რეაქტიული ცილის (რაოდენობრივი) განსაზღვრა სისხლის შრატში 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 28 ანტიჰიპერტენზიური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები



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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 97 სოკოს საწინააღმდეგო სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 124 საგულე გლიკოზიდები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

 139 ანტიბიოტიკები - ბეტა-ლაქტამების ჯგუფი (კარბაპენები)

 140 ანტიბიოტიკები - IV თაობის ცეფალოსპორინები

 142 ანტიბიოტიკები - გლიკოპეპტიდების ჯგუფი

გამოსავალი

:

სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.

 კრიტიკული მდგომარეობის ლიკვიდირება.

კოდი: კრიტიკული მდგომარეობები(მოზრდ) საწ. დღე (მკურნალობის

 5363  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R57.1 ჰიპოვოლემიური შოკი (ჰემორაგიული)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 2

 A43 სისხლის შედედების დრ.განსაზ.+სისხლდენის დრ.განსაზ. 4

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

4 A88 თავის ტვინის სისხლძარღვების ანგიოგრაფია 1

3 A153 ლაპაროსკოპია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

3 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 10



4 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 5

3 A627 ექოსკოპია 1

 A684 ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 5

 A688 გლუკოზის განს.სისხლში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 5

 A945 კოაგულოგრამა (გაშლილი) 2

4 A985 ელექტ.-ბის(Na,K)გამოკვ.სისხ.შრატში(ექსპრეს მეთოდი) 5

4 A992 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწ.განს(ექსპრეს მეთოდი) 10

 A995 შარდის საერთო ანალიზი (ექსპრეს მეთოდი) 3

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

3 A1206 კრეატინინის განს.სისხლის შრატში(ექსპრეს მეთოდი-რეფლოტრონი) 2

 A1209 ბილირუბინ.და მისი ფრაქც.განს.სისხლ.(ექსპრეს მეთოდი-

რეფლოტრონი)

2

3 A8005 ლაპაროცენტეზი 1

 A8033 სისხლის შეთავსება 10

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 29 ანტინჰიპოტენზიური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

4 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

 132 დადებითი ინოტროპული საშუალებები

გამოსავალი სასიცოცხლო ფუნქციების აღდგენა. კლინიკო-ლაბორატორიული მაჩვენებლების  გაუმჯობესება.



:

1.1.1.9.  ნარკოლოგია

კოდი: ნარკოლოგია სტაც. საწ. დღე (მკურნალობის

10018  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

F10.5 ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი -

 ფსიქოზური აშლილობა ჰალუცინოზით

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A27 ველტმანის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 4 ნეიროლეფსიური საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 12 პარკისონიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 40 ჰეპატოპროტექტორები

 61 ვიტამინები

 63 სხვადსხვა მეტაბოლური საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

თავშეკავება.

კოდი: ნარკოლოგია სტაც. საწ. დღე (მკურნალობის

10011  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

F10.4 ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი - აღკვეთის

 მდგომარეობა დელირიუმით

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1



 A27 ველტმანის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 MM10 ულტრამაღალი სიხშირის დასხივება 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 3 კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებები

 4 ნეიროლეფსიური საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 9 ნოოტროპული საშუალებები

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 12 პარკისონიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 17 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენობლოკატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 40 ჰეპატოპროტექტორები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 63 სხვადსხვა მეტაბოლური საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

თავშეკავება

კოდი: ნარკოლოგია სტაც. საწ. დღე (მკურნალობის

10066  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

F12.5 კანაბინოიდების მიღების შედეგად გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი

 აშლილობანი (აღკვეთის მდგომარება ფსიქოზით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A716 ნარკ/ფსიქ.ნივთ.შემცვ.განს.შარდში იმუნოქრომტესტით 2

 MM44 ფსიქოკორექცია 4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 4 ნეიროლეფსიური საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 7 ანტიდეპრესანტები



 9 ნოოტროპული საშუალებები

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 12 პარკისონიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

თავშეკავება.

კოდი: ნარკოლოგია სტაც. საწ. დღე (მკურნალობის

10019  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

F14 კოკაინის მიღების შედეგად გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი

F15 სხვა სტიმულატორების მიღების შედეგად გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი

 აშლილობანი

- - - (აღკვეთის მდგომარეობა; დამოკიდებულების სინდრომი)

დო კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო რაოდენობა

ნე  ღონისძიებები აუცილებ. სარეკომენ.

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

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1 1

 A27 ველტმანის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1 1

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 2 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2 2

 MM44 ფსიქოკორექცია 4 4

დო კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

ნე   

 5 ტრანკვილიზატორები

 7 ანტიდეპრესანტები

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 61 ვიტამინები

 63 სხვადსხვა მეტაბოლური საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი თავშეკავება.



:

1.1.1.10.  ნევროლოგია

კოდი: (მ.მ.)ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  464  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G70 Myasthenia gravis (მძიმე მიასთენია) და სხვა ნერვკუნთოვანი დაზიანებანი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია  

4 A159 ლიმფოციტების 1 სუბპოპულაციის განს.იმუნოფლუორ.მეთ.  

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

4 A231 სისხლის შრატში A, M, G იმუნოგლობულინების განსაზღვრა  

3 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში  

4 A329 ელექტრომიოგრაფია  

4 MM26 პლაზმაფერეზი  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

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

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

გამოსავალი

:

რემისია ან ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4874  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G61 ანთებითი პოლინეიროპათია

G04 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

G05 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი სხვაგვარად კლასიფიცირებული

 დაავადებების დროს

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

4 A231 სისხლის შრატში A, M, G იმუნოგლობულინების განსაზღვრა  

4 A329 ელექტრომიოგრაფია  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

4 A912 სისხ.ებშტ/ბარის ვირ.საწ.IgGავიდ.კლ.ანტ.გან.იფა მეთ  



4 A927 სისხ.ჰერპეს.I,IIტიპ.ვირ.საწ.IgGავიდ.ანტისხ.გან.იფა  

4 A931 სისხ.ციტომეგა.საწ.IgGავიდ.ანტისხ. გან.იფა მეთოდით  

4 MM26 პლაზმაფერეზი  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება ან მყარი ნარჩენი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა.

კოდი: (მ.მ.)ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  823  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G45 გარდამავალი ცერებრული იშემიური შეტევები და მასთან დაკავშირებული სინდრომ.

G46 თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური დაავადებების

 დროს

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 A95 ექოენცეფალოსკოპია 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია  

 MM1 მასაჟი 10

 MM2 სამკურნალო ტანვარჯიში - ინდივიდუალური 10

4 U98 თავის ტვინის ბირთვულ-მაგნიიტური რეზონანსით გამოკვ.  

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

3 A121 კოაგულოგრამა  

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია)  

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ)  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

4 A436 ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფია  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 31 დიურეზული საშუალებები

 37 საფაღარათო საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები



 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

 123 კალციუმის ანტაგონისტები

გამოსავალი

:

კლინიკური გამოჯანმრთელება ნეიროვიზუალიზაციური დეფექტის არსებობისას. მყარი 

რეზიდუალური

 ნევროლოგიური სიმპტომატიკა. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  463  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G40 ეპილეფსია (სერიული გულყრები)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 A95 ექოენცეფალოსკოპია 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია  

4 U98 თავის ტვინის ბირთვულ-მაგნიიტური რეზონანსით გამოკვ.  

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ)  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 31 დიურეზული საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

რემისია ან ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ნევროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  824  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

G93.2 კეთილთვისებიანი ინტრაკრანიალური ჰიპერტენზია

G93.6 ცერებრული შეშუპება

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 A95 ექოენცეფალოსკოპია 1

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია  

4 U98 თავის ტვინის ბირთვულ-მაგნიიტური რეზონანსით გამოკვ.  

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

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

4 A180 ელექტროენცეფალოგრაფია (ეეგ)  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 31 დიურეზული საშუალებები



 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება ან რემოსია.

