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ჩარევის კოდები 

-30 სამედიცინო გამოკვლევა/ჯანმრთელობის სრული 

შეფასება 

-31 სამედიცინო გამოკვლევა/ჯანმრთელობის 

ნაწილობრივი შეფასება 

-32 ტესტი მგრძნობელობაზე 

-33 მიკრობიოლოგიური/იმუნოლოგიური ტესტი 

-34 სისხლის ანალიზი 

-35 შარდის ანალიზი 

-36 განავლის ანალიზი 

-37 ჰისტოლოგიური/ექსფოლიატიური ციტოლოგია 

-38 სხვა ლაბორატორიული ტესტები, რომელიც არ არის 

შეტანილი სხვა რუბრიკებში 

-39 ფიზიკური ფუნქციის განმსაზღვრავი ტესტი 

-40 დიაგნოსტიკური ენდოსკოპია 

-41 დიაგნოსტიკური რადიოლოგია/ გამოსახვითი 

-42 ელექტრონული სადიაგნოსტიკო საშუალებების 

გამოყენება 

-43 სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა 

-44 პრევენციული იმუნიზაცია/მკურნალობა 

მედიკამენტებით 

-45 დაკვირვება/განათლება (ჯანმრთელობის 

საკითხებში)/რჩევა/დიეტა 

-46 კონსულტაცია პირველადი ჯანდაცვის 

მიმწოდებელთან 

-47 კონსულტაცია  სპეციალისტთან 

-48 გარკვევა/დისკუსია პაციენტის მიმართვის 

მიზეზთან/მოთხოვნილებასთან დაკავშირებით 

-49 სხვა პრევენციული პროცედურა 

-50 მედიკამენტური მკურნალობა/ დანიშნულება/ 

განახლება/ინექცია 

-51 კვეთა (ჩაჭრა)/დრენაჟი/გამორეცხვა/ 

ასპირაცია/სითხის ამოღება 

-52 ამოკვეთა/ქსოვილის ამოღება/ბიოფსია/ 

დესტრუქცია/მოცილება (ნაწილის, უცხო 

სხეულის)/მოწვა 

-53 ინსტრუმენტული ჩარევა/კათეტერიზაცია/ 

ინტუბაცია/დილატირება 

-54 აღდგენა/ფიქსაცია-გაკერვა/ იმობილიზაციის  

საშუალება /პროთეზი (დაყენება/მოხსნა) 

-55 ადგილობრივი ინექცია/ინფილტრაცია 

-56 გადახვევა/მოჭერა/კომპრესია/ტამპონადა 

-57 მკურნალობის ფიზიკალური მეთოდები 

(ფიზიოთერაპია)/რეაბილიტაცია 

-58 თერაპიული კონსულტაცია/მოსმენა 

-59 სხვა თერაპიული პროცედურა/მცირე ქირურგია, 

რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში 

-60 ტესტების/პროცედურების შედეგები 

-61 სხვა მიმწოდებლისგან  მიღებული 

გამოკვლევის/ტესტის შედეგი ან წერილობითი 

ინფორმაცია 

-62 ადმინისტრაციული პროცედურა 

-63 საკონტროლო/შემდგომი მიმართვა, არასპეციფიური 

-64 მიმართვა/პრობლემა ინიცირებული მიმწოდებლის 

მიერ 

-65 მიმართვა/პრობლემა ინიციირებული მესამე პირის 

მიერ (არა პაციენტის ან პროვაიდერის) 

-66 გაგზავნა სხვა მიმწოდებელთან/ექთანთან /სოციალურ 

მუშაკთან/სხვა (სპეციალობით არა ქიმთან)   

-67 გაგზავნა ექიმთან/სპაციალისტთან/ კლინიკაში/ 

საავადმყოფოში 

-68 სხვა რეფერალი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა 

რუბრიკებში 

-69 მიმართვის სხვა მიზეზი, რომელიც არ არის შეტანილი 

სხვა რუბრიკებში 

ზოგადი და დაუზუსტებელი A 

A01 ტკივილი (ზოგადად)/მრავლობითი ლოკალიზაციის 

A02 გაციება/შემცივნება 

A03 სიცხე 

A04 სისუსტე/დაღლილობა (ზოგადად) 

