
დანართი  #2 
 

skandinaviuri qveynebis qirurgiuli procedurebis 
klasifikatoris (NCSP) gamoyenebis wesi 

 
 
 muxli 1.  zogadi debulebebi  
1. ქირურგიული პროცედურების კლასიფიკატორი შემუშავებულია 

სკანდინავიური ქვეყნების სამედიცინო სტატისტიკის კომიტეტის (NOMESCO) მიერ 
1996 წელს.  

2. კლასიფიკატორის ძირითადი მახასიათებლები შემდეგნაირია: ის კარგად 
სტრუქტურირებულია; გამოყენებისათვის მოქნილია; თავსებადია ICD-10-თან; მოიცავს 
დაახლოებით 13000 ჩარევის ჩამონათვალს; ხდება მისი ყოველწლიური განახლება; 
წარმოადგენს NORD DRG სისტემის საფუძველს. 

 
muxli 2. კლასიფიკატორის სტრუქტურა 
 
1. კლასიფიკატორი მოიცავს ქირურგიული პროცედურების 15 ძირითად თავს (A-

H, J-N, P-Q), რომლებიც სხეულის ფუნქციონალურ-ანატომიური სისტემების მიხედვით 
არის დალაგებული, damxmare Tavebs (R-Y)  და ერთ დამატებით თავს (Z). 
A ნერვული სისტემა 
B ენდოკრინული სისტემა 
C თვალი და მისი დანამატები 
D ყური, ცხვირი და ყელი 
E კბილები, ყბები, პირის ღრუ და ხახა  
F გული და გულმკერდის მთვარი სისხლძარღვები 

G გულმკერდის კედელი, პლევრა, შუასაყარი, დიაფრაგმა, ტრაქეა, ბრონქები და 
ფილტვები 

H სარძევე ჯირკვალი 
J საჭმლის მომნელებელი სისტემა და ელენთა 

K შარდსასქესო სისტემა, ქაცის სასქესო ორგანოები და რეტროპერიტონეალური 
სივრცე 

L ქალის სასქესო ორგანოები 
M სამეანო პროცედურები 
N ძვალკუნთოვანი სისტემა 
P პერიფერიული სისხლძარღვები და ლიმფური სისტემა 

Q კანი 
R რეაბილიტაცია და მოვლა 



S პირზე და კბილებზე ამბულატორული პროცედურები 

W პროცედურები, რომელთაც გავლენა აქვთ რამდენიმე ორგანოთა სისტემაზე  
X პროცედურების კოდები, რომლებიც არ საზღვრავენ ორგანოთა სისტემას 

Y ორგანოების და ქსოვილების შეძენა ტრანსპლანტაციისთვის 

Z ზოგადი მანიშნებელი ყველა სხვა თავებისთვის 
 
2. ძირითად თავებში კოდები შემდეგნაირად  ყალიბდება:  
a) კოდის პირველი დონე (პოზიცია 1) აღნიშნავს ერთ-ერთ თავს იმ 15 ძირითადიდან, 

რომელიც ადამიანის სხეულის ფუნქციონალურ-ანატომიურ სისტემებს შეესაბამება, 
მაგალითად, A - ნერვული სისტემა. 

b) მეორე დონე (პოზიცია 2) აღნიშნავს ფუნქციონალურ-ანატომიურ უბანს სხეულის 
მოცემულ სისტემაში, მაგალითად, AA - თავის ქალა და ქალასშიდა 
(ინტრაკრანიალური) სტრუქტურები. 

g) მესამე დონე (პოზიცია 3) აღნიშნავს პროცედურის ზოგად მეთოდს (პროცედურის 
ჯგუფი), მაგალითად, AAD – თავისა და თავის ტვინის სადიაგნოსტიკო 
რადიოლოგიური გამოკვლევა. 
d) კოდის ციფრული ნიშნულები პროცედურათა ჯგუფში კონკრეტულ პროცედურას 
აღნიშნავს, მათ შორის ქირურგიული მეთოდების და მკაფიოდ განსაზღვრული 
ანატომიური მდებარეობის ჩათვლით. 
 
3. აღნიშნული სტრუქტურის მეშვეობით ნიშნულთა თანმიმდევრობა კოდს ცალსახად 
განსაზღვრულ მნიშვნელობას ანიჭებს.   
 
3. დამატებითი თავი Z 
  

თავ Z-ში მოცემული დამატებითი კოდები ზოგად მახასიათებლებს წარმოადგენს, 
რომლებიც ყველა ძირითადი თავისთვის არის მისაღები. ერთი ან ორი დამატებითი 
კოდის გამოყენება პროცედურის ძირითადი კოდის განსაზღვრებას ან მის 
დანიშნულებას არ ცვლის. 
   

muxli 3. პროცედურების კოდების აღწერა 
 

  1. კონკრეტული პროცედურის კოდი ექვსნიშნaa და ლათინური ასოების და 
ციფრების კომბინაციას წარმოადგენს.  
  2. პროცედურის ძირითადი კოდი კლასიფიკატორის მხოლოდ ერთ ადგილას 
გვხვდება. კოდის პოზიცია კლასიფიკატორში განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ 
როგორ არის განლაგებული პროცედურა ფუნქციონალურ-ანატომიური ღერძის 
მიხედვით.  
  