1.1.1.11.  ნეიროქირურგია

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  822  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S06.4 ეპიდურული სისხლჩაქცევა

S06.5 ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა

S06.6 ტრავმული სუბრაქნოიდული სისხლჩაქცევა

S06.8 სხვა ინტრაკრანიალური დაზიანებანი

I61 ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

- - - (ინტენსიური თერაპია 2 დღე)

ოპერაცია: ქალას სარქველის ტრეპანაცია,ჰემატომის ევაკუაცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

5 3.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A58 კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

4 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

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

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 3

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

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები



 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. მყარი ნარჩენი მოვლენები. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3974  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S14 ზურგის ტვინის და ნერვების დაზიანება კისრის დონეზე

- - - (ინტენსიური თერაპია 4 დღე)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 3

 A58 კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 4

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 4

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 3

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 4

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

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები



 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

მყარი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა ან ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3975  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

G93.5 თავის ტვინის კომპრესია

G93.6 ცერებრული შეშუპება

- - - (ინტენსიური თერაპია 2 დღე)

ოპერაცია: რეკონსტრუქციული ოპერაციები

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

5 3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A58 კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 3

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

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



 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 3

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

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 71 ავთვისებიანი წარმონაქმნების მკურნალობის დროს გამოსაყენებელი სამკურნალო საშ.

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი ან მყარი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა.

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  820  ვადა): 16

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S12 კისრის მალების მოტეხილობა

S22.0 გულმკერდის მალის მოტეხილობა

T09 ხერხემლის და ტორსის სხვა მოტეხილობები, დაუზუსტებელ დონეზე

- - - (ინტენსიური თერაპია 6 დღე)

ოპერაცია: ლამინექტომია,ჰემატომის მოშორება,ფიქსაცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

5 3.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1



 A58 კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

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

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A629 ლუმბალური პუნქცია 1

 A1252 ხერხემლის სვეტის რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. მყარი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა ან ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3976  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S01.0 სკალპის ღია ჭრილობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

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

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა



 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2864  ვადა):  

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

Z45.8 სხვა იმპლანტირებული მოწყობილობების რეგულაცია და მართვა

 (შიდაქალის წნევის მიკროსენსორის ჩაყენება)

- - - (ზედდებული სტანდარტი)

ოპერაცია: ტრეპანაცია, შიდაქალის წნევის მიკროსენსორის ჩაყენებით

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

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

3 0.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3973  ვადა): 20

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S02.1 ქალას ფუძის მოტეხილობა

S06.3 თავის ტვინის ფოკალური დაზიანება

- - - (ინტენსიური თერაპია 3 დღე)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 3

 A58 კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 3

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

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

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

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

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა



 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. მყარი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა ან ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2831  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S02.1 ქალას ფუძის მოტეხილობა

S06.3 თავის ტვინის ფოკალური დაზიანება

- - - (ინტენსიური თერაპია 6 დღე)

ოპერაცია: რეკონსტრუქცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

5 3.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 3

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 5

 A58 კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 6

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 6

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 3

 A121 კოაგულოგრამა 4

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 3

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

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1



 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 6

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

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. მყარი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა ან ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  821  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S02.0 ქალასარქველის მოტეხილობა

- - - (ინტენსიური თერაპია 2 დღე)

ოპერაცია: მოტეხილი ფრაგმენტების რეზექცია,რეპოზიცია,პლასტიკა

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

5 2.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A17 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში/შარდში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2



 A58 კისრის მალების რენტგენოგრაფია (ორი პროექცია) 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

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

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 3

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

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

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

 37 საფაღარათო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3972  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S06.0 შერყევა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A95 ექოენცეფალოსკოპია 1

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



 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 31 დიურეზული საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ნეიროქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2822  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

G91 ჰიდროცეფალია

ოპერაცია: რეკონსტრუქციული ოპერაციები

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 -------- -------- -------- -------- --------

5 3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A96 თავის ტვინის / გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

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

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 1 სანარკოზო საშუალებები

 2 საძილე საშუალებები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები



 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი ან მყარი ნევროლოგიური სიმპტომატიკა.

1.1.1.12.  ნეფროლოგია

კოდი: (მ.მ.)ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  995  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N17 თირკმლის მწვავე უკმარისობა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

3 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

3 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

სრული გამოჯანმრთელება. გამოჯანმრთელება ნარჩენი მოვლენებით (შარდისმხრივი 

ცვლილებები).

 თირკმლების ტერმინალური ნაკლოვანების განვითარება (საჭიროებს ჰემოდიალიზს). 

ლეტალური

 გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4871  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N00 მწვავე ნეფრიტული სინდრომი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A30 შარდში ფორმიანი ელემენტების განსაზღვრა 1



 A34 ზიმნიცკის ცდა 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A365 ანტისტრეპტოლიზი O-ს განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 83 ანტიბიოტიკები - მაკროლიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 122 ამფ-ინჰიბიტორები

გამოსავალი

:

სრული გამოჯანმრთელება. დაავადების ქრინიზაცია. დაავადების ტრანსფორმაცია სწრაფად

 პროგრესირებად გლომერულონეფრიტად. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ნეფროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4868  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N10 მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [მწვავე პიელონეფრიტი]

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 87 ანტიბიოტიკები - II თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

სრული გამოჯანმრთელება. გამოჯანმრთელება ნარჩენი მოვლენებით (შარდისმხრივი 

ცვლილებები).

 დაავადების ქრონიზაცია.

1.1.1.13.  ოტოლარინგოლოგია



კოდი: (მ.მ.)ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5602  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S19.9 კისრის დაუზუსტებელი დაზიანებები

J05 მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი და ეპიგლოტიტი

T17.3 უცხო სხეული ხორხში

T17.4 უცხო სხეული ტრაქეაში

ოპერაცია: ტრაქეოსტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

1 -------- -------- -------- -------- --------

3 0.3 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A108 ლარინგოსკოპია 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A609 რენტგენოგრაფია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 95%-ში. ლეტალობა 5%-ში.

კოდი: (მ.მ.)ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5564  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

J01 მწვავე სინუსიტი (ქალასშიდა ან ორბიტალური გართულებებით)

G06.0 ინტრაკრანიალური აბსცესი და გრანულომა

G00 ბაქტერიული მენინგიტი

ოპერაცია: ცხვირის დანამატი ღრუების რადიკალური ოპერაცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

4 2 მედდა: 1 ------ M-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A55 ცხვირის დანამატი წიაღების რენტგენოგრაფია 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 1



 A121 კოაგულოგრამა 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A522 ცხვირის ღრუს არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლ. 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

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

კოდი: (მ.მ.)ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  677  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

G06.0 ოტოგენური ინტრაკრანიალური აბსცესი და გრანულომა

G00 ბაქტერიული მენინგიტი

H83.0 ლაბირინთიტი

ოპერაცია: ყურის რადიკალური ოპერაცია ან ანტრომასტოიდექტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

4 3 მედდა: 1 ------ M-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A80 ლიქვორის საერთო ანალიზი 1

 A81 ლიქვორის ბაქტეროლოგიური გამოკვლევა 1

 A95 ექოენცეფალოსკოპია 1

 A121 კოაგულოგრამა 2

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

 A484 ტონალური აუდიომეტრია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები



 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

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

კოდი: (მ.მ.)ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5563  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J39.0 რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი

J36 პერიტონზილარული აბსცესი

ოპერაცია: ინციზიოდრენირებით

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

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

3 1 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

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

კოდი: (მ.მ.)ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3958  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

H66.4 შუა ყურის მწვავე ანთება (გართულებული მასტოიდიტით)

H66.2 ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი შუა ოტიტი

 (გართულებული ფაციალისით)

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

ოპერაცია: ანტრომასტოიდექტომია ან ყურის რადიკალური ოპერაცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

1 -------- -------- -------- -------- --------

4 2 მედდა: 1 ------ ------ ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A484 ტონალური აუდიომეტრია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

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

კოდი: (მ.მ.)ოტოლარინგოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5565  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R04.0 ცხვირიდან სისხლდენა (უკანა ტამპონადით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

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

1.1.1.14.  ოფთალმოლოგია

კოდი: (მ.მ.)ოფთალმოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  905  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S05.2 თვალის დაფლეთა და გახეთქვა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით

S05.3 თვალის დაფლეთა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის გარეშე

S05.5 თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით

S05.6 თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე

S05.7 თვალის ავულსია

ოპერაცია: ჭრილობის დამუშავება

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



დ ა . .