A05 შეუძლოდ ყოფნა 

A06 გონების დაკარგვა/გულის წასვლა 

A07 კომა 

A08 შეშუპება 

A09 ოფლიანობის პრობლემა 

A10 სისხლდენა, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

A11 ტკივილი გულმკერდის არეში, რომელიც სხვაგვარად 

არ არის დაზუსტებული 

A13 წუხილი/შიში  მკურნალობის გამო 

A16 მოუსვენარი/აგზნებული ბავშვი 

A18 წუხილი გარეგნობაზე 

A20 ევთანაზიის მოთხოვნა/დისკუსია 

A21 ავთვისებიანობის რისკ–ფაქტორი 

A23 რისკ–ფაქტორი, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

A25 სიკვდილის  შიში 

A26 კიბოს  შიში, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

A27 სხვა დაავადების  შიში, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

A28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა, რომელიც 

სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული 

A29 სხვა ზოგადი სიმპტომი/ჩივილი 

A70 ტუბერკულოზი 

A71 წითელა 

A72 ჩუტყვავილა 

A73 მალარია 

A74 წითურა 

A75 ინფექციური მონონუკლეოზი 

A76 სხვა ვირუსული გამონაყარი 

A77 ვირუსული დაავადება სხვა/რომელიც სხვაგვარად არ 

არის დაზუსტებული 

A78 ინფექციური დაავადება სხვა /რომელიც სხვაგვარად 

არ არის დაზუსტებული 

A79 ავთვისებიანობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

A80 ტრავმა/დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

A81 მრავლობითი ტრავმა/დაზიანება 

A82 ტრავმის მეორადი შედეგი 

A84 მოწამვლა წამლისმიერი აგენტით 

A85 წამლისმიერი აგენტის არასასურველი ზემოქმედება 

A86 არაწამლისმიერი სუბსტანციის ტოქსიური 

ზემოქმედება 

A87 მედიკამენტოზური მკურნალობის გართულება 

A88 ფიზიკური ფაქტორის არასასურველი ზემოქმედება 

A89 საპროთეზო საშუალების ზემოქმედება/ ეფექტი 

A90 თანდაყოლილი ანომალია, რომელიც სხვაგვარად არ 

არის დაზუსტებული/მრავლობითი 

A91 გამოკვლევის პათოლოგიური შედეგი, რომელიც 

სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული 

A92 ალერგია/ალერგიული რეაქცია, რომელიც სხვაგვარად 

არ არის დაზუსტებული 

A93 წონანაკლული ახალშობილი 

A94 სხვა პერინატალური ავადობა 

A95 პერინატალური სიკვდილიანობა 

A96 სიკვდილი/გარდაცვალება 

A97 ავადმყოფობის არარსებობა 

A98 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა/ პრევენციული მედიცინა 

A99 დაუზუსტებელი ხასიათის/ლოკალიზაციის 

ავადმყოფობა/მდგომარეობა 

სისხლი, სისხლმბადი ორგანოები ან იმუნური მექანიზმები B 

B02 გადიდებული ლიმფიური ჯირკვალი(ები)/ 

მტკივნეული 

B04 სისხლთან დაკავშირებული სიმპტომი/ ჩივილი 

B25 აივ/შიდსის  შიში 

B26 სისხლის/ლიმფური სისტემის კიბოს  შიში 

B27 სისხლის/ლიმფური სისტემის სხვა ავადმყოფობის  

შიში 

B28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა 

B29 ლიმფურ/იმუნურ მექანიზმებთან დაკავშირებული 

სიმპტომი/ჩივილი 

B70 ლიმფადენიტი მწვავე 

B71 ლიმფადენიტი ქრონიკული/ არასპეციფიური 

B72 ჰოდჯკინის დაავადება/ლიმფომა 

B73 ლეიკემია 

B74 სისხლის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე 

B75 სისხლის კეთილთვისებიანი/ დაუზუსტებელი  

სიმსივნე 

B76 ელენთის ტრავმული გახეთქვა/რუბტურა 

B77 სისხლის/ლიმფური სისტემის/ელენთის სხვა 

დაზიანება 

B78 მემკვიდრეობითი ჰემოლიზური ანემია 

B79 სისხლის/ლიმფური სისტემის სხვა თანდაყოლილი 

ანემია 

B80 რკინადეფიციტური ანემია 

B81 ვიტამინი B12/ფოლიუმდეფიციტური ანემია 

B82 სხვა/დაუზუსტებელი ანემია 

B83 პურპურა/კოაგულაციის დეფექტი 

B84 სისხლის თეთრი უჯრედების აუხსნელი პათოლოგია 

B87 სპლენომეგალია 

B90 აივ–ინფიცირება/შიდსი 

B99 სისხლის/ლიმფური სისტემის/ელენთის სხვა 

ავადმყოფობა 

  

  
 ჩარევის კოდები 

  
 სიმპტომები/ ჩივილები 

  
 ინფექციები 

  
 სიმსივნეები 

  
 დაზიანებები 

  
 თანდაყოლილი ანომალიები 

  
 სხვა დიაგნოზები 

 

კუჭ-ნაწლავთა სისტემა    D 

D01 მუცლის ტკივილი/სპაზმი ზოგადად 

D02 მუცლის ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში 

D03 გულძმარვა 

D04 ტკივილი სწორი ნაწლავის/ანუსის არეში 

D05 პერიანალური ქავილი 

D06 სხვა ლოკალიზაციის მუცლის ტკივილი 

D07 დისპეპსია/საჭმლის მონელების დარღვევა 

D08 მეტეორიზმი/გაზები/ბოყინი 

D09 გულისრევის შეგრძნება 

D10 პირღებინება 

D11 დიარეა/ფაღარათი 

D12 ყაბზობა 

D13 სიყვითლე 

D14 ჰემატემეზისი/სისხლიანი პირღებინება 

D15 მელენა (სისხლიანი განავალი) 

D16 სისხლდენა სწორი ნაწლავიდან 

D17 განავლის შეუკავლობა 

D18 განავლის ტიპის ცვლილებები/დეფეკაცია 

D19 კბილებთან/ღძილებთან დაკავშირებული 

სიმპტომი/ჩივილი 

D20 პირის ღრუსთან/ენასთან/ტუჩებთან დაკავშირებული 

სიმპტომი/ჩივილი 

D21 ყლაპვის პრობლემა 

D23 ჰეპატომეგალია 

D24 მოცულობითი წარმონაქმნი მუცელში, რომელიც 

სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული 

D25 მუცლის გაჭიმვა/დაჭიმვა 

D26 საჭმლის მომნელებელი სისტემის კიბოს  შიში 

D27 საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავადმყოფობის  

შიში 

D28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა (D) 