muxli 4.  კოდის სტრუქტურის სპეციფიკური ელემენტები 



 
კოდის მესამე პოზიციაზე ჩაწერილი ასოები პროცედურის ტიპს აღნიშნავს და 
ერთნაირია კლასიფიკატორის თითქმის ყველა თავში: 
a)   - - A  ანესთეზია; 
b)   - - D დიაგნოსტიკური რადიოლოგია; 
g)   - - E  ენდოსკოპია; 
d)   - - F  ფიზიოლოგიური გამოკვლევა ; 
e)   - - I  იზოტოპური გამოკვლევა ; 
v)   - - O  ონკოლოგია; 
z)   - - R  რეაბილიტაცია; 
T)   - - S  ქირურგია; 
i)   - - X  სხვა პროცედურა; 
k)   - - Z  განსაკუთრებული შემთხვევები.  
 
muxli 5. სტრუქტურული დაყოფის მაგალითები 
 
1. A ნერვული სისტემა
a) AA თავის ქალას და ქალასშიდა (ინტრაკრანიალური) სტრუქტურები; 
b) AAD თავისა და თავის ტვინის დიაგნოსტიკური რადიოლოგიური 

გამოკვლევა; 
g) AADA1A თავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა; 
d) AADA1L თავის მიდამოს დინამიური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა;
e) AADA2A ქალას ფუძის (კრანიალური ბაზისის) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა; 
v) AADA3A სახის ძვლების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა; 
z) AADA4A თურქული კეხის (Sella turcica) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა; 
T) AADA6A ქალას ნაკერის (Cranial sutures) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა; 
i) AADA7A ცერებრული სითხის (Liquor cerebri) შუნტის რენტგენოლოგიური 

გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე. 
 

2. L ქალის სასქესო ორგანოები 
a) LA საკვერცხე; 
b) LAS საკვერცხის ოპერაცია; 
g) LASA საკვერცხის პუნქცია; 
d) LASA00 საკვერცხის კისტის პუნქცია; 
e) LASA01 საკვერცხის კისტის ლაპარასკოპიული პუნქცია; 
v) LASA03 საკვერცხის კისტის კანქვეშა პუნქცია; 
z) LASA06 საკვერცხის კისტის ტრანსვაგინალური პუნქცია; 
T) LASA10 ოოციტის კანქვეშა ან ტრანსვაგინალური პუნქცია და აღდგენა; 
i) LASA11 ოოციტის ლაპარასkოპიული აღდგენა; 
k) LASA20 კანქვეშა ან ტრანსვაგინალური ინექცია საკვერცხისშიდა ორსულობისას; 
l) LASA31 ოვარიოსკოპია; 



m) LASA96 საკვერცხის სხვა პუნქცია; 
n) LASA97 საკვერცხის სხვა ლაპარასკოპიული პუნქცია; 
  
o) LBX ფალოპის მილზე სხვა პროცედურები; 
p) LBXX00 ფალოპის მილის ბიოფსია ნემსით; 
J) LBXX10 ფალოპის მილის კატეტერიზაცია; 
r) LBXX14 ფალოპის მილის პერსუფლაცია; 
 
 

3. ყველა თავში მოცემულია პროცედურების ძირითადი კოდები, თითოეული 
მათგანი კონკრეტული პროცედურის უნიკალურ იდენტიფიკატორს წარმოადგენს.  

4. თავი Z-ის კოდები ყალიბდება როგორც პროცედურის ზოგადი მახასიათებელი, 
რომელიც ძირითადი პროცედურის კოდის დამატებით ინფორმაციას იძლევა. ეს კოდები 
ყოველTვის მოჰყვება პროცედურის ძირითად კოდს.  

 
 
muxli 6. ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხები  

 
1. კოდის ტექსტი არის აღწერილობითი და მისი გამოყენება ar atarebs 

savaldebulo xasiaTs samedicino ჩანაწერების წარმოებისას. კოდის ტექსტს 
გამყოფი ფუნქცია აქვს და ის შექნმილია ქირურგიული განყოფილებების საქმიანობის 
აღსაწერად. უმჯობესია, თუკი samedicino dokumentaciaSi ოპერაციის შესახებ 
ჩანაწერი ლოკალურად მიღებული ტერმინებით მოხდება, რადგანაც NCSP-ი 
რეგისტრაციის მიზნებს არ ემსახურება.   
2. ტერმინი “ამოკვეთა” ექსტირპაციას, რეზექციას, ენუკლეაციას  გულისხმობს და ამ 
ტერმინით მსგავსი სახის პროცედურების აღნიშვნა შეიძლება.  
3. ტერმინი “დაზიანება” მოიცავს ქსოვილის ცვლილებების ყველა სახეობას, რაც 
კლინიკურად სიმსივნეს, ანთებას, ტრავმას ან სხვა დეფექტს  წარმოადგენს.  
 