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

5 2 მედდა: 1 ------ M-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A110 მხედველობის სიმახვილის გამოკვლევა (ვიზომეტრია) 5

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 7

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A458 ტონომეტრია 2

 A459 ბიომიკროსკოპია 7

 A461 თვალბუდის რენტგენოგრაფია 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 73 დიაგნოსტიკური საშუალებები (ფლორესცეინი)

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 85 ანტიბიოტიკები - ტეტრაციკლინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 119 მიდრიატიკები (ატროპინი და სხვა)

გამოსავალი

:

გაუარესება.

1.1.1.15.  პულმონოლოგია

კოდი: (მ.მ.)პულმონოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7939  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J12 ვირუსული პნევმონია, სხვაგვარად არა კლასიფიცირებული

J13 პნევმონია გამოწვეული streptococcus pneumonie-თი

J14 პნევმონია გამოწვეული Haemephilus influenzae-თი

J15 ბაქტერიული პნევმონია, სხვაგვარად არა კლასიფიცირებული

J16 პნევმონია გამოწვეული სხვა ინფექციური ორგანიზმებით, სხვაგვარად არა

 კლასიფიცირებული

J18 პნევმონია რომლის გამომწვევი დაუდგენელია

- - - (საშუალო სიმძიმის)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A41 ნახველის კლინიკური ანალიზი 1

 A42 ნახველის ბაქტერიოსკოპული გამოკვლევა 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3



 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 61 ვიტამინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება.

კოდი: (მ.მ.)პულმონოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7940  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J12 ვირუსული პნევმონია, სხვაგვარად არა კლასიფიცირებული

J13 პნევმონია გამოწვეული streptococcus pneumonie-თი

J14 პნევმონია გამოწვეული Haemephilus influenzae-თი

J15 ბაქტერიული პნევმონია, სხვაგვარად არა კლასიფიცირებული

J16 პნევმონია გამოწვეული სხვა ინფექციური ორგანიზმებით, სხვაგვარად არა

 კლასიფიცირებული

J18 პნევმონია რომლის გამომწვევი დაუდგენელია

- - - (მძიმე მიმდინარეობის)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A41 ნახველის კლინიკური ანალიზი 1

 A42 ნახველის ბაქტერიოსკოპული გამოკვლევა 1

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

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 2

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 MM1 მასაჟი 8

 A136 თრომბოციტების დათვლა სისხლში 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 11 ანალეფსიური საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.



 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

 141 ანტიბიოტიკები - ქლორამფენიკოლის ჯგუფი

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. აბსცედირება. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)პულმონოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4870  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

J44.1 ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება გამწვავებული, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A3 ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A41 ნახველის კლინიკური ანალიზი 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

4 A75 სპიროგრაფია გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გმოკვლევა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A623 ინჰალაცია 5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 21 ამოსახველებელი საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

 125 ჟანგბადი

გამოსავალი

:

რემისია.

1.1.1.16.  რევმატოლოგია

კოდი: (მ.მ.)რევმატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 8010  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV



M30 კვანძოვანი პერიარტერიიტი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები

M31 ნეკროზით მიმდინარე სხვა ვასკულოპათიები

M32 სისტემური წითელი მგლურა

M33 დერმატოპოლიმიოზიტი

M34 სისტემური სკლეროზი

M35 შემაერთებელი ქსოვილის სხვა სისტემური დაზიანებები

- - - (აქტივობა III ხ. შინაგანი ორგანოების გამოხატული დაზიანებით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

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

 A44 სისხლის გამოკვლევა მგლურას უჯრედებზე 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A179 სისხლის შრატში რევმატოიდული ფაქტორი 1

 A356 შარდში ცილის რაოდენობის განსაზღვრა (პროტეინურია) 1

4 A462 ანტინუკლეანური ანტისხეულების განსაზღვრა 1

 MM58 პულს-თერაპია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

გამოსავალი

:

კვანძოვანი პერიარტერიიტი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები. ნეკროზით 

მიმდინარე

 სხვა ვასკულოპათიები - გაუმჯობესება 70%-ში. უშედეგო 25%-ში. გაუარესება 5%-ში.

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

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

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

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

 10%-ში.

კოდი: (მ.მ.)რევმატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2783  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

M30 კვანძოვანი პერიარტერიიტი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები

M31 ნეკროზით მიმდინარე სხვა ვასკულოპათიები

M32 სისტემური წითელი მგლურა

M33 დერმატოპოლიმიოზიტი

M34 სისტემური სკლეროზი

M35 შემაერთებელი ქსოვილის სხვა სისტემური დაზიანებები

- - - (აქტივობა IIხ. შინაგანი ორგანოების გამოხატული დაზიანებით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

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



 A44 სისხლის გამოკვლევა მგლურას უჯრედებზე 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A462 ანტინუკლეანური ანტისხეულების განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

გამოსავალი

:

კვანძოვანი პერიარტერიიტი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები. ნეკროზით 

მიმდინარე

 სხვა ვასკულოპათიები - გაუმჯობესება 70%-ში. უშედეგო 25%-ში. გაუარესება 5%-ში.

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

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

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

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

 10%-ში.

კოდი: (მ.მ.)რევმატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 8012  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

M10 პოდაგრა

M11 სხვა კრისტალური ართროპათიები (პიროფოსფატული და კალციუმის ფოსფატებით

 განპირობებული ართროპათიები)

- - - (გამწვავებული, გართულებული პოდაგრული სტატუსით)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A14 შარდმჟავას განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 

პროექცია)

1

 MM57 სახსარშიდა ინექცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 33 პოდაგრის საწინააღმდეგო საშაულებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 95%-ში. უშედეგო  5%-ში. გაუარესება 1-2%-ში.

კოდი: (მ.მ.)რევმატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 8009  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

I00 რევმატიზმი გულის დაზიანების გარეშე

I01 რევმატიზმი გულის დაზიანებით

I02 რევმატული ქორეა



I05 მიტრალური სარქვლის რევმატული დაავადებები

I06 აორტის სარქვლის რევმატული დაავადებები

I07 სამკარიანი (ტრიკუსპიდური) სარქვლის რევმატული დაავადებები

I08 მრავალი სარქვლის დაზიანებები

I09 გულის სხვა რევმატული დაავადებები

- - - (აქტიური ფაზა(რევმატული ცხელება), კომისუროტ.და პროტეზირ. შემდგ.პერიოდი)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A93 ექოკარდიოგრაფია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A363 C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა 1

 A365 ანტისტრეპტოლიზი O-ს განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

გამოსავალი

:

რევმატიზმი გულის დაზიანების გარეშე - გამოჯანმრთელება 100%-ში.

 რევმატიზმი გულის დაზიანებით - გამოჯანმრთელება 20%-ში. გაუმჯობესება 80%-ში.

 რევმატული ქორეა - გაუმჯობესება 80%-ში. უშედეგო  20%-ში.

 მიტრალური სარქვლის რევმატული დაავადებები - გაუმჯობესება 95%-ში. უშედეგო  5%-ში.

 აორტის სარქვლის რევმატული დაავადებები - გაუმჯობესება 90%-ში. უშედეგო  10%-ში.

 სამკარიანი სარქვლის რევმატული დაავადებები. მრავალი სარქვლის დაზიანებები -

 გაუმჯობესება 70%-ში. უშედეგო  20%-ში. გაუარესება 10%-ში.

 გულის სხვა რევმატული დაავადებები - გაუმჯობესება. უშედეგო.

კოდი: (მ.მ.)რევმატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 8011  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

M05 სეროპოზიტიური რევმატოიდული ართრიტი

M06 სხვა რევმატოიდული ართრიტი

M07 ფსორიაზული და ენტეროპათიური ართროპათიები

M08 იუვენილური ართრიტი

M12 სხვა სპეციფიკური ართროპათიები

M45 მაანკილოზირებელი სპონდილიტი

M46 სხვა ანთებითი სპონდილოპათიები

- - - (აქტივობა II-III ხ.)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 MM4 ულტრაბგერა 10

 A179 სისხლის შრატში რევმატოიდული ფაქტორი 1

 A363 C რეაქტიული ცილის განსაზღვრა 1

 A490 მენჯის,კიდურთა ძვლების და სახსრების რენტგენოგრაფია (2 1



პროექცია)

 MM57 სახსარშიდა ინექცია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება 95%-ში. უშედეგო  5%-ში.