D29 საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა 

სიმპტომი/ჩივილი 

D70 კუჭნაწლავური ინფექცია 

D71 ყბაყურა 

D72 ვირუსული ჰეპატიტი 

D73 გასტროენტერიტი სავარაუდოდ ინფექციური 

წარმოშობის 

D74 კუჭის ავთვისებიანი სიმსივნე 

D75 კოლინჯის/სწორი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნე 

D76 პანკრეასის ავთვისებიანი სიმსივნე 

D77 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავთვისებიანი 

სიმსივნე, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

D78 საჭმლის მომნელებელი სისტემის 

კეთილთვისებიანი/დაუზუსტებელი სიმსივნე 

D79 საჭმლის მომნელებელი სისტემის უცხო სხეული 

D80 საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დაზიანება 

D81 საჭმლის მომნელებელი სისტემის თანდაყოლილი 

ანომალია 

D82 კბილების/ღრძილების ავადმყოფობა 

D83 პირის ღრუს/ენის/ტუჩების ავადმყოფობა 

D84 საყლაპავის ავადმყოფობა 

D85 12–გოჯა ნაწლავის წყლული 

D86 სხვა პეპტიური წყლული 

D87 კუჭის ფუნქციის დარღვევა 

D88 აპენდიციტი 

D89 საზარდულის თიაქარი 

D90 თიაქრის ხვრელი 

D91 მუცლის ღრუს სხვა თიაქარი 

D92 დივერტიკულური ავადმყოფობა 

D93 გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი 

D94 ქრონიკული ენტერიტი/წყლულოვანი კოლიტი 

D95 ანუსის ბზარი (ფისურა)/პერიანალური აბსცესი 

D96 ჭიები/სხვა პარაზიტები 

D97 ღვიძლის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

D98 ქოლეცისტიტი/ქოლელითიაზი 

D99 საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავადმყოფობა 

თვალი F 

F01 თვალის ტკივილი 

F02 თვალის გაწითლება 

F03 თვალიდან გამონადენი 

F04 მოძრავი წერტილები მხედველობის არეში 

F05 მხედველობის სხვა დარღვევა 

F13 თვალში პათოლოგიური/უჩვეულო შეგრძნება 

F14 თვალის პათოლოგიური/უჩვეულო  მოძრაობები 

F15 გარეგნულად შეცვლილი/პათოლოგიური თვალი 

F16 ქუთუთოსთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი 

F17 სათვალესთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი 

F18 კონტაქტურ ლინზებთან დაკავშირებული 

სიმპტომი/ჩივილი 

F27 თვალის ავადმყოფობის  შიში 

F28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა (F) 

F29 თვალთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი/ჩივილი 

F70 ინფექციური კონიუნქტივიტი 

F71 ალერგიული კონიუნქტივიტი 

F72 ბლეფარიტი/ჯიბლიბო/ქოლაზიონი 

F73 თვალის სხვა ინფექცია/ანთება 

F74 თვალის/თვალის დანამატის სიმსივნე 

F75 თვალის კონტუზია/სისხლდენა 

F76 თვალში უცხო სხეული 

F79 თვალის სხვა დაზიანება 

F80 ახალშობილთა საცრემლე სადინრის დახშობა 

F81 თვალის სხვა თანდაყოლილი ანომალია 

F82 ბადურის აცლა 

F83 რეტინოპათია 

F84 მაკულის (ხალის) დეგენერაცია 

F85 რქოვანას წყლული 

F86 ტრახომა 

F91 რეფრაქციის დარღვევა 

F92 კატარაქტა 

F93 გლაუკომა 

F94 სიბრმავე 

F95 სიელმე 

F99 თვალის/თვალის დანამატის სხვა ავადმყოფობა 

ყური (სმენა) H 

H01 ყურის ტკივილი 

H02 სმენასთან დაკავშირებული ჩივილი 

H03 ხმაური/წუილი/ზუილი ყურში 

H04 ყურიდან გამონადენი 

H05 ყურიდან სისხლდენა 

H13 ყურის დაცობის შეგრძნება 

H15 წუხილი ყურის გარეგნულ ფორმაზე 

H27 ყურის დაავადების  შიში 

H28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა  

H29 ყურთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი/ჩივილი 

H70 გარე ყურის ანთება 

H71 შუა ყურის/დაფის აპკის მწვავე ანთება 

H72 შუა ყურის სეროზული ანთება 

H73 ევსტახის მილის სალპინგიტი 

H74 შუა ყურის ქრონიკული ანთება 

H75 ყურის სიმსივნე 

H76 ყურში უცხო სხეული 

H77 ყურის დაფის აბკის პერფორაცია 

H78 ყურის ზედაპირული დაზიანება 

H79 ყურის სხვა დაზიანება 

H80 ყურის თანდაყოლილი ანომალია 

H81 ყურის გოგირდის სიჭარბე 

H82 თავბრუსხვევის სინდრომი 

H83 ოტოსკლეროზი 

H84 პროგრესირებადი სიყრუე (პრესბიაკუზისი) 

H85 აკუსტიკური ტრავმა 

H86 სიყრუე 

H99 ყურის/დვრილისებრი მორჩის სხვა ავადმყოფობა 

სისხლის მიმოქცევის სისტემა K 

K01 გულის ტკივილი 

K02 გულზე დაწოლის/მოჭერის შეგრძნება 

K03 გულ–სისხლძარღვთა სისტემის ორგანოებთან 

დაკავშირებული  ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ 

არის დაზუსტებული 

K04 გულისცემა/გულის რითმის დარღვევა (ამოვარდნები) 

K05 გულის რითმის სხვა დარღვევა 

K06 ვარიკოზული ვენები 

K07 კოჭების შეშუპება 

K22 გულ–სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობის რისკ–

ფაქტორი 

K24 გულის ავადმყოფობის  შიში 

K25 წნევის მომატების  შიში 

K27 გულ–სისხლძარღვთა სისტემის სხვა ავადმყოფობის  

შიში 

K28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა (K) 

K29 გულ–სისხლძარღვთა სისტემასთან დაკავშირებული 

სხვა სიმპტომი/ჩივილი 

K70 სისხლის მიმოქცევის სისტემის ინფექცია 

K71 რევმატიული ცხელება/გულის ავადმყოფობა 

K72 გულ–სისხლძარღვთა სისტემის სიმსივნე 

K73 გულ სისხლძარღვთა სისტემის თანდაყოლილი 

ანომალია 

K74 გულის იშემიური დაავადება სტენოკარდიით 

K75 მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი 

K76 გულის იშემიური დაავადება სტენოკარდიის გარეშე 

K77 გულის უკმარისობა 

K78 წინაგულების ფიბრილაცია/ციმციმი 

K79 პაროქსიზმული ტახიკარდია 

K80 კარდიალური არითმია, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

K81 გულის/არტერიული შუილი, რომელიც სხვაგვარად არ 

არის დაზუსტებული 

K82 გულის ფილტვისმიერი ავადმყოფობა 

K83 გულის სარქველის ავადმყოფობა, რომელიც 

სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული 

K84 გულის სხვა ავადმყოფობა 

K85 არტერიული წნევის მომატება 

K86 ჰიპერტენზია გართულების გარეშე 

K87 ჰიპერტენზია გართულებებით 

K88 მდებარეობითი ჰიპოტენზია 

K89 თავის ტვინის ტრანზიტორული იშემია 

K90 ინსულტი 

K91 ცერებროვასკულური ავადმყოფობა 

K92 ათეროსკლეროზი/პერიფერიული სისხლძარღვების 

ავადმყოფობა 

K93 ფილტვის ემბოლური დაავადება 

K94 ფლებიტი/თრომბოფლებიტი 

K95 ფეხის ვარიკოზული ვენები 

K96 ბუასილი 

K99 გულ–სისხლძარღვთა სხვა ავადმყოფობა 

ძვალ-კუნთოვანი სისტემა  L 

L01 კისერთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი 

L02 ზურგთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი 

L03 ზურგის ქვედა ნაწილთან დაკავშირებული 

სიმპტომი/ჩივილი 

L04 გულმკერდთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი 

L05 თეძოს/იღლიის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L07 ყბებთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი 