 
 
 
 
 
 
 



დანართი 2
10777 codes in current filter

NCSP TEXT

A ნერვული სისტემა Nervous system

AA თავის ქალას და ქალასშიდა (ინტრაკრანიული) სტრუქტურები Skull and intracranial structures

AAD თავისა და თავის ტვინის დიაგნოსტიკური რადიოლოგიური 
გამოკვლევა

Diagnostic radiology of head and brain

AADA1A თავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Head X-ray examination

AADA1L თავის მიდამოს დინამიური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Dynamic X-ray examination of head region

AADA2A ქალას ფუძის (კრანიალური ბაზისის) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Cranial basis X-ray examination

AADA3A სახის ძვლების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Facial bones X-ray examination

AADA4A თურქული კეხის (Sella turcica) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Sella turcica X-ray examination

AADA6A ქალას ნაკერის (Cranial sutures) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Cranial sutures X-ray examination

AADA7A ცერებრული სითხის (Liquor cerebri) შუნტის რენტგენოლოგიური 
გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე

Liquor cerebri shunt X-ray examinatin without contrast

AADB7E ვალვულოგრაფია ან ცერებრური სითხის (Liquor cerebri) შუნტის 
გამოკვლევა კონტრასტით

Valvulography or liquor cerebri shunt with contrast

AADC2A ცერებრური ანგიოგრაფია რენტგენით Cerebral angiography with X-ray

AADC3A საძილე არტერიის (carotis) რენტრენოლოგიური ანგიოგრაფია Carotis angiography with X-ray

AADC4A ვერტებრალური არტერიის (vertebralis) რენტრენოლოგიური 
ანგიოგრაფია 

Vertebralis angiography with X-ray

AADC5A სახესთან მიმავალი არტერიების რენტგენოლოგიური ანგიოგრაფია Angiography of arteries to the face with X-ray

AADC7A კისრის და თავის ტვინის არტერიების ანგიოგრაფია Angiography of arteries of neck and brain

AADC9A კისრის და თავის ტვინის არტერიების პირდაპირი პუნქცია და 
რენტრენოლოგიური ანგიოგრაფია 

Direct puncture and X-ray angiography of arteries of head and neck

AADD1A თავის და თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია Head and brain CT examination

AADD4A თურქული კეხი (Sella turcica) კომპიუტერული ტომოგრაფია Sella turcica CT examination

AADD6A ქალას ძვლების კომპიუტერული ტომოგრაფია Cranial bones CT examination

AADD7A თავის ტვინის ანგიოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფიით CT angiography of brain

AADE5A თავის ტვინის ულტრასონოგრაფია Brain ultrasonography

AADE5H ბავშვის თავის ტვინის ულტრასონოგრაფია Brain ultrasonography of a child

AADE9X ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ულტრასონოგრაფია Other ultrasonography of central nervous system

AADG1A თავის მაგნიტო –რეზონანსური ტომოგრაფია (MRI) Head MRI examination

AADG4B თურქული კეხი (Sella turcica) მაგნიტო –რეზონანსური ტომოგრაფია 
(MRI)

Sella turcica MRI examination
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AADG5F თავის ტვინის ფუნქციონალური მაგნიტო –რეზონანსური ტომოგრაფია 
(MRI)

Functional MRI examination of brain

AADK5A თავის ტვინის სპექტროსკოპია Brain spectroscopy

AADK5N ტრაქტოგრაფია ცენტრალური ნერვული სისტემის თეთრი ნივთიერების 
შიგნით

Tractography within white matter of central nervous system

AAF თავის ტვინის და ქალას სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები Other diagnostic procedures of brain and skull

AAF110 სადიაგნოსტიკო ტესტი ლევოდოპით (L-Dopa) პარკინსონიზმის 
გამოვლენისთვის

Diagnostic test for parkinsomism with L-Dopa

AAF800 ნევროფსიქოლოგიური გამოკვლევა Neuropsychological investigation

AAF899 სხვა ფსიქოლოგიური გამოკვლევა Other psychological examination

AAFA10 ქალასშიდა (ინტრაკრანიუlი) წნევის გაზომვა Intracerebral pressure measurement

AAFC00 თავის გაშუქება Transillumination of head

AAFD00 მაგნიტოენცეფალოგრაფია (MEG) Magnetoencefalography (MEG)

AAFE00 ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG), ღვიძილის Eletroencefalography (EEG), awake

AAFE04 ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG) ძილის დეპრივაციით Eletroencefalography (EEG) with sleep deprivation

AAFE10 ხანგძლივი ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG) Longterm EEG

AAFE12 ამბულატორული ხანგძლივი ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG) Ambulatory longterm EEG

AAFE20 სფენოიდური ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG) Sphenoidal EEG

AAFE24 ინტრაკარატიდური ამობარბიტალური პროცედურა (WADA) 
ელექტროენცეფალოგრაფიით

Intracarotid amobarbital procedure (WADA) with EEG

AAFE29 სხვა სპეციალური ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG) Other special EEG

AAFE30 ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG) ვიდეოტელემეტრიით EEG with videotelemetry

AAFE40 ქალასშიდა ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG) Intracranial EEG

AAFE42 ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG) ინტრაკრანიუlი სტიმულაციით EEG with intracraniel stimulation

AAFE90 ელექტროენცეფალოგრაფიის (EEG) რაოდენობითი ან დიპოლარული 
ანალიზი 

Quantitative or dipolar analysis EEG

AAFE94 ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG) კომბინირებული რენტგენოგრაფიით EEG combined to radiological imaging

AAFE99 ელექტროენცეფალოგრაფია (EEG) სხვა ჩარევის დროს EEG during other interventinon