1.1.1.17.  ტოქსიკოლოგია

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  927  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T53 ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბადების ჰალოგენური დერივატების

 ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 1

 MM29 ჰემოდიალიზის ერთი სეანსი 0.4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ნეფროპათია. ჰეპატიტი. ჰემორაგიული სინდრომი. ლეტალური 

გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  928  ვადა): 1



სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T51.0 ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი

- - - (ეთანოლით მწვავე მოწამვლა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

4 A595 ალკოჰოლის განსაზღვრა შარდში(შინკარენკო-მოხოვის 

საინდიკატ.მილით)

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ტოქსიური ენცეფალოპათია. ტოქსიური ჰეპატიტი. ნეფროპათია. 

ლეტალური

 გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  926  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T45.0 ანტიალერგიული და ანტივომიტური საშუალებებით მოწამვლა

T45.1 ანტინეოპლაზმური და იმუნოსუპრესიული სამკურნალოწამლო საშუალებებით მოწამვლა

T45.8 სხვა პირველადი სისტემური და ჰემატოლოგიური საშუალებებით მოწამვლა

T45.9 პირველადი სისტემური და ჰემატოლოგიური საშუალებებით მოწამვლა, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები



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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ტოქსიური ენცეფალოპათია. ჰეპატოპათია. კარდიომიოპათია. ლეტალური

 გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3963  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T45.5 ანტიკოაგულაციური საშუალებებით მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 1

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

 A121 კოაგულოგრამა 2

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A354 განავალის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 31 დიურეზული საშუალებები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. კოაგულოპათიური სინდრომი. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  925  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T39 არაოპიოიდური ანალგეზიური, სიცხის დამწევი და ანტირევმატიული საშუალებებით

 მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1



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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 MM29 ჰემოდიალიზის ერთი სეანსი 0.2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. მწვავე ეროზიული გასტრიტი. ტოქსიური ჰეპატოპათია. კოაგულოპათია.

 ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  931  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T64 აფლატოქსინისა და საკვების სხვა მიკოტოქსინური მინარევების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A26 სულემის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A27 ველტმანის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A467 სისხლში ამიაკის შემცველობის განსაზღვრა 2

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 1

4 MM26 პლაზმაფერეზი 0.4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 40 ჰეპატოპროტექტორები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ჰეპატოპათია. ენცეფალოპათია. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7720  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T52.1 ბენზოლის ტოქსიური ეფექტი

T52.2 ბენზოლის ჰომოლოგების ტოქსიური ეფექტი

T52.3 გლიკოლის ტოქსიური ეფექტი

T52.8 სხვა ორგანული გამხსნელების ტოქსიური ეფექტი

T52.9 ორგანული გამხსნელების ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 1

4 MM29 ჰემოდიალიზის ერთი სეანსი 0.5

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ნეფროპათია. ჰეპატოპათია. რეტინოპათია. ენცეფალოპათია. ლეტალური

 გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  935  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T63.0 გველის შხამით მოწამვლა



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

4 A418 თავისუფალი ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 2

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 86 ანტიბიოტიკები -  1 თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. კოაგულოპათიური სინდრომი. სეფსისი. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  921  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T54 კოროზიული სუბსტანციების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A418 თავისუფალი ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 2

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 1



 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. პირის ღრუს, საყლაპავის, კუჭის დამწვრობა. კუჭის სტრიქტურა.

 ნეფროპათია. ჰეპატოპათია. სეფსისი. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7585  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T51.1 მეთანოლის ტოქსიური ეფექტი

T51.2 2-პროპანოლის ტოქსიური ეფექტი

T51.3 რახის ზეთების ტოქსიური ეფექტი

T51.8 სხვა სახის სპირტების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A112 თვალის ფსკერის გამოკვლევა  (ოფთალმოსკოპია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

4 MM29 ჰემოდიალიზის ერთი სეანსი 0.7

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები



 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ტოქსიური ენცეფალოპათია. ტოქსიური ჰეპატიტი. ამავროზი. ნეფროპათია.

 ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  937  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T46 მოწამვლა იმ ნივთიერებებით, რომლებიც პირველადად მოქმედებენ

 გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 23 კარდიოტონური საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ენცეფალოპათია. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3962  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T44 მოწამვლა იმ წამლებით, რომლებიც პირველადად მოქმედებს ავტონომიურ ნერვულ

 სისტემაზე

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1



 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ენცეფალოპათია. კარდიომიოპათია. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3964  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T52.0 ნავთობის პროდუქტების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

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

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. პნევმონიტი. ენცეფალოპათია. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  922  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T58 ნახშირჟანგის (ნახშირბადის მონოქსიდის) ტოქსიური ეფექტი

T59 სხვა აირების, ჭვარტლისა და გამონაბოლქვის ტოქსიური ეფექტები



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

3 65 ანტიდოტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ენცეფალოპათია. პნევმონია. ჰემოგლობინოპათია. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  924  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T60 პესტიციდების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

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

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები



 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ჰეპატოპათია. ნევროპათია. პნევმონია. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7721  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T45.4 რკინით და მისი შენაერთებით მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A27 ველტმანის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

4 MM29 ჰემოდიალიზის ერთი სეანსი 0.3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ნეფროპათია. ჰეპატოპათია. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  923  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T46.0 საგულე გლიკოზიდები და მსგავსი მოქმედების სამკურნალწამლო  საშუალებების

 ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2



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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 4

 A448 24სთ. ე.კ.გ. მონიტორირება 1

 MM29 ჰემოდიალიზის ერთი სეანსი 0.3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. კარდიომიოპათია. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  930  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T62.0 საკვებად მიღებულ სოკოში არსებული მავნე ნივთიერებების ტოქსიური ეფექტი

T62.1 საკვებად მიღებულ კენკრაში არსებული მავნე ნივთიერებების ტოქსიური ეფექტი

T62.2 საკვებად მიღებულ სხვა მცენარეებში არსებული მავნე ნივთიერებების ტოქსიური

 ეფექტი

T62.8 საკვების სახით მიღებულისხვა დაზუსტებული მავნე ნივთიერებების ტოქსიური

 ეფექტი

T62.9 საკვებში არსებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A119 შარდში დიასტაზის განსაზღვრა 1

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები



 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. გასტროენტერალური სინდრომი. ნეფროპათია. ჰეპატოპათია.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3961  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T36 სისტემური ანტიბიოტიკებით მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. მწვავე ტოქსიური ჰეპატიპათია. ენცეფალოპათია. სიყრუე. ლეტალური

 გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7722  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T51.9 სპირტის ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

4 A595 ალკოჰოლის განსაზღვრა შარდში(შინკარენკო-მოხოვის 

საინდიკატ.მილით)

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები



 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ტოქსიური ენცეფალოპათია. ტოქსიური ჰეპატიტი. ნეფროპათია.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  933  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T43.0 ტრიციკლური და ტეტრაციკლური ანტიდეპრესიული საშუალებებით მოწამვლა

T43.1 მონოამინ-ოქსიდაზ-ინჰიბიციური ანტიდეპრესიული საშუალებებით მოწამვლა

T43.2 სხვა და დაუზუსტებელი ანტიდეპრესიული საშუალებებით მოწამვლა

T43.3 ფენოთიაზინური ანტიფსიქოზური და ნეიროლეფსიური საშუალებებით მოწამვლა

T43.4 ბუტიროფენონური და თიოქსანტინური ნეიროლეფსიური საშუალებებით მოწამვლა

T43.5 სხვა და დაუზუსტებელი ანტიფსიქოზური და ნეიროლეფსიური საშუალებებით

 მოწამვლა

T43.9 ფსიქოტროპული სამკურნალო საშუალებებით მოწამვლა, დაუზუსტებელი

T42.3 ბარბიტურატებით მოწამვლა

T42.4 ბენზოდიაზეპინებით მოწამვლა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

4 A493 შარდის ანალიზი ბარბიტურატებზე 1

4 MM29 ჰემოდიალიზის ერთი სეანსი 0.3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 86 ანტიბიოტიკები -  1 თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი გამოჯანმრთელება. ენცეფალოპათია. კარდიომიოპათია. ლეტალური გამოსავალი.