L08 მხრების მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L09 ხელების მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L10 იდაყვის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L11 მაჯის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L12 ხელის მტევნის/თითის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L13 ბარძაყის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L14 ფეხის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L15 მუხლის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L16 კოჭის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L17 ტერფის მიდამოს სიმპტომი/ჩივილი 

L18 კუნთის ტკივილი 

L19 კუნთთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი, 

რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული 

L20 სახსართან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი, 

რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული 

L26 ძვალკუნთოვანი სისტემის კიბოს  შიში 

L27 ძვალკუნთოვანი სისტემის სხვა ავადმყოფობის  შიში 

L28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა (L) 

L29 ძვალკუნთოვან სისტემასთან დაკავშირებული სხვა 

სიმპტომი/ჩივილი 

L70 ძვალკუნთოვანი სისტემის ინფექცია 

L71 ძვალკუნთოვანი სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე 

L72 მოტეხილობა: სხივის ძვალი/იდაყვის ძვალი 

L73 მოტეხილობა: დიდი წვივი/მცირე წვივი 

L74 მოტეხილობა: მტევნის/ტერფის ძვალი 

L75 მოტეხილობა: ბარძაყის ძვალი 

L76 მოტეხილობა: სხვა 

L77 კოჭის მყესების დაჭიმვა/დეფორმაცია 

L78 მუხლის მყესების დაჭიმვა/დეფორმაცია 

L79 დაუზუსტებელი სახსრის მყესების 

დაჭიმვა/დეფორმაცია 

L80 ამოვარდნილობა/ქვე–ამოვარდნილობა 

L81 ძვალკუნთოვანი სისტემის დაზიანება, რომელიც 

სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული 

L82 ძვალკუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი ანომალია 

L83 კისრის სინდრომი 

L84 ზურგის ტკივილის სინდრომი ირადიაციის გარეშე 

L85 ხერხემლის შეძენილი დეფორმაცია 

L86 ზურგის ტკივილის სინდრომი ირადიაციით 

L87 ბურსიტი/ტენდინიტი/სინოვიტი, რომელიც 

სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული 

L88 რევმატოიდული/სეროპოზიტიული ართრიტი 

L89 ბარძაყის ოსტეოართროზი 

L90 მუხლის ოსტეოართროზი 

L91 სხვა მიდამოს ოსტეოართროზი 

L92 ტკივილი მხრის არეში 

L93 "ჩოგბურთელის" იდაყვი 

L94 ოსტეოქონდროზი 

L95 ოსტეოპოროზი 

L96 მუხლის შიდა მწვავე დაზიანება 

L97 ძვალკუნთოვანი სისტემის 

კეთილთვისებიანი/დაუზუსტებელი სიმსივნე 

L98 კიდურის შეძენილი დეფორმაცია 

L99 ძვალკუნთოვანი სისტემის სხვა ავადმყოფობა 

ნევროლოგიური სისტემა   N 

N01 თავის ტკივილი 

N03 ტკივილი სახის არეში 

N04 მოუსვენრობის შეგრძნება ქვედა კიდურებში 

N05 ჩხვლეტის შეგრძნება თითებში/ტერფებში/ფეხის 

თითებში 

N06 მგრძნობელობის სხვა დარღვევა 

N07 კონვულსია/შეტევა 

N08 უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობა 

N16 ყნოსვის/გემოვნების დარღვევა 

N17 თავბრუსხვევა 

N18 პარალიჩი/სისუსტე 

N19 მეტყველების დარღვევა 

N26 ნერვული სისტემის კიბოს  შიში 

N27 სხვა ნევროლოგიური ავადმყოფობის  შიში 

N28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა (N) 

N29 სხვა ნევროლოგიური სიმპტომი/ჩივილი 

N70 პოლიომიელიტი 

N71 მენინგიტი/ენცეფალიტი 

N72 ტეტანუსი 

N73 სხვა ნევროლოგიური ინფექცია 

N74 ნერვული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე 

N75 ნერვული სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე 

N76 ნერვული სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე 

N79 კონტუზია 

N80 თავის სხვა დაზიანება 

N81 ნერვული სისტემის სხვა დაზიანება 

N85 ნერვული სისტემის თანდაყოლილი ანომალია 

N86 გაფანტული სკლეროზი 

N87 პარკინსონის დაავადება 

N88 ეპილეფსია 

N89 შაკიკი 

N90 თავისტკივილი ჯგუფური (კლასტერული) 