AAFG00 ღეროს გამოწვეული სმენის პოტენციალი (BAEP) Brainstem auditory evoked potential (BAEP)

AAFG02 Brainstem გამოწვეული სმენის პოტენციალი (BAEP) სმენის ზღურბლის 
გაზომვისთვის 

Brainstem auditory evoked potential (BAEP) to measure treshold of hearing

AAFG10 Brainstem გამოწვეული სმენის პოტენციალი (BAEP) სპეციალური 
მეთოდებით

Brainstem auditory evoked potential (BAEP) with special methods

AAFG12 გამოწვეული პოტენციალი, დაკავშირებული მოვლენასთან ან 
კოგნიტური (ERP)

Event related or cognitive evoked potentials (ERP)

AAFG20 გამოწვეული პოტენციალი, სომატოსენსორული (SEP) Somatosensory evoked potential (SEP)
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AAFG40 გამოწვეული პოტენციალი, ვიზუალური (VEP) Visual evoked potential (VEP)

AAFG42 ელექტროოკულოგრაფია Electrooculography

AAFG60 გამოწვეული პოტენციალი, მაგნიტური Magnetfield evoked potential

AAFG62 გამოწვეული პოტენციალი, მაგნიტური ფოკუსური სტიმულაციით Magnetfield evoked potential with focused stimulation

AAFG80 ელექტრორეტინოგრაფია კანის ელექტროდებით Electroretinography wit cutaneous electrodes

AAFG82 ელექტრორეტინოგრაფია კორნეალური ელექტროდებით Electroretinography wit corneal electrodes

AAFH00 სტანდარტული პოლისომნოგრაფია ძილის საკვლევ ლაბორატორიაში Standard polysomnography (PSG) in sleep laboratory

AAFH02 პოლისომნოგრაფია სპეციალური მონიტორინგით Polysomnography with special tracings

AAFH04 ამბულატორული პოლისომნოგრაფია Polysomnography, ambulatory

AAFH10 აქტივობის რეგისტრაცია (Actigraphy) Actigraphy

AAFH20 სიფხიზლის ტესტირება (MWT) Maintenance of Wakefulness Test (MWT)

AAFH30 მრავალჯერადი ფარული ძილის ტესტი (MLST) Multiple Latency Sleep Test (MLST)

AAFH40 ღამის პოლიგრაფია,ამბულატორიულად Night polygraphy, ambulatory

AAFH42 ღამის პოლიგრაფია ძილის საკვლევ ლაბორატორიაში Night polygraphy in sleep laboratory

AAFH80 აპნოეს მონიტორინგი (Apnoemonitoring) Apnoemonitoring

AAFL00 ერთი ნახევარსფეროს ხელოვნური / იძულებული პარალიჩი (Wada-test) Induced paralysis of one hemisphere (Wada-test)

AAI თავის ტვინის იზოტოპური შემოწმება Isotope examination of brain

AAIA00 თავის ტვინის იზოტოპური გამოკვლევა Brain isotope imaging

AAIA02 რადიონუკლიდური ცისტერნოგრაფია ან ვენტრიკულოგრაფია Radionuclide cisternography or ventriculography

AAIA10 სისხლის დინების იზოტოპური შემოწმება თავის ტვინში Brain blood flow isotope examination

AAIA20 ცერებრური სითხის დინების იზოტოპური შემოწმება Cerebral fluid flow isotope examination

AAIA22 ცერებრური სითხის დინების შუნტის იზოტოპური შემოწმება Cerebral fluid shunt function isotope exmination

AAIA24 ცერებრური სითხის გაჟონვის იზოტოპური შემოწმება Cerebral fluid leakage isotope examination

AAIA30 თავის ტვინის რეცეპტორის ან ტრანსპორტული პროტეინის 
განაწილების იზოტოპური გამოკვლევა 

Brain reseptor or transprot protein distribution isotope imaging

AAIB00 თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია SPECT Brain SPECT

AAIC00 თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია PET Brain PET

AAIC04 თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია გამა PET Brain gamma PET

AAIC10 თავის ტვინის პერფუზიის კომპიუტერული ტომოგრაფია PET Brain perfusion PET

AAIC20 თავის ტვინის მეტაბოლიზმის კომპიუტერული ტომოგრაფია PET Brain metabolism PET

AAIC30 თავის ტვინის რეცეპტორის ან ტრანსპორტული პროტეინის PET Brain reseptor or transportprotein PET

AAID00 ქალას ძვლების იზოტოპური გამოკვლევა Skull bones isotope imaging

AAO თავის ტვინის და ქალას რადიოთერაპია Radiotherapy of brain and skull

AAO0 თავის ტვინის რადიოთერაპია Radiotherapy of brain
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AAO001 წინასაოპერაციო თავის ტვინის და სხვა ქალასშიდა სტრუქტურების 
რადიოთერაპია

Preoperative radiotherapy of brain and other intracranial structures

AAO002 თავის ტვინის და სხვა ქალასშიდა სტრუქტურების რადიოთერაპია Radical radiotherapy of brain and other intracranial structures

AAO003 თავის ტვინის და სხვა ქალასშიდა სტრუქტურების დამხმარე 
რადიოთერაპია

Adjuvant radiotherapy of brain and other intracranial structures

AAO004 თავის ტვინის და სხვა ქალასშიდა სტრუქტურების შემამსუბუქებელი / 
პალიატიური რადიოთერაპია