:

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  934  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T56.0 ტყვიის და მისი შენაერთების ტოქსიური ეფექტი

T56.1 ვერცხლისწყლის და მისი შენაერთების ტოქსიური ეფექტი

T56.2 ქრომის და მისი შენაერთების ტოქსიური ეფექტი

T56.4 სპილენძის და მისი შენაერთების ტოქსიური ეფექტი

T56.5 თუთიის და მისი შენაერთების ტოქსიური ეფექტი

T56.8 სხვა ლითონების ტოქსიური ეფექტი

T56.9 ლითონების ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელი

T57.0 დარიშხანის და მისი ნაერთების ტოქსიური ეფექტი

T57.1 ფოსფორის და მისი ნაერთების ტოქსიური ეფექტი

T57.2 მანგანუმის და მისი ნაერთების ტოქსიური ეფექტი

T57.3 ციანწყალბადი

T57.8 სხვა დაზუსტებული არაორგანული ნივთიერებების ტოქსიური ეფექტი

T57.9 არაორგანული ნივთიერებების ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A25 თიმოლის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A27 ველტმანის სინჯის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

4 A418 თავისუფალი ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში 2

 A479 პროთრომბინისა და თრომბინის დროის განსაზღვრა 1

4 MM29 ჰემოდიალიზის ერთი სეანსი 0.4

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 22 ბრონქების გასაფართოებელი საშუალებები

 31 დიურეზული საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 86 ანტიბიოტიკები -  1 თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები



გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ნევრიტი. ნეფროპათია. ჰეპატოპათია. ანემია. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  919  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T60.0 ფოსფატორგანული და კარბამატული ინსექტიციდების ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

4 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 3

4 A435 სისხლში ქოლინესთერაზის აქტივობის განსაზღვრა 2

 A470 სისხლში ფოსფორორგანული ნივთიერების განსაზღვრა 2

 MM29 ჰემოდიალიზის ერთი სეანსი 0.2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 86 ანტიბიოტიკები -  1 თაობის ცეფალოსპორინები

 101 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინესტერაზის 

აქტივატორები

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ენცეფალოპათია. ტოქსიური ჰეპატიტი. კარდიომიოპათია. პოლინევრიტები.

 ნეიროპათია. ტოქსიური პნევმონიტი. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  936  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

T63.1 ქვეწარმავლების შხამით მოწამვლა [ხვლიკის შხამი]

T63.2 მორიელის შხამით მოწამვლა

T63.3 ობობას შხამი

T63.4 სხვა ფეხსახსრიანთა შხამით მოწამვლა

T63.5 თევზებთან კონტაქტის ტოქსიური ეფექტი

T63.6 ზღვის სხვა ცხოველებთან კონტაქტის ტოქსიური ეფექტი

T63.9 დაუზუსტებელ შხამიან ცხოველთან კონტაქტის ტოქსიური ეფექტი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 16 ადრენერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები - ადრენოსტიმულატორები

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

3 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ტოქსიკოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7719  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

T60.1 ჰალოგენიზირებული ინსექტიციდების ტოქსიური ეფექტი

T60.2 სხვა ინსექტიციდების ტოქსიური ეფექტი

T60.3 ჰერბიციდების და ფუნგიციდების ტოქსიური ეფექტი

T60.4 როდენტიციდების ტოქსიური ეფექტი

T60.8 სხვა პესტიციდების ტოქსიური ეფექტი

T60.9 პესტიციდების ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელი

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

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

 A236 ელექტროლიტების (Na და K) გამოკვლევა სისხლის შრატში 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 31 დიურეზული საშუალებები

 38 მეტეორიზმის საწინააღმდეგო საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 65 ანტიდოტები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯანმრთელება. ენცეფალოპათია. ტოქსიური ჰეპატიტი. პოლინევრიტები. ნეიროპათია.

 ლეტალური გამოსავალი.



1.1.1.18.  უროლოგია

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 1326  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N23 დაუზუსტებელი თირკმლის ჭვალი (ურეთერორენოსკოპია)

ოპერაცია: ურეთერორენოსკოპია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

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

2 0.3 მედდა: 1 ------ M-I ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A150 ექსკრეტორული უროგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 111 რენტგენოდიაგნოსტიკური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4859  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N23 დაუზუსტებელი თირკმლის ჭვალი (ცისტოსკოპია, კათეტერიზაცია)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია  

3 A150 ექსკრეტორული უროგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის



 2826  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

N20 თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები

- - - (ობსტრუქციული უროპათია)

ოპერაცია: პერკუტანეული ნეფროსტომია,ნეფროსკოპია,ექსტრაკორპ.დარტყ.ტალღ.ლითოტრიფსია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

4 2 მედდა: 1 ------ M-IV M-I ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A150 ექსკრეტორული უროგრაფია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 111 რენტგენოდიაგნოსტიკური საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

თირკმლის მენჯის თანდაყოლილი ობსტრუქციული დეფექტები და შარდსაწვეთის 

თანდაყოლილი

 მანკები -გაუმჯობესება

 თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები - გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

  912  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S37.0 თირკმლის დაზიანება

ოპერაცია: რევიზია, ნეფრორაფია, ნეფრექტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 2 მედდა: 1 ------ M-VI M-II ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

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



 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

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

3 A588 ელენთის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4863  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

Q62 თირკმლის მენჯის თანდაყოლილი ობსტრუქციული დეფექტები და შარდსაწვეთის

 თანდაყოლილი მანკები

N20 თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები

- - - (ობსტრუქციული უროპათია)

ოპერაცია: ლუმბოტომია,ნეფროსტომია,ნეფრექტომია,ლითოტომია, პლასტიკა

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

4 2 მედდა: 1 ------ M-IV M-I ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A2 შარდის  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა  

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

 A28 სისხლის მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის განსაზღვრა  

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A121 კოაგულოგრამა  

 A150 ექსკრეტორული უროგრაფია 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A346 რეტროგრადული პიელოგრაფია  

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

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

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

თირკმლის მენჯის თანდაყოლილი ობსტრუქციული დეფექტები და შარდსაწვეთის 

თანდაყოლილი

 მანკები -გაუმჯობესება

 თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები - გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 3922  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S37.8 მენჯის სხვა ორგანოების დაზიანება

S38.0 გარეთა სასქესო ორგანოების ზეწოლით დაზიანება

ოპერაცია: რევიზია,რაფია,ექტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 2.3 მედდა: 1 M-II M-IV M-II ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A564 სასქესო ასოს არასიმს.და ანთებითი პროცეს.პათომორფოლ  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4860  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N47 პარაფიმოზი

ოპერაცია: ჩაკვეთა

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

2 1 მედდა: 1 ------ M-II ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

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

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები



 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4862  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

N44 სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

ოპერაცია: რეტორზიო,ორხიდექტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 1.3 მედდა: 1 ------ M-IV M-I ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

3 A562 სათესლ.არასიმს.და ანთებითი პროცესების პათომორფოლ.  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4559  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S37.2 შარდის ბუშტის დაზიანება

S37.1 შარდსაწვეთის დაზიანება

S36.8 სხვა ინტრააბდომინალური ორგანოების დაზიანება (პერიტონეუმის,

 რეტროპერიტონეუმის)

ოპერაცია: რევიზია,ურეთერორაფია,ცისტორაფია,შარდის ბუშტის რეზექცია,ეპიცისტოსტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5



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

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A150 ექსკრეტორული უროგრაფია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ)  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

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

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

თირკმლის დაზიანება. შარდსაწვეთის დაზიანება - გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

 სხვა ინტრააბდომინალური ორგანოების დაზიანება - გამოჯანმრთელება. გაუმჯობესება.

 ლეტალობა.