N91 სახის ნერვის პარალიჩი/ბელის პარალიჩი 

N92 სამწვერა ნერვის ნევრალგია 

N93 მაჯის "ტუნელის" სინდრომი 

N94 პერიფერიული ნევრიტი/ნეიროპათია 

N95 დაძაბულობით/წნევით გამოწვეული თავის ტკივილი 

N99 სხვა ნევროლოგიური დაავადებები 

ფსიქოლოგიური P 

P01 შფოთვის/ნერვიულობის/დაძაბულობის შეგრძნება 

P02 მწვავე სტრესული რეაქცია 



P03 დეპრესიული განწყობა 

P04 გაღიზიანება/გაბრაზების შეგრძნება 

P05 დაძაბუნება, სიბერის შეგრძნება/ მოხუცებისთვის 

დამახასიათებელი ქცევა 

P06 ძილის დარღვევა 

P07 სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება 

P08 სექსუალური დაკმაყოფილების დაქვეითება 

P09 სექსუალური უპირატესობების განსაზღვრა 

P10 ენაბლუობა/ენის დაბმა/ტიკი 

P11 საკვების მიღების პრობლემა ბავშვებში 

P12 ღამის შარდის შეუკავებლობა/ენურეზი 

P13 ენკოპრეზისი/ დეფეკაციის პრობლემა 

P15 ქრონიკული ალკოჰოლიზმი 

P16 მწვავე ალკოჰოლური დამოკიდებულება 

P17 თამბაქოს მოხმარება 

P18 მედიკამენტებზე დამოკიდებულება 

P19 ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება 

P20 მეხსიერების დარღვევები 

P22 ბავშვის ქცევასთან დაკავშირებული სიმპტომი/ 

ჩივილი 

P23 მოზარდის ქცევასთან დაკავშირებული სიმპტომი/ 

ჩივილი 

P24 სწავლასთან დაკავშირებული სპეციფიური პრობლემა 

P25 მოზრდილის ცხოვრებისეული პრობლემის ეპიზოდი 

P27 ფსიქიკური აშლილობის  შიში 

P28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა (P) 

P29 სხვა ფსიქოლოგიური სიმპტომი/ ჩივილი 

P70 დემენცია 

P71 სხვა ორგანული ფსიქოზი 

P72 შიზოფრენია 

P73 აფექტური ფსიქოზი 

P74 შფოთვა/შფოთვითი მდგომარეობა 

P75 სომატიზაცია 

P76 დეპრესიული აშლილობა 

P77 სუიციდი/სუიციდის მცდელობა 

P78 ნევრასთენია/ჭარბი აქტიურობა 

P79 ფობია/მანიაკალური აშლილობა 

P80 პიროვნული აშლილობა 

P81 ჰიპერკინეტური დარღვევა 

P82 პოსტ-ტრავმული სტრესული აშლილობა 

P85 გონებრივი ჩამორჩენილობა 

P86 ანორექსია ნევროზული/ ბულიმია 

P98 ფსიქოზი, სხვა/დაუზუსტებელი 

P99 სხვა ფსიქოლოგიური აშლილობები 

 

რესპირატორული სისტემა  R 

R01 ტკივილი სასუნთქი სისტემის არეში 

R02 ზედაპირული სუნთქვა/დისპნოე 

R03 ქოშინი 

R04 სუნთქვასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემა 

R05 ხველა 

R06 ცხვირიდან სისხლდენა/ეპისტაქსისი 

R07 ცემინება/ცხვირის არხის დახშობა 

R08 ცხვირთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი/ჩივილი 

R09 სინუსთან დაკავშირებული სიმპტომი/ ჩივილი 

R21 ყელთან დაკავშირებული სიმპტომი/ ჩივილი 

R23 ხმასთან დაკავშირებული სიმპტომი/ ჩივილი 

R24 სისხლიანი ნახველი 

R25 ნახველის პათოლოგია 

R26 სასუნთქი სისტემის კიბოს  შიში 

R27 სასუნთქი სისტემის სხვა დაავადების  შიში 

R28 ფუნქციის შეზრუდვა/ უუნარობა(R) 

R29 სხვა რესპირატორული სიმპტომი/ჩივილი 

R71 ყივანახველა 

R72 ყელის სტრეპტოკოკური  ანთება,მწვავე ფარინგიტი 

R73 ფურუნკული/ცხვირის აბსცესი 

  R74 ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექცია 

R75 სინუსიტი მწვავე/ ქრონიკული 

R76 ტონზილიტი მწვავე 

R77 ლარინგიტი/ტრაქეიტი მწვავე 

R78 ბრონქიტი/ ბრონქიოლიტი მწვავე 

R79 ქრონიკული ბრონქიტი 

R80 გრიპი 

R81 პნევმონია 

R82 პლევრიტი/ პლევრული ექსუდატი 

R83 სასუნთქი გზების სხვა ინფექცია 

R84 ბრონქის/ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნე 

R85 ავთვისებიანი სიმსივნე სასუნთქი სისტემის სხვა 

ნაწილში 

R86 სასუნთქი სისტემის კეთილტვისებიანი სიმსივნე 

R87 უცხო სხეული ცხვირში/ხახაში/ბრონქში 

R88 სასუნთქი სისტემის სხვა დაზიანება 

R89 სასუნთქი სისტემის  თანდაყოლილი ანომალიები 

R90 ჰიპერტროფირებული ტონზილები/ადენოიდები 

R92 სასუნთქი სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე 

R95 ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება 

R96 ასთმა 

R97 ალერგიული რინიტი 

R98 ჰიპერვენტილაციური სინდრომი 

R99 სასუნთქი სისტემის სხვა დაავადება 

  
      ჩარევის კოდები 

 
 სიმპტომები/ ჩივილები 

 
 ინფექციები 

 
 სიმსივნეები 

 
 დაზიანებები 

 
 თანდაყოლილი ანომალიები 

 
 სხვა დიაგნოზები 

 
კანი S 

S01 კანის ტკივილი/მგრძნობელობის მომატება 

S02 ქავილი 

S03 მეჭეჭი 

S04 ''ბორცვი''/შეშუპება  ლოკალიზებული 

S05 ''ბორცვი''/შეშუპება მრავლობითი/გენერალიზებული     

S06 გამონაყარი ლოკალიზებული 

S07 გამონაყარი   გენერალიზებული 

S08 კანის ფერის შეცვლა 

S09 ინფიცირებული თითი (ხელის, ფეხის) 

S10 ფურუნკული/ კარბუნკული 

S11 კანის ინფექცია პოსტ-ტრავმული 

S12 მწერის ნაკბენი 

S13 ცხოველის/ადამიანის ნაკბენი 

S14 დამწვრობა (ცეცხლით/სითხით) 