Palliative radiotherapy of brain and other intracranial structures

AAO029 თავის ტვინის ან სხვა ქალასშიდა სტრუქტურის სიმსივნის ლოკალური 
რეციდივის რადიოთერაპია

Radiotherapy of local residive of tumor or brain or other intracranial structures

AAO049 თავის ტვინში და სხვა ქალასშიდა სტრუქტურაში მეტასტაზების 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of metasthasis in the brain and other intracranial structures

AAO090 თავის ტვინში და სხვა ქალასშიდა სტრუქტურაში მეტასტაზების 
პროფილაქტიკური რადიოთერაპია

Profylactic radiotherapy of brain and other intracranial structures

AAO099 თავის ტვინის და სხვა ქალასშიდა სტრუქტურების სხვა სახის 
რადიოთერაპია

Other radiotherapy of brain and other intracranial structures

AAO1 თავის ძვლების რადიოთერაპია Radiotherapy of bones of head

AAO101 წინასაოპერაციო თავის ძვლების პირველადი სიმსივნის რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of primary tumor of bones of the head

AAO102 თავის ძვლების პირველადი სიმსივნის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of primary tumor of bones of the head

AAO103 თავის ძვლების პირველადი სიმსივნის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of primary tumor of bones of the head

AAO104 თავის ძვლების პირველადი სიმსივნის შემამსუბუქებელი / 
პალიატიური რადიოთერაპია 

Palliative radiotherapy of primary tumor of bones of the head

AAO129 თავის ძვლების ლოკალური რეციდივური სიმსივნის რადიოთერაპია Radiotherapy of loca recidive of tumor of bones of the head

AAO149 თავის ძვლებში მეტასტაზების რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in bones of the head

AAO190 თავის ძვლების პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactive radiotherapy of bones of the head

AAO199 თავის ძვლების სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of bones of the head

AAS ქირურგიული ჩარევა ქალაზე და ქალასშიდა სტრუქტურებზე Surgery of skull and intracranial structures

AASA სადიაგნოსტიკო ქალასშიდა პროცედურები Diagnostic intracranial procedures

AASA00 კვლევითი კრანიოტომია Exploratory craniotomy

AASA10 ბიოფსია კრანიოტომიის მეშვეობით Biopsy through craniotomy

AASA12 ბიოფსია კრანიოტომიის მეშვეობით ზებგერითი კონტროლით Ultrasound guided biopsy through craniotomy

AASA14 ენდოსკოპური ბიოფსია კრანიოტომიის მეშვეობით Endoscopic biopsy through craniotomy

AASA20 ინტრავენტიკულარული წნევის მონიტორინგის ხელსაწყოს ჩადგმა Insertion of intraventricular pressure monitoring device
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AASA25 ეპიდურალური წნევის მონიტორინგის ხელსაწყოს ჩადგმა Insertion of epidural pressure monitoring device

AASA27 ინტრაცერებრური წნევის მონიტორინგის ხელსაწყოს ჩადგმა Insertion of intracerebral pressure monitoring device

AASA30 ეპიდურალური ელექტროდების ჩადგმა Insertion of epidural electrodes

AASA35 სუბდურალური ელექტროდების ჩადგმა Insertion of subdural electrodes

AASA40 ინტრაცერებრური ელექტროდების ჩადგმა Insertion of intracerebral electrodes

AASA50 ქალასშიდა ენდოსკოპია Intracranial endoscopy

AASA99 სხვა ქალასშიდა დიაგნოსტიკური პროცედურები Other diagnostic intracranial procedures

AASB ქალასშიდა დაზიანების ამოკვეთა და განადგურება Excision and destruction of intracranial lesion

AASB00 ქალასშიდა დაზიანების ექსტირპაცია Extirpation of intracranial lesion

AASB10 ქალასშიდა დაზიანების ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of intracranial lesion

AASB20 ქალასშიდა იარის / წყლულის განადგურება Destruction of intracranial lesion

AASB30 სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია Evacuation of spontaneous intracranial haematoma

AASB99 ქალასშიდა დაზიანების სხვა სახის განადგურება Other excision or destruction of intracranial lesion

AASC ქალასშიდა ანევრიზმის და სხვა ვასკულარული დაზიანების ოპერაცია Operations for intracranial aneurysm and other vascular lesions

AASC00 ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა Ligature of intracranial aneurysm

AASC05 ქალასშიდა ანევრიზმის მკვებავი არტერიის ლიგატურა Ligature of feeding artery of intracranial aneurysm

AASC10 ქალასშიდა ანევრიზმის კედლის გაძლიერება Reinforcement of intracranial aneurysm wall

AASC15 ქალასშიდა ანევრიზმის ტრეპინგი Trapping of intracranial aneurysm

AASC20 ქალასშიდა სისხლძარღვის ანასტომოზი Anastomosis to intracranial vessel

AASC30 ვასკულარული ფისტულის ქალასშიდა დაცობა Intracranial occlusion of vascular fistula

AASC40 ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია Extirpation of intracranial arterio-venous malformation

AASC45 კავერნოზული სინუსის ვასკულარული ოპერაცია Vascular operation on sinus cavernosus