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4861  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R33 შარდის შეკავება (ოპერაცია-ეპიცისტოსტომია)

ოპერაცია: ეპიცისტოსტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

2 1 მედდა: 1 M-I M-I ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A121 კოაგულოგრამა  

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1



 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4864  ვადა): 2

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R33 შარდის შეკავება (ოპერაცია-ტროაკარული ეპიცისტოსტომია)

ოპერაცია: ტროაკალური ეპიცისტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

1 -------- -------- -------- -------- --------

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

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A24 ნარჩენი აზოტის განსაზღვრა სისხლის შრატში 1

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

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)უროლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 1325  ვადა): 1

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

R33 შარდის შეკავება (პირველადი დახმარება-კათეტერიზაცია)

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

1.1.1.19.  ქირურგია

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  843  ვადა): 12



სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

A48.0 აიროვანი განგრენა

ოპერაცია: ნეკრექტომია, დასერვა, დრენირება

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 2 მედდა: 1 M-II M-VI M-III ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 2

 A590 რბილი ქსოვილების არასიმს.და ანთებ.პროცეს.პათომორფოლოგია 1

 A609 რენტგენოგრაფია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

ჭრილობის მეორადი შეხორცება. გაუმჯობესება. შესაძლოა ლეტალობა

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  842  ვადა): 9

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

A48.0 აიროვანი განგრენა (კერის რადიკალური მოცილებით)

ოპერაცია: კიდურის ამპუტაცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

1 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1 მედდა: 1 M-II M-V M-II ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A121 კოაგულოგრამა 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 A590 რბილი ქსოვილების არასიმს.და ანთებ.პროცეს.პათომორფოლოგია 1

 A609 რენტგენოგრაფია  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  913  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S25.0 გულმკერდის აორტის დაზიანება

S25.1 უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის დაზიანება

S25.2 ზედა ღრუ ვენის დაზიანება

S25.3 უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის დაზიანება

S25.4 ფილტვის სისხლძარღვების დაზიანება

S25.7 გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი დაზიანება

S26 გულის დაზიანება

S27.3 ფილტვის სხვა დაზიანებები (სისხლის მასიური დანაკარგით)

S27.4 ბრონქის დაზიანება

S27.5 ტრაქეის გულმკერდის ნაწილის დაზიანება

S27.7 გულმკერდის შიგა ორგანოთა მრავლობითი დაზიანება

S27.8 სხვა დაუზუსტებელი გულმკერდის შიგა ორგანოთა დაზიანება

ოპერაცია: თორაკოტ,ლობექტ,პულმონექტ,გულის,საყლ,ბრონქ,ტრაქ.მაგის.ს.ძარღ.გაკერ,დრენ

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი 2 -------- დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5



:

4 3 მედდა: 1 ------ M-VI M-III ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 2

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A529 ფილტვების ჩირქოვანი და პარაზიტ.პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 86 ანტიბიოტიკები -  1 თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  910  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S36.0 ელენთის დაზიანება

S36.1 ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის დაზიანება

S36.2 პანკრეასის დაზიანება

S36.9 მუცლის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს დაზიანება

ოპერაცია: ორგანოს გაკერვა,სპლენექტომია, ნეფრექტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 2 მედდა: 1 ------ M-VI M-II ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

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

3 A588 ელენთის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა



 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 110 იმუნოგლობულინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  815  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K43.0 ვენტრალური ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე

K45.0 მუცლის სხვა დაზუსტებული ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე (დიდი ზომის

 ან გიგანტური)

ოპერაცია: ლაპაროტომია,თიაქარკვეთა,სინექიოლიზისი,თიაქრის პლასტიკა

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 2.3 მედდა: 1 ------ M-IV M-I ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია  

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A590 რბილი ქსოვილების არასიმს.და ანთებ.პროცეს.პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  831  ვადა): 10



სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K56.1 ინვაგინაცია

K56.2 ნაწლავთა შემოგრეხა

K56.3 ნაღვლის ბუშტის კენჭით გამოწვეული გაუვალობა

K56.4 ნაწლავის სხვა წარმოშობის დახშობა

K56.5 ნაწლავის შეხორცებები [ჭიმები აბსტრუქციით]

K56.6 სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავთა გაუვალობა

K56.7 გაუვალობა, დაუზუსტებელი

ოპერაცია: ლაპაროტომია,სინექიოლიზისი,ნაწლავთა რეზექცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 2.3 მედდა: 1 M-I M-VI M-II ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

3 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება. გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 4012  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

I70.2 კიდურების არტერიების ათეროსკლეროზი [ათეროსკლეროზული განგრენა]

E10.5 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური

 გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]

E11.5 ინსულინდამოუკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური

 გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]

E12.5 კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული



 ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]

E13.5 სხვა დაზუსტებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით

 [დიაბეტური განგრენა]

E14.5 დაუზუსტებელი შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულარული გართულებებით

 [დიაბეტური განგრენა]

ოპერაცია: ამპუტაცია, ვრცელი გახსნა და ნეკრექტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1.3 მედდა: 1 M-II M-IV M-I ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A13 შაქრის (გლუკოზა) განსაზღვრა სისხლში/თ.ზ.ტ. სითხეში 10

3 A16 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში 3

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

3 A121 კოაგულოგრამა 2

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A590 რბილი ქსოვილების არასიმს.და ანთებ.პროცეს.პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 47 ანტიკოაგულანტები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 109 ინსულინის სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება. ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 8001  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K25.1 კუჭის მწვავე წყლული პერფორაციით

K25.5 კუჭის ქრონიკული ან დაუზუსტებელი წყლული პერფორაციით

K26.1 თორმეტგოჯას მწვავე წყლული პერფორაციით

K26.5 თორმეტგოჯას ქრონიკული ან დაუზუსტებელი წყლული პერფორაციით

ოპერაცია: წყლულის ამოკერვა, მუცლის ღრუს დრენირება

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 1.3 მედდა: 1 ------ M-IV M-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1



3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

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

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  909  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S36.3 კუჭის ტრავმული დაზიანება

S36.4 წვრილი ნაწლავის ტრავმული დაზიანება

S36.5 კოლინჯის ტრავმული დაზიანება

S36.6 სწორი ნაწლავის ტრავმული დაზიანება

S36.9 მუცლის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს ტრავმული დაზიანება

ოპერაცია: შუა ლაპაროტ.,ღრუ ორგანოს გაკერვა ან რეზექ.ანასტომოზით ან გამოტ.,დრენირ

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 2.3 მედდა: 1 ------ M-V M-II ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A99 რექტოსკოპია 1

3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა  

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

3 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები



 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 108 ვაქცინები, შრატები, ანტიტოქსინები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7937  ვადა): 9

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K25 კუჭის წყლული

K26 თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული

K27 პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით

- - - (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)

ოპერაცია: კუჭის რეზექცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

4 3 მედდა: 1 ------ M-IV M-II ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A53 კუჭის რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A542 კუჭის წყლულოვანი დაავადების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  814  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S36.7 მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი დაზიანება

ოპერაცია: პარენქ.და ღ/ო,გაკ,სპლენექ.ჰემოსტ.ღ/ო რეზექ.შერთ.ან გამოტ.ეპიცისტოს,დრე

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



დ ა . .

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

4 3.3 მედდა: 1 ------ M-VI M-III ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A87 მენჯის ძვლების გადაღება (ერთი პროექცია) 1

3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 2

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

3 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

3 A588 ელენთის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  836  ვადა): 5

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K35.9 მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (კატარული)

ოპერაცია: აპენდექტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

2 1 მედდა: 1 ------ M-IV ------ M-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

3 A549 აპენდიქსის ანთებითი პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  837  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K35.9 მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (ფლეგმონური, განგრენული)

ოპერაცია: აპენდექტომია,დრენირება

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

2 1.3 მედდა: 1 ------ M-IV ------ M-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

3 A549 აპენდიქსის ანთებითი პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  845  ვადა): 14

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K85 მწვავე პანკრეატიტი (ცხიმოვანი პანკრეონეკროზი, ფერმენტული პერიტონიტი)



ოპერაცია: ლაპაროტომია,ნეკრექტომია,ბლოკადა,დრენირება

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 2 მედდა: 1 M-II M-IV M-II ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

 A119 შარდში დიასტაზის განსაზღვრა 4

 A139 სისხლში ამილაზას განსაზღვრა 4

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A511 პანკრეასის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება. ტკივილის მოხსნა.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6002  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K85 მწვავე პანკრეატიტი (ჰემორაგიული პანკრეონეკროზი, ფერმენტული ტოქსემიით და

 (ან) პანკრეატოგენული დელირიუმით)

ოპერაცია: ლაპაროტომია,ნეკრექტომია,პარაპანკრეატული ბლოკადა,დრენირება

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 2 მედდა: 1 M-II M-VI M-IV ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა



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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