S15 უცხო სხეული კანში 

S16 სისხლჩაქცევა/კონტუზია 

S17 გადატყავება/განაფხაჭნი/ბუშტუკი 

S18 ნაგლეჯი ჭრილობა/გაჭრა 

S19 კანის სხვა დაზიანება 

S20 ნაწიბური/კანის გაუხეშება 

S21 კანის სტრუქტურასთან დაკავშირებული სიმპტომი/ 

ჩივილი 

S22 ფრჩხილთან დაკავშირებული სიმპტომი/ ჩივილი 

S23 თმის ცვენა/გამელოტება 

S24 თმასთან/თავის ქალასთან დაკავშირებული სხვა 

სიმპტომი/ ჩივილი 

S26 კანის კიბოს  შიში 

S27 კანის სხვა დაავადების  შიში 

  

S28 ფუნქციის შეზრუდვა/ უუნარობა(S) 

S29 კანთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი/ ჩივილი 

S70 სარტყლისებური ჰერპესი (ჰერპეს ზოსტერი) 

S71 მარტივი ჰერპესი 

S72 მუნი/სხვა აკარიაზები 

S73 პედიკულოზი/ კანის სხვა პარაზიტული ინვაზია 

S74 დერმატოფიტოზი 

S75 კანის მონოლიაზი/კანდიდოზი 

S76 კანის სხვა ინფექცია 

S77 კანის ავთვისებიანი სიმსივნე 

S78 ლიპომა 

S79 კანის კეთილთვისებიანი/დაუზუსტებელი სიმსივნე 

S80 მზის სხივებით გამოწვეული კერატოზი/მზით 

დამწვრობა 

S81 ჰემანგიომა/ ლიმფანგიომა 

S82 ნევუსი/ხალი 

S83 კანის სხვა თანდაყოლილი ანომალია 

S84 იმპეტიგო 

S85 პილონიდური კისტა/ ფისტულა 

S86 სებორიული დერმატიტი 

S87 დერმატიტი/ ატოპიური ეკზემა 

S88 დერმატიტი კონტაქტური/ ალერგიული 

S89 სახვევისმიერი დერმატიტი 

S90 პითირიაზი ვარდისფერი 

S91 ფსორიაზი 

S92 საოფლე ჯირკვლის დაავადება 

S93 ცხიმოვანი  ჯირკვლის კისტა 

S94 ჩაზრდილი ფრჩხილი 

S95 კონტაგიოზური მოლუსკი 

S96 აკნე 

S97 კანის ქრონიკული წყლული 

S98 ურტიკარია (ჭინჭრის ციება) 

S99 კანის სხვა დაავადება 

ენდოკრინული, მეტაბოლური და კვების სისტემა T 

T01 გაძლიერებული წყურვილი 

T02 გაძლიერებული მადა 

T03 მადის დაკარგვა 

T04 კვების პრობლემა ახალშობილებში/ ბავშვებში 

T05 კვების პრობლემები მოზრდილებში 

T07 წონის მატება 

T08 წონის კლება 

T10 ზრდის შეფერხება 

T11 გაუწყლოვანება 

T26 ენდოკრინული სისტემის კიბოს  შიში 

T27 სხვა ენდოკრინული/ მეტაბოლური დაავადების  შიში 

T28 ფუნქციის შეზრუდვა/ უუნარობა(T) 

T29 ენდოკრინული/ მეტაბოლური/ კვებასთან 

დაკავშირებული სხვა სიმპტომი/ ჩივილი 

T70 ენდოკრინული სისტემის ინფექცია 

T71 ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე 

T72 ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე 

T73 ენდოკრინული სისტემის სხვა/დაუზუსტებელი 

სიმსივნე 

T78 თიროგლოსალური სადინარი/ კისტა 

T80 ენდოკრინული/ მეტაბოლური სისტემის 

თანდაყოლილი ანომალია 

T81 ბაზედის დაავადება 

T82 სიმსუქნე 

T83 ჭარბი წონა 

T85 ჰიპერთიროიდიზმი/ თირეოტოქსიკოზი 

T86 ჰიპოთიროიდიზმი/ მიქსედემა 

T87 ჰიპოგლიკემია 

T89 ინსულინდამოკიდებული დიაბეტი 

T90 ინსულინდამოუკიდებელი დიაბეტი 

T91 ავიტამინოზი/ კვების დეფიციტი 

T92 პოდაგრა 

T93 ლიპიდური ცვლის მოშლა 

T99 ენდოკრინული/ მეტაბოლური/ კვებასთან 

დაკავშირებული სხვა დაავადება 

უროლოგიური U 

U01 დიზურია/ მტკივნეული შარდვა 

U02 გახშირებული შარდვა/იმპერატიული მოთხოვნა 

U04 შარდის შეუკავებლობა 

U05 შარდვასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემები 

U06 ჰემატურია 

U07 შარდთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი, სხვა 

U08 შარდის შეკავება 

U13 შარდის ბუშტის  სიმპტომი/ჩივილი სხვა 

U14 თირკმელებთან დაკავშირებული სიმპტომი/ ჩივილი 

U26 საშარდე სისტემის კიბოს  შიში 

U27 საშარდე სისტემის სხვა დაავადების  შიში 

U28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა  

U29 შარდვასთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი/ჩივილი 

 U70 პიელონეფრიტი/ პიელიტი 

U71 ცისტიტი/ საშარდე გზების სხვა ინფექცია 

U72 ურეთრიტი 

U75 თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე 

U76 თირკმლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე 

U77 საშარდე სისტემის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე 

U78 საშარდე სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე 

U79 საშარდე სისტემის დაუზუსტებელი სიმსივნე 

U80 საშარდე სისტემის დაზიანება 

U85 საშარდე სისტემის თანდაყოლილი ანომალია 

U88 გლომერულონეფრიტი/ ნეფროზი 

U90 ორთოსტატიული ალბუმინურია/ პროტეინურია 

U95 საშარდე სისტემის კენჭოვანი დაავადება 

U98 ცვლილებები შარდის ანალიზში, რომელიც 

სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული 

U99 საშარდე სისტემის სხვა დაავადება 

ორსულობა, მშობიარობა, ოჯახის დაგეგმარება W 

W01 ორსულობასთან დაკავშირედული შეკითხვა 

W02 ეჭვი/შიში ორსულობაზე 

W03 მშობიარობისწინა  სისხლდენა 

W05 ღებინება/ გულისრევის შეგრძნება ორსულებში 

W10 პოსტკოიტალური კონტრაცეპცია 

W11 ორალური კონტრაცეპცია 

W12 საშვილოსნოსშიდა კონტრაცეპცია 

W13 სტერილიზაცია ქალის 

W14 ქალების კონტრაცეპციის სხვა მეთოდები 

W15 უნაყოფობა/ნაყოფიერების დაქვეითება  ქალებში 

W17 მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა 

W18 მშობიარობის შემდგომი სხვა სიმპტომი/ ჩივილი. 

