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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება N01-73/ნ

25 ივლისი 2022 წ.

ქ. თბილისი

 

„საექიმო სპეციალობათა პროფესიული კომპეტენციების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 30 მარტის №01-8/ნ

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,

                                                                                                            ვბრძანებ:

მუხლი 1. მუხლი 1. „საექიმო სპეციალობათა პროფესიული კომპეტენციების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015
წლის 30 მარტის № 01-8/ნ ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge, 31/03/2015, სარეგისტრაციო კოდი
470230000.22.035.016321) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული
N17 დანართის (ნეფროლოგია) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„4. დაავადებები და მდგომარეობები:

 

ICD 10 პათოლოგია საქმიანობის
მოცულობა

N00 – N07 გლომერულოპათიები (მწვავე ნეფრიტული
სინდრომი, სწრაფად პროგრესირებადი ნეფრიტული

მართვა
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სინდრომი, მორეციდივე და მდგრადი ჰემატურია,
ქრონიკული ნეფრიტული სინდრომი, ნეფროზული
სინდრომი, დაუზუსტებელი ნეფრიტული
სინდრომი, იზოლირებული პროტეინურია
დაზუსტებული მორფოლოგიური დაზიანებით,
მემკვიდრული ნეფროპათია, რომელიც არ არის
შეტანილი სხვა რუბრიკებში)

N08
(N08.0
(B52.0, B26.8, B65, A40 -
A41, B78, A52.7), N08.1
(C90.0, C88.0), N08.2
(D89.1, D65, D59.3, D69.0,
D57), N08.3
(E10.2, E11.2, E12.2, E13.2,
E14.2),  N08.4
(E75.2, E78.6), N08.5
(M31.0, M30.0, M32.1,
M31.1, M31.3), N08.8*
(I33.0)

გლომერულების დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა
დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში

მართვა

N10
(B95 - B97)

მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი
 

მართვა

N11 ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფროზი
 

მართვა

N12 ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი,
დაუზუსტებელი როგორც მწვავე ან ქრონიკული
 

მართვა

N14 სამკურნალწამლო საშუალებებითა და მძიმე
ლითონებით გამოწვეული ტუბულურ-
ინტერსტიციული და ტუბულური დაზიანებები
 

მართვა

N15 თირკმლების სხვა ტუბულო-ინტერსტიციული
ავადმყოფობები
 

მართვა

N16
(N16.0 (A23, A27, A36.8,
A02.2, A40-A41, B58.8), 
N16.1(C91-C95, C81-
C85, C96, C90.0), N16.2
(D89.1, D86), N16.3 (E72.0,
E74.0, E83.0), N16.4 (M35.0,
M32.1), N16.5,  N16.8)

თირკმლების ტუბულო-ინტერსტიციული
დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც
შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 

მართვა
 

N17
(J96.0, E87.7,  T82.7,

 D64.9,  D68.9)

თირკმლის მწვავე უკმარისობა
 
 

მართვა

N18
(N18.1, N18.2, N18.3, N18.4,
N18.5 (H32.8*, I68.8*,
F02.8*,  G63.8*, G98.8*,
I32.8*, J96.0,  E87.7,  N25.8 ,

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა
 
 

მართვა

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/A36.8
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/A02.2
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/A40
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/B58.8
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/C91
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/C81
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/C96
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/C90.0
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/D89.1
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/D86
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/E72.0
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/E74.0
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/M35.0
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/M32.1
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/H32.8
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/I68.8
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/G63.8
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/G99.8
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/I32.8
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T82.7, D64.9, D63.8*, K65.8,
D68.9), N18.8 (G63.8*,
I32.8*) N18.9)
 
 
 
N19 თირკმლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი

 
მართვა

N25 თირკმლების მილაკოვანი აპარატის დისფუნქციით
გამოწვეული დარღვევები

მართვა

N 26 შეჭმუხნილი თირკმელი, დაუზუსტებელი
 

მართვა

N 27 პატარა თირკმელი, უცნობი გენეზის
 

მართვა

N 28 თირკმლისა და შარდსაწვეთების სხვა დაზიანებები,
რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში
 

მართვა

N 29
(N29.0  (A52.7),  N29.1 (B65,
A18.1),  N29.8)

თირკმელებისა და შარდსაწვეთების  სხვა
დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს რომლებიც
შეტანილია სხვა რუბრიკებში
 

მართვა

N39
(N39.0 (B95-B98), N39.1, 
N39.2, N39.3, N39.4, N39.8,
N39.9)

საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობები
 

მართვა

Z49 დახმარება, დაკავშირებული დიალიზთან
 

მართვა

Z52.4 
 თირკმლის დონორი

 

მართვა

Z94.0
(D64.9, B25) 

გადანერგილი თირკმლის არსებობა (თირკმლის
ტრანსპლანტატის სტატუსი)
 

მართვა

Z99.2 თირკმლის დიალიზზე დამოკიდებულება
(ჰემოდიალიზი)
 

მართვა

I12
 

თირკმლების ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა მართვა

I13 გულისა და თირკმლის ჰიპერტენზიული
ავადმყოფობა

მართვა

E 85 ამილოიდოზი მართვა
კომპეტენციის
ფარგლებში

Q60 თირკმლის აგენეზია და სხვა რედუქციული
დეფექტები

მართვა

Q61 თირკმლის კისტური ავადმყოფობა მართვა
Q62 თირკმლის მენჯის თანდაყოლილი

ობსტრუქციული დეფექტები და შარდსაწვეთის
თანდაყოლილი ანომალიები

მართვა

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/B65
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/A18.1
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Q63 თირკმლის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები მართვა
R65 სისტემური ანთებითი პასუხის სინდრომი მართვა

კომპეტენციის
ფარგლებში

T85.7 
ინფექცია და ანთებითი რეაქცია, გამოწვეული სხვა
შიდა საპროთეზო საშუალებებით,
იმპლანტანტებითა და ტრანსპლანტანტებით

 

მართვა

T85.8
შიდა საპროთეზო საშუალებების, იმპლანტანტებისა
და ტრანსპლანტანტების სხვა გართულებები,
რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 

მართვა

T85.9
შიდა საპროთეზო საშუალების, იმპლანტანტისა და
ტრანსპლანტანტის დაუზუსტებელი გართულება

 

მართვა

T86.1
 თირკმლის ტრანსპლანტანტის ნეკროზი და

მოცილება  

მართვა

                                                                                                                                                          “.“

 

მუხლი 2.

ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრი

ზურაბ აზარაშვილი