AASC99 ანევრიზმის ან სხვა ქალასშიდა ვასკულარული დაზიანების სხვა სახის 
ოპერაცია

Other operation for aneurysm or other intracranial vascular lesion

AASD ოპერაციები თავის ტრავმის გამო Operations for head injuries

AASD00 ეპიდურალური ჰემატომის ევაკუაცია Evacuation of epidural haematoma

AASD05 ეპიდურალური ჰემატომის გადაუდებელი ევაკუაცია Evacuation of acute subdural haematoma

AASD10 ქრონიკული ეპიდურალური ჰემატომის ევაკუაცია Evacuation of chronic subdural haematoma

AASD12 სუბდურალური სითხის დრენაჟი Drainage of subdural fluid

AASD15 ტრავმატული ინტრაცერებრური ჰემატომის ევაკუაცია Evacuation of traumatic intracerebral haematoma

AASD16 სუბდურალური დრენაჟის ამოღება Removal of subdural drainage

AASD30 ქალას გამჭოლი ან პერფორაციული ტრავმის რევიზია Revision of penetrating or perforating injury of skull

AASD40 ქალას მოტეხილობის რევიზია Revision of fracture of skull

AASD42 ქალას ფრონტონაზალური მოტეხილობის თერაპა Treatment of frontobasal fracture of skull

AASD99 სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო Other operation for head injury

AASE ოპერაციები ქალას ფუძეში შესვლით Operations by cranial base approach
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AASE00 ტრანსსფენოიდალური გამოკვლევა Transsphenoidal exploration

AASE10 ქალასშიდა დაზიანების მთლიანი ან ნაწილობრივი 
ტრანსსფენოიდალური ამოკვეთა

Transsphenoidal total or partial excision of intracranial lesion

AASE20 ქალასშიდა დაზიანების მთლიანი ან ნაწილობრივი ტრანსორალური 
ამოკვეთა

Transoral total or partial excision of intracranial lesion

AASE25 ქალასშიდა დაზიანების მთლიანი ან ნაწილობრივი ტრანსცერვიკალური 
ამოკვეთა

Transcervical total or partial excision of intracranial lesion

AASE30 ქალასშიდა დაზიანების მთლიანი ან ნაწილობრივი 
ტრანსლაბირინთული ამოკვეთა

Translabyrinthine total or partial excision of intracranial lesion

AASE32 აკუსტიკური ნევრინომის ტრანსლაბირინთული ამოკვეთა Translabyrinthine excision acoustic neurinome

AASE34 სხვა ოპერაციები აკუსტიკურ ნერვზე Other operations on acoustical nerv

AASE40 ქალასშიდა დაზიანების მთლიანი ან ნაწილობრივი 
ტრანსტემპორალური ამოკვეთა

Transtemporal total or partial excision of intracranial lesion

AASE50 ქალასშიდა დაზიანების მთლიანი ან ნაწილობრივი 
ზიგომატიკოტემპორალური ამოკვეთა

Zygomaticotemporal total or partial excision of intracranial lesion

AASE99 სხვა ოპერაციები ქალას ფუძეში შესვლით Other operation by cranial base approach

AASF თავის ტვინის ვენტრიკულის და ინტრაცერებრური კისტას შუნტირება Shunt operations on ventricles of brain and intracerebral cysts

AASF00 ვენტრიკულოსტომია Ventriculostomy

AASF05 ვენტრიკულოპერიტონული შუნტი Ventriculoperitoneal shunt

AASF10 ლუმბალური პერიტონული შუნტი Lumboperitoneal shunt

AASF12 ცერებროსპინალური სითხის ლუმბალური დრენაჟი Lumbal drainage of cerebrospinal fluid

AASF15 ვენტრიკულოატრიული შუნტი Ventriculoatrial shunt

AASF20 თავის ტვინის ვენტრიკულის შუნტის რევიზია Revision of shunt of ventricle of brain

AASF25 თავის ტვინის ვენტრიკულის შუნტის ამოღება Removal of shunt of ventricle of brain

AASF30 ინტრავენტრიკულარული ინექციური ხელსაწყოს იმპლანტაცია Implantation of intraventricular injection device

AASF35 რეზერვუარის იმპლანტირება ინტრავენტრიკულარული თერაპიისთვის Implantation of reservoir for intraventricular therapy

AASF40 შუნტი ინტრაკრანიუlი კისტიდან მუცლის ღრუმდე Shunt of intracranial cyst to peritoneum

AASF45 ინტრაკრანიუlი კისტას ფენესტაცია Fenestration of intracranial cyst

AASF99 თავის ტვინის ვენტრიკულის ან ინტრაკრანიუlი კისტას სხვა სახის 
შუნტირება

Other shunt operation on ventricle of brain or intracranial cyst

AASG სტერეოტაქტიკური ინტრაკრანიუlი ოპერაციები Stereotactic intracranial operations

AASG00 სტერეოტაქტიკური ინტრაკრანიუlი ბიოფსია Stereotactic intracranial biopsy

AASG10 ნუკლეოსის ან ნერვის ტრაქტის სტერეოტაქტიკური ინტრაკრანიუlი 
დესტრუქცია

Stereotactic intracranial destruction of nucleus or nerve tract

AASG20 სტერეოტაქტიკური ინტრაკრანიუlი ელექტროდების იმპლანტაცია Stereotactic intracranial implantation of electrodes
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AASG22 ელექტროდების იმპლანტირებათალამუსკენ Implantation of electrode to thalamus