W19 სარძევე ჯირკვალთან/ ლაქტაციასთან დაკავშირებული  

სიმპტომი/ ჩივილი 

W21 ორსულობით გამოწვეული სხეულის ცვლილებების 

მიმართ დამოკიდებულება 

W27 ორსულობის გართულებების  შიში 

W28 ფუნქციის შეზრუდვა/ უუნარობა(W) 

W29 ორსულობასთან დაკავშირებული სხვა 

სიმპტომი/ჩივილი 

W70 სამშობიარო ინფექცია/ სეპსისი 

W71 სხვა  ინფექციით გართულებული ორსულობა/ 

მშობიარობა 

W72 ავთვისებიანი სიმსივნე დაკავშირებული 

ორსულობასთან. 

W73 კეთილთვისებიანი / დაუზუსტებელი სიმსივნე 

დაკავშირებული ორსულობასთან 

W75 ტრავმით გართულებული ორსულობა 

W76 თანდაყოლილი ანომალიით გართულებული 

ორსულობა. 

W78 ორსულობა 

W79 დაუგეგმავი ორსულობა 

W80 ექტოპიური  ორსულობა 

W81 ორსულობის ტოქსიკოზი 

W82 თვითნებური აბორტი 

W83 ხელოვნური აბორტი 

W84 მაღალი რისკის ორსულობა 

W85 გესტაციური დიაბეტი 

W90 გაურთულებელი მშობიარობა/ მშობიარობა ცოცხალი 

ნაყოფით 

W91 გაურთულებელი მშობიარობა/ მშობიარობა მკვდარი 

ნაყოფით 

W92 გართულებელი მშობიარობა/ მშობიარობა  ცოცხალი 

ნაყოფით 

W93 გართულებელი მშობიარობა/ მშობიარობა მკვდარი 

ნაყოფით 

W94 მშობიარობის შემდგომი მასტიტი 

W95 ორსულობაში/ მშობიარობის პერიოდში სარძევე 

ჯირკვლთან დაკავშირებული სხვა დარღვევები 

W96 მშობიარობის შემდგომი სხვა გართულებები 

W99 დარღვევები ორსულობის / მშობიარობის პერიოდში, 

სხვა 

ქალთა სასქესო ორგანოები X 

X01 სასქესო ორგანოების ტკივილი ქალებში 

X02 მენსტრუალური ტკივილი 

X03 ტკივილი მენსტრუაციებს შორის 

(ინტერმენსტრუალური ტკივილი) 

X04 ტკივილი სქესობრივი აქტის დროს ქალებში/ 

მტკივნეული კოიტუსი ქალებში 

X05 მენსტრუაციის არარსებობა/ მწირე მენსტუალური 

გამონადენი 

X06 ჭარბი მენსტრუაცია 

X07 მენსტრუციის დარღვევა/ ხშირი 

X08 სისხლდენა მენსტრუალური ციკლის შუა პერიოდში 

X09 პრემენსტრუალური სიმპტომი/ ჩივილი 

X10 მენსტრუაციის დაგვიანება 

X11 მენოპაუზასთან დაკავშირებული სიმპტომი/ ჩივილი 

X12 პოსტმენოპაუზური სისხლდენა 

X13 პოსტკოიტალური სისხლდენა/ სისხლდენა 

სქესობრივი აქტის შემდეგ 

X14 გამონადენი საშოდან 

X15 სხვა ვაგინალური სიმპტომი/ ჩივილი 

X16 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოებთან დაკავშირებული 

სიმპტომი / ჩივილი 

X17 მენჯთან დაკავშირებული სიმპტომი/ ჩივილი ქალებში 

X18 სარძევე ჯირკვლის ტკივილი ქალებში 

X19 სარძევე ჯირკვლის მოცულობითი წარმონაქმნი/ 

სიმსივნე ქალებში 

X20 დვრილთან დაკავშირებული სიმპტომი/ ჩივილი 

ქალებში 

X21 სარძევე ჯირკვალთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი/ 

ჩივილი ქალებში 

X22 წუხილი/დამოკიდებულება სარძევე ჯირკვლის  

გარეგნული შეხედულების გამო ქალებში 

X23 სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის  შიში 

ქალებში (F) 

X24 სექსუალური დისფუნქციის  შიში ქალებში 

X25 სასქესო ორგანოების კიბოს შიში ქალებში 

X26 შიში/ეჭვი ქალის სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიან 

სიმსივნეზე 

X27 სარძევე ჯირკვლის/ სასქესო ორგანოების სხვა 

დაავადების შიში ქალებში (F) 

X28 ფუნქციის შეზღუდვა/ უუნარობა (X) 

X29 სასქესო ორგანოებთან დაკავშირებული სიმპტომი/ 

ჩივილი ქალებში 

X70 სიფილისი ქალებში 

X71 გონორეა ქალებში 

X72 სასქესო ორგანოების კანდიდოზი ქალებში 

X73 სასქესო ორგანოების ტრიქომონიაზი ქალებში 

X74 მცირე მენჯის ანთებითი დაავადება 

  

X75 საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნე 

X76 სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე  ქალებში 

X77 სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე  ქალებში 

(F) 

X78 საშვილოსნოს ფიბრომიომა 

X79 სარძევე ჯირკვლის კითილთვისებიანი სიმსივნე  

ქალებში 

X80 სასქესო ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე  

ქალებში 

X81 სასქესო ორგანოების სხვა/ დაუზუსტებელი სიმსივნე  

ქალებში (F) 