3 A29 ტრანსამინაზების განსაზღვრ.სისხლის შრატში (ასტ.ალტ) 4

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 3

 A119 შარდში დიასტაზის განსაზღვრა 4

 A139 სისხლში ამილაზას განსაზღვრა 4

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A511 პანკრეასის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია  

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 43 ანტიფერმენტული საშუალებები

 47 ანტიკოაგულანტები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 86 ანტიბიოტიკები -  1 თაობის ცეფალოსპორინები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 102 პერიფერიულ ქოლინერგიულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები-ქოლინობლოკატორები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება. შესაძლოა ლეტალობა.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5418  ვადა): 12

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K65.0 მწვავე პერიტონიტი (იქოროზული პერიტონიტი ანაერობული კომპ. ტერმინალური

 სტადია ან ყველა ფორმ.პერიტ.სეფს.(დადასტურ.ბაქტეოროლოგიურად) 72სთ-ზე მეტი

ოპერაცია: შუა ლაპაროტ.პერიტ.მიზ.ლიკვ,ნაწლ.ინტრაოპერაც.დეკომპრ.მ/ღუს სანაც.დრენირ

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

4 2.3 მედდა: 1 M-II M-IV M-IV ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1



3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

3 A121 კოაგულოგრამა 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

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

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება. შესაძლოა ლეტალური გამოსავალი.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5417  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K65.0 მწვავე პერიტონიტი (ტოქსიური სტადია (24-72 სთ.) ან მსხვილი ნაწლავის და

 საშვილოსნოს ღრუდან ინფიცირება - რეაქტიული სტადია)

ოპერაცია: შუა ლაპაროტომია პერიტ.მიზ.ლიკვ., ნაწლ.დეკომპრ.მუცლ.ღრუს სანაცია,დრენირ

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 2 მედდა: 1 M-II M-IV M-III ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

3 A1 სისხლის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია 1

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1



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

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 47 ანტიკოაგულანტები

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 5416  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K65.0 მწვავე პერიტონიტი (შარდოვანი, ნაღვლოვანი. რეაქტიული სტადია (პირვ. 24 სთ)

 გარდა მსხვილ ნაწლავის და საშვილოსნოს ღრუდან ინფიცირებისა)

ოპერაცია: ლაპაროტომია,პერიტონიტის მიზეზის ლიკვიდაცია,მუცლის ღრუს სანაცია,დრენირ

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 1.3 მედდა: 1 ------ M-IV M-II ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A132 მუცლის ღრუს მიმოხილვითი რენტგენოგრაფია  

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 81 ანტიბიოტიკები - ამინოგლიკოზიდები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  841  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K80.0 ნაღვლის ბუშტის კენჭი მწვავე ქოლეცისტიტით

K81.0 მწვავე ქოლეცისტიტი

- - - (ჩირქოვანი, განგრენული)

ოპერაცია: ქოლეცისტექტომია, ქოლედოქოსტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 1.3 მედდა: 1 M-II M-IV M-I ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 2

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

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

3 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A119 შარდში დიასტაზის განსაზღვრა 1

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A551 ნაღვლის ბუშტის ანთებითი პროცესების პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  838  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K40.3 საზარდულის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე

K41.3 ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე

K42.0 ჭიპის ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე

K43.0 ვენტრალური ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე

K45.0 მუცლის სხხვა დაზუსტებული ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე

ოპერაცია: თიაქარკვეთა,თიაქარის პლასტიკა



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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 1.3 მედდა: 1 ------ M-IV ------ M-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A590 რბილი ქსოვილების არასიმს.და ანთებ.პროცეს.პათომორფოლოგია 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  839  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K40.4 საზრდულის თიაქარი განგრენით

K41.4 ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი განგრენით

K42.1 ჭიპის თიაქარი განგრენით

K43.1 ვენტრალური თიაქარი განგრენით

K45.1 მუცლის სხვა დაზუსტებული თიაქარი განგრენით

ოპერაცია: თიაქარკვეთა,თიაქარის პლასტიკა

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 1.3 მედდა: 1 ------ M-IV M-II ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A546 ნაწლავთა ანთებითი და ნეკროზული პროც-ბის პათომორფოლ 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები



 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 6001  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

O91.0 სარძევე ჯირკვლის დვრილის ინფექცია, დაკავშირებული მშობიარობასთან

O91.1 სარძევე ჯირკვლის აბსცესი, დაკავშირებული მშობიარობასთან

ოპერაცია: ჩირქგროვის გაკვეთა,ნეკრექტომია, დრენირება

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

2 0.45 მედდა: 1 ------ M-III ------ M-I ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

3 A360 ანტიბიოტიკებისადმი მგრძნობელობის დადგენა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

  911  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

S27.0 ტრავმული პნევმოთორაქსი

S27.1 ტრავმული ჰემოთორაქსი

S27.2 ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი

S27.3 ფილტვის სხვა დაზიანებანი

S27.6 პლევრის დაზიანება

S27.9 დაუზუსტებელი გულმკერდის შიგა ორგანოთა დაზიანება

S29 გულმკერდის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებანი

ოპერაცია: თორაკოტომია, გაკერვა, ჰემოსტაზი, გულმკერდის დრენირება

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 2 მედდა: 1 M-I M-IV M-I ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A50 გულმკერდის გაშუქება 2



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A140 გულმკერდის რენტგენოგრაფია (ერთი პროექცია) 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 47 ანტიკოაგულანტები

 86 ანტიბიოტიკები -  1 თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 8003  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K92.0 ჰემატემეზისი

K92.1 მელენა

K92.2 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

- - - (ოპერაციული მკურნალობა)

ოპერაცია: ლაპაროტომია, სისხლმდენი წყაროს ლიკვიდაცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

2 დანართ. 1 დანართ. 2 დანართ. 3 -------- დანართ. 5

3 2 მედდა: 1 M-I M-VI M-II ------ M-I

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

3 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 1

3 A121 კოაგულოგრამა 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

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

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 95 ანტიპროტოზოული სამკ. საშუალებები

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

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 116 კალციუმის შემცველი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები



გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

კოდი: (მ.მ.)ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 8002  ვადა): 8

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  II - III - IV

K92.0 ჰემატემეზისი

K92.1 მელენა

K92.2 გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

- - - (კონსერვატული მკურნალობა)

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 2

3 A102 ფიბროგასტროდუოდენოსკოპია 1

3 A121 კოაგულოგრამა 2

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

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

 A358 ცენტრალური ვენის კათეტერიზაცია 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

3 A426 ცენტრალური ვენური წნევის განსაზ.ვალდმანის აპარატი 3

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

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

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 66 პლაზმის შემცველი საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება

1.1.1.20.  ყბა-სახის ქირურგია

კოდი: (მ.მ.)ყბა-სახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2834  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S02.4 ზედაყბის მოტეხილობა

ოპერაცია: სახის ძვლების რეპოზიცია, ოსტეოსინთეზი და იმობილიზაცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

4 2 მედდა: 1 ------ M-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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



 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება, ამბულატორიული მეთვალყურეობა.

კოდი: (მ.მ.)ყბა-სახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2836  ვადა): 7

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S02.7 მრავლობითი მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ქალასა და სახის ძვლებს

ოპერაცია: სახის ძვლების რეპოზიცია, ოსტეოსინთეზი და იმობილიზაცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

5 3 მედდა: 1 ------ M-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები



 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება, ამბულატორიული მეთვალყურეობა.

კოდი: (მ.მ.)ყბა-სახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2835  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S02.6 ქვედაყბის მოტეხილობა

ოპერაცია: სახის ძვლების რეპოზიცია, ოსტეოსინთეზი და იმობილიზაცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 2 მედდა: 1 ------ M-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება, ამბულატორიული მეთვალყურეობა.

კოდი: (მ.მ.)ყბა-სახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2617  ვადა): 6

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K10.2 ყბების ანთებითი დაზიანებები (პირის ღრუს ფსკერის, საფეთქლის მიდამოს

 ფლეგმონები, რეტრობულბალური აბსცესი)



ოპერაცია: ფლეგმონის გახსნა

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 1 მედდა: 1 ------ M-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A56 ქვედა ყბის რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ყბა-სახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2619  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K10.2 ყბების ანთებითი დაზიანებები (პირის ღრუს ფსკერის, ყბისქვეშა,ყბაყურსაღეჭი

 საფეთქლის მიდამ.ფლეგმონები,რეტრობულბალური და ხახის გვერდ.მიდამ.აბსცეს.)