AASG23 თალამუსური ელექტროდების რევიზია Revision of thalamic electrode

AASG30 სტერეოტაქტიკური ინტრაკრანიუlი რადიოაქტიური აგენტის 
იმპლანტაცია

Stereotactic intracranial implantation of radioactive agent

AASG40 სტერეოტაქტიკური ინტრაკრანიუlი ფეტალური ქსოვილის 
იმპლანტაცია

Stereotactic intracranial implantation of fetal tissue

AASG50 სტერეოტაქტიკური ინტრაკრანიუlი რადიოთერაპია Stereotactic intracranial radiotherapy

AASG99 სხვა სტერეოტაქტიკური ინტრაკრანიუlი ოპერაციები Other stereotactic intracranial operation

AASH ოპერაციები კრანიალურ ნერვებზე Operations on cranial nerves

AASH10 კრანიალური ნერვის რიზოტომია Rhizotomy of cranial nerve

AASH20 კრანიალური ნერვის დეკომპრესია Decompression of cranial nerve

AASH30 კრანიალური ნერვის თერმული დესტრუქცია Thermal destruction of cranial nerve

AASH40 ინექცია კრანიალურ ნერვში Injection into cranial nerve

AASH50 კრანიალური ნერვის ანასტომოზი Cranial nerve anastomosis

AASH60 კრანიალური ნერვის მიკროვასკულარული დეკომპრესია Microvascular decompression of cranial nerve

AASH70 კრანიალური ნერვის ტრანსპლანტირება Nervtransplantation to cranial nerve

AASH80 მიკროვასკულური კუნთის ტრანსპლანტირება კრანიალური ნერვის 
არეში

Microvascural muscle transplantation in cranial nerve area

AASH99 სხვა ოპერაციები კრანიალურ ნერვზე Other operation on cranial nerve

AASJ ოპერაციები ეპილეფსიის გამო Operations for epilepsy

AASJ00 ჰემისფერექტომია Hemispherectomy

AASJ10 ლობესტომია ეპილეფსიის გამო Lobectomy for epilepsy

AASJ15 ჰიპოკამპექტომია Hippocampectomy

AASJ20 ეპილეფსური ფოკუსის ამოკვეთა Excision of epileptic focus

AASJ25 ნერვული ტრაქტის ტრანსციზია ეპილეფსიის გამო Transcision of nerve tracts for epilepsy

AASJ30 კალოსოტომია ეპილეფსიის გამო Callosotomy for epilepsy

AASJ35 ჰემიდეკორტიკაცია ეპილეფსიის გამო Hemidecortication for epilepsy

AASJ99 სხვა ოპერაციები ეპილეფსიის გამო Other operation for epilepsy

AASK ოპერაციები ქალაზე და თავის ტვინის მაგარ გარსზე Operations on skull and dura

AASK00 კრანიოპლასტია Cranioplasty

AASK10 თავის ტვინის მაგარი გარსის მთლიანობის აღდგენა Repair of dura

AASK20 ოპერაციები კრანიოსინოსტოზის გამო Operations for craniosynostosis

AASK30 კრანიოფაციალური რეკონსტრუქციები თანდაყოლილი ანომალიების 
დროს

Craniofacial reconstruction in congenital malformations

AASK40 ცერებროსპინალური ფისტულის დახურვა Closure of cerebrospinal fluid fistula

AASK50 რეპოზიცია და რეკონსტრუქცია ქალას ტრავმის დროს Reposition and ostheosynthesis in skull trauma

AASK60 ქალას დაზიანების რეზექცია რეკონსტრუქციით Resektion of skull lesion with reconstruction
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AASK70 თავის ქალას ბიოფსია Biopsy of skull

AASK75 თავის ქალას დაზიანების ამოკვეთა Excision of lesion of skull

AASK80 თავის ქალას თაღის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of skull cap

AASK85 ამოჭრილი თავის ქალას თაღის ნაწილის რეპლანტაცია Replantation of previously excised part of skull cap

AASK99 სხვა ოპერაციები ქალაზე და თავის ტვინის მაგარ გარსზე Other operation on skull or dura

AASM ოპერაციები ინტრაკრანიუlი ინფექციების გამო Operations for intracranial infection

AASM00 ინტრაცერებრური აბსცესის პუნქცია და ევაკუაცია Puncture and evacuation of intracerebral abscess

AASM10 ინტრაცერებრური აბსცესის ამოკვეთა Excision of intracerebral abscess

AASM30 ეპიდურალური ან სუბდურალური ემპიემის ევაკუაცია Evacuation of epidural or subdural empyema

AASM99 სხვა ოპერაციები ინტრაკრანიუlი ინფექციების გამო Other operation for intracranial infection

AASN ოპერაციები ინტრაკრანიუlი თანდაყოლილი ანომალიების გამო Operations for intracranial congenital malformations

AASN00 ენცეფალოცელეს ამოკვეთა და მთლიანობის აღდგენა Excision and repair of encephalocele