X82 ქალის სასქესო ორგანოების ტრავმა 

X83 ქალის სასქესო ორგანოების თანდაყოლი ანომალია 

 X84 ვაგინიტი/ ვულვიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

X85 საშვილოსნოს ყელის დაავადება, რომელიც სხვაგვარად 

არ არის დაზუსტებული 

X86 საშვილისნოს ყელის ნაცხის პათოლოგია 

X87 საშვილოსნოს და საშოს გამოვარდნა 

X88 სარძევე ჯირკვლის ფიბროცისტოზური დაავადება 

X89 პრემენსტრუალური დაძაბულობის სინდრომი 

X90 ქალის სასქესო ორგანოების ჰერპესი 

X91 მახვილწვეროვანი კანდილომა ქალებში 

X92 ქალის სასქესო ორგანოების ქლამიდიოზი  

X99 ქალის სასქესო ორგანოების სხვა დაავადება 

მამაკაცთა სასქესო ორგანოები Y 

Y01 ტკივილი ასოს არეში 

Y02 ტკივილი სათესლე ჯირკვალში/ სათესლე პარკში 

Y03 გამონადენი მამაკაცის ურეთრიდან 

Y04 ასოსთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი/ ჩივილი 

Y05 სათესლე პარკთან/ სათესლე ჯირკვალთან 

დაკავშირებული სხვა  სიმპტომი/ჩივილი 

Y06 წინამდებარე ჯირკვალთან დაკავშირებული  

სიმპტომი/ჩივილი 

Y07 იმპოტენცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის 

დაზუსტებული 

Y08 სექსუალურ ფუნქციასთან დაკავშირებული სიმპტომი/ 

ჩივილი მამაკაცებში.(M) 

Y10 უშვილობა/ ნაყოფიერების დაქვეითება  მამაკაცებში 

Y13 სტერილიზაცია მამაკაცის 

Y14 ოჯახის დაგეგმვის სხვა მეთოდები მამაკაცებისთვის 

Y16 სარძევე ჯირკვალთან დაკავშირებული სხვა სიმპტომი/ 

ჩივილი მამაკაცებში 

Y24 სექსუალური დისფუნქციის  შიში მამაკაცებში 

Y25 სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის  შიში  

მამაკაცებში 

Y26 სასქესო ორგანოების კიბოს  შიში მამაკაცებში 

Y27 სასქესო ორგანოების სხვა დაავადების  შიში 

მამაკაცებშის 

Y28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა(Y) 

Y29 სასქესო ორგანოებთან დაკავშირებული სიმპტომი/ 

ჩივილი მამაკაცებში 

Y70 სიფილისი  მამაკაცებში 

Y71 გონორეა მამაკაცებში 

Y72 გენიტალიების ჰერპესი  მამაკაცებში 

Y73 წინამდებარე ჯირკვლის/სათესლე ბუშტუკის ანთება 

Y74 სათესლეს / სათესლეს დანამატის ანთება 

Y75 ასოს თავის ანთება 

Y76 მახვილწვეროვანი კანდილომა მამაკაცებში 

Y77 წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე 

Y78 მამაკაცის გენიტალიების სხვა ავთვისებიანი სიმსივნე 

Y79 მამაკაცის გენიტალიების კეთილთვისებიანი / 

დაუზუსტებელი სიმსივნე. (M) 

Y80 მამაკაცის გენიტალიების ტრავმა 

Y81 ფიმოზი/ გრძელი ჩუჩა 

Y82 ჰიპოსპადიაზი 

Y83 ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი 

Y84 მამაკაცის სხვა თანდაყოლილი ანომალია 

Y85 წინამდებარე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი 

ჰიპერტროფია 

Y86 ჰიდროცელე (სათესლე ჯირკვლის წყალმანკი) 

Y99 მამაკაცის  გენიტალიების  სხვა დაავადება 

სოციალური პრობლემები  Z 

Z01 სიღარიბე/ ფინანსური პრობლემა 

Z02 საკვების/ სასმელი წყლის პრობლემა 

Z03 პრობლემა, დაკავშირებული ოჯახურ და სამეზობლო 

ურთიერთობებთან 

Z04 სოციო-კულტურული პრობლემა 

Z05 სამსახურეობრივი  პრობლემა 

Z06 უმუშევრობასთან  დაკავშირებული პრობლემა 

Z07 განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემა 

Z08 სოციალურ კეთილდღეობისთან დაკავშირებული 

პრობლემა 

Z09 იურიდიული პრობლემა 

Z10 ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემა 

Z11 პრობლემები დაკავშირებული დანიშნულების 

შესრულებასთან 

Z12 პარტნიორთან ურთიერთობის პრობლემა 

Z13 პარტნიორის ქცევის პრობლემა 

Z14 პარტნიორის ავადმყოფობის პრობლემა 

Z15 პარტნიორის დაკარგვასთან/ სიკვდილთან 

დაკავშირებული პრობლემა 

Z16 ურთიერთობის პრობლემა ბავშვთან 

Z18 ბავშვთან დაკავშირებული ავადმყოფობის პრობლემა 

Z19 ბავშვის დაკარგვასთან/ სიკვდილთან დაკავშირებული 

პრობლემები 

Z20 მშობლებთან/ ოჯახში ურთიერთობის პრობლემა 

Z21 ქცევითი პრობლემები მშობლებთან/ ოჯახთან 

მიმართებაში 

Z22 მშობლის/ოჯახის წევრის ავადმყოფობასთან 

დაკავშირებული პრობლემა 

Z23 მშობლის/ოჯახის წევრის დაკარგვასთან/ სიკვდილთან 

დაკავშირებული პრობლემა 

Z24 მეგობრებთან ურთიერთობის პრობლემა 

Z25 ძალადობის/ საშიში შემთხვევის პრობლემა 

Z27 სოციალური პრობლემის  შიში 

Z28 ფუნქციის შეზღუდვა/უუნარობა  (Z) 

Z29 სოციალური პრობლემები, რომელიც სხვაგვარად არ 

არის დაზუსტებული 
 