ოპერაცია: ფლეგმონის გახსნა

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

1 -------- -------- -------- -------- --------

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

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A56 ქვედა ყბის რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1



 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ყბა-სახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2618  ვადა): 4

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

K10.2 ყბების ანთებითი დაზიანებები (ყბისქვეშა მიდამოს ფლეგმონა, ყბაყურსაღეჭი

 მიდამოს ფლეგმონა, ხახის გვერდითი მიდამოს აბსცესი)

ოპერაცია: ფლეგმონის გახსნა

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

2 1 მედდა: 1 ------ M-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A56 ქვედა ყბის რენტგენოგრაფია 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A185 ჩირქის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 64 დეზინტოქსიკაციური საშუალებები

 80 სხვა ანტიმიკრობული საშუალებები

 88 ანტიბიოტიკები - III თაობის ცეფალოსპორინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გამოჯამრთელება.

კოდი: (მ.მ.)ყბა-სახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2621  ვადა): 3



სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S02.4 ყვრიმალის მოტეხილობა

ოპერაცია: სახის ძვლების რეპოზიცია, ოსტეოსინთეზი და იმობილიზაცია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

2 1 მედდა: 1 ------ M-IV ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 5 ტრანკვილიზატორები

 13 ცენტრალური მოქმედების ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 18 ალერგიის საწინაღმდეგო საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 82 ანტიბიოტიკები - ლინკომიცინები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება, ამბულატორიული მეთვალყურეობა.

კოდი: (მ.მ.)ყბა-სახის ქირურგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2620  ვადა): 3

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  III - IV

S02.4 ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა

S02.6 ქვედა ყბის მოტეხილობა

S02.7 მრავლობითი მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ქალასა და სახის ძვლებს

ოპერაცია: სახის ძვლების რეპოზიცია და იმობილიზაცია (ორთოპედიული მეთოდი)

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

1 -------- -------- -------- -------- --------

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

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A48 პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა პლაზმაში 1



 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

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

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 19 ადგილობრივი ანესთეზიის საშუალებები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

გაუმჯობესება, ამბულატორიული მეთვალყურეობა.

1.1.1.21.  ჰემატოლოგია

კოდი: (მ.მ.)ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2890  ვადა): 10

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D69.3 იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა

C94.7 სხვა დაზუსტებული ლეიკემია

D55 ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები

D56 თალასემია

D57 ნამგლისებურ-უჯრედული ანემია

D58 სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები

D59 შეძენილი ჰემოლიზური ანემიები

- - - (სპლენექტომია)

ოპერაცია: სპლენექტომია

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

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

ჯგუფი (სთ).(წთ) ასისტენტი

:

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

3 2 მედდა: 1 ------ M-VI ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 3

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A105 მუცლის ღრუს ორგანოების და თირკმლების ექოსკოპ გამოკ 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A588 ელენთის არასიმსივნური პროცესების პათომორფოლოგია 1



 A593 ანაბეჭდისა და ნაცხის ციტოლოგიური გამოკვლევა 1

 A6052 HBsAG განს. სისხლის შრატში არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაციის 

მეთოდით

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 14 არანარკოტიკული, ტკივილგამყუჩებელი  და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშ.

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 84 ანტიბიოტიკები - პენიცილინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა. შეძენილი ჰემოლიზური ანემიები - სრული

 კლინიკო-ლაბორატორიული რემისია-85%. უეფექტობა-5%. გაუმჯობესება-10%.

 ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები. ნამგლისებურ-უჯრედული ანემია. სხვა

 მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები. თალასემია - კლინიკო-ლაბორატორიული რემისია-95%.

 უეფექტობა-5%.

 სხვა დაზუსტებული ლეიკემია -კლინიკო-ლაბორატორიული გაუმჯობესება-98%. 

უეფექტობა-2%.

კოდი: (მ.მ.)ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2893  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D69.3 იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A231 სისხლის შრატში A, M, G იმუნოგლობულინების განსაზღვრა 1

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A258 ანტითრომბოციტალური ანტისხეულების განსაზღვრა 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A354 განავალის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A361 ძვლის პუნქტატის გამოკვლევა (მედულოგრამა) 1

 A384 თრომბოციტების ადგეზიის და აგრეგაციის უნარის განსაზ 1

 MM26 პლაზმაფერეზი 3

 A6052 HBsAG განს. სისხლის შრატში არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაციის 

მეთოდით

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 49 ჰემოსტატიკური საშუალებები

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები



 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

სრული კლინიკო-ლაბორატორიული რემისია-85%. უეფექტობა-5%. გაუმჯობესება-10%.

კოდი: (მ.მ.)ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 7542  ვადა): 30

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D61.8 სხვა დაზუსტებული აპლაზიური ანემიები

 წ.ს.მომზა

დ

ანესთეზი

ა

ინტ.თერაპ

.

პ/ანესთეზ

.

პ/ინტ.თერ.

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

 ------ M-VI ------ ------ ------

 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

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

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A50 გულმკერდის გაშუქება 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 1

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A121 კოაგულოგრამა 1

 A124 სისხლში Fe(+)-ის განსაზღვრა 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A368 მიელოგრამა 1

 A455 კუმბსის პირდაპირი და არაპირდაპირი ცდა 1

 A501 ბიოფსიური მასალის პათომორფოლოგია 1

 A982 ციტოგენეტიკური გამოკვლევა მწვავე ლეიკემიის 1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 69 იმუნიტეტზე მოქმედი სამკურნალო საშუალებები

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

კოდი: (მ.მ.)ჰემატოლოგია საწ. დღე (მკურნალობის

 2892  ვადა): 15

სამედიცინო  დახმარების  დონე :  IV

D55 ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები

D56 თალასემია

D57 ნამგლისებურ-უჯრედული ანემია

D58 სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები

D59 შეძენილი ჰემოლიზური ანემიები



 კოდი სადიაგნოზო და სამკურნალო ღონისძიებები რაოდენობა

 A15 ბილირუბინისა და მისი ფრაქციების განსაზ.სისხლში 1

 A66 სისხლის საერთო ანალიზი 2

 A67 შარდის საერთო ანალიზი 1

 A176 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ) 1

 A246 ვასერმანის რეაქცია 1

 A247 აივ ანტისხ.განს.ს./შრ.იმუნოფერმენტული ანალ.მეთოდით 1

 A334 კონსულტაცია სტაციონარული 1

 A359 სისხლის ჯგუფის და რეზუსის განსაზღვრა 1

 A362 ერითროციტების ოსმოსური რეზისტენტობა 1

 A366 ფეტალური ჰემოგლობინი 1

 A368 მიელოგრამა 1

 A371 ფერმენტ გლუკოზო-6-ფოსფატდეჰიდროგენაზის განს.სისხლშ 1

 A455 კუმბსის პირდაპირი და არაპირდაპირი ცდა 1

 A456 ერითროციტების დიამეტრის განსაზღვრა 1

 A6052 HBsAG განს. სისხლის შრატში არაპირდაპირი ჰემაგლუტინაციის 

მეთოდით

1

 კოდი მედიკამენტური მკურნალობა

 51 გლუკოკორტიკოიდები და მინერალკორტიკოიდები

 61 ვიტამინები

 71 ავთვისებიანი წარმონაქმნების მკურნალობის დროს გამოსაყენებელი სამკურნალო საშ.

 107 ანტისეპტიკური და სადეზინფექციო საშუალებები

 112 სითხეები და ელექტროლიტები

 114 სისხლი, სისხლის პრეპარატები, სისხლის შემცვლელი პრეპარატები

 118 სამედიცინო დანიშნულების საგნები

გამოსავალი

:

ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები - კლინიკო-ლაბორატორიული რემისია-95%.

 უეფექტობა-5%. თალასემია. ნამგლისებურ-უჯრედული ანემია. სხვა მემკვიდრული 

ჰემოლიზური ანემიები

  -კლინიკო-ლაბორატორიული გაუმჯობესება-95%. უეფექტობა-5%.

 შეძენილი ჰემოლიზური ანემიები - სრული კლინიკო-ლაბორატორიული რემისია-85%. 

უეფექტობა-5%.

 გაუმჯობესება-10%.