AASN99 სხვა ოპერაციები ინტრაკრანიუlი თანდაყოლილი ანომალიების გამო Other operation for intracranial congenital malformation

AASP რეკონსტრუქციის ოპერაციები სახის პარალიჩის გამო Reconstructive operations for facial palsy

AASP00 კუნთის ადგილობრივი ტრანსპლანტირება სახის პარალიჩის გამო Local transposition of muscle for facial palsy

AASP10 ნერვის კროსფაციალური ტრანსპლანტირება სახის პარალიჩის გამო Cross-facial transplantation of nerve for facial palsy

AASP20 კუნთის მიკროვასკულარული ტრანსპოზიცია სახის პარალიჩის გამო Microvascular transposition of muscle for facial palsy

AASP99 სხვა სარეკონსტრუქციო ოპერაციები სახის პარალიჩის გამო Other reconstructive operation for facial palsy

AASU იმპლანტების და სხვა ფიქსაციის გარე ხელსაწყოს ამოღება თავის 
ქალადან

Removal of implants and external fixation devices from skull

AASU00 იმპლანტების ან სხვა ფიქსაციის გარე ხელსაწყოს ამოღება თავის 
ქალადან

Removal of implant or external fixation device from skull

AASW სხვა ოპერაციები თავის ქალაზე და ინტრაკრანიალურ სტრუქტურებზე Other opertions on skull and intracranial structures

AASW01 ინტრაკრანიუlი აღმგზნები / სტიმულაციური ხელსაწყოს იმპლანტაცია Implantation of intracranial stimulation device

AASW02 ინტრაკრანიუlი ინექციური ხელსაწყოს იმპლანტაცია Implantation of intracranial injection device

AASW99 სხვა ოპერაციები თავის ქალაზე და ინტრაკრანიალურ სტრუქტურებზე Other operation on skull or intracranial structure

AAXA ინტრაკრანიუlი ხელსაწყოს რეგულირება Adjustment of intracranial devices

AAXA00 ინტრაცერებრური ელექტროდების ელექტრონული სტიმულატორების 
რეგულირება

Adjustment of electronic stimulator of intracerebral electrodes

AAXA02 თავის ტვინის ღრმა სტიმულაციისთვის ელექტრონული 
სტიმულატორების რეგულირება

Adjustment of electronic stimulator for deep brain stimulation
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AAXA10 ჰიდროცეფალიის  შუნტის სარქველის რეგულირება Adjustment of hydrocephalus shunt valve
AAXC ინტრაკრანიუlი ენდოვასკულური პროცედურები Intracranial endovascular procedures
AAXC00 ცერებრური არტერიის კანქვეშა ტრანსლუმინარული ანგიოპლასტიკა 

(PTA)
Cerebral artery PTA

AAXC04 თავის ტვინის არტერიის დროებითი დახურვა Temporary closure of brain artery
AAXC06 თავის ტვინის არტერიის მუდმივი ინტრავასკულარული დახურვა Permanent intravascular closure of brain artery

AAXC10 ინტრაკრანიუlი ენდოვასკულური არტერიული თრომბოლიზისი Intracranial endovascular arterial thrombolysis
AAXC12 თავის ტვინის არტერიიდან ემბოლუსის ინტრავასკულარული 

ევაკუაცია
Intravascular evacuation of brain artery embolus

AAXC20 ინტრაკრანიუlი ანევრიზმის ენდოვასკულური ოკლუზია Endovascular occlusion of intracranial aneurysm
AAXC22 ინტრაკრანიუlი არტერიო – ვენური დეფექტის ენდოვასკულური 

ოკლუზია
Endovascular occlusion of intracranial arterio-venous malformation

AAXC24 ინტრაკრანიუlი ფისტულის ენდოვასკულური ოკლუზია Endovascular occlusion of intracranial fistula
AAXC30 ინტრაკრანიუlი  სიმსივნის მკვებავი არტერიების ენდოვასკულური 

ოკლუზია
Endovascular occlusion of feeding arteries of intracranial tumour

AAXC80 თავის ტვინის ან თვალის ვენის შერჩევითი თრომბოლიზისი Selective thrombolysis of brain or orbita vein
AAXC82 თავის ტვინის ვენური თრომბოზის ინტრავასკულარული ამოღება Intravascular removal of venous thrombosis of brain

AAXC84 თავის ან თავის ტვინის ვენის დილატირება Dilatation of vein of head or brain
AAXC86 თავის ან თავის ტვინის ვენიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body form head or neck vein
AAXC99 სხვა ენდოვასკულური ინტრაკრანიუlი პროცედურა Other intracranial endovascular procedure
AAXX სხვა  მცირე ინტრაკრანიუlი პროცედურა Other minor intracranial procedures
AAXX00 ყიფლიბანდის პუნქცია Puncture of fontanel
AAXX02 ქვედა კლდოვანი სინუსიდან (petrosus inferior)  არჩევითი სისხლის 

ნიმუში
Selective blood sample from sinus petrosus inferior

AAXX10 თავის ტვინის პარკუჭის პუნქცია Puncture of brain ventricle
AB ზურგის ტვინის და ნერვების ფესვები Spinal cord and nerve roots
ABD სადიაგნოსტიკო პროცედურები ზურგის ტვინზე და ნერვების ფესვებზე Diagnostic radiology of spinal cord and nerve roots

ABDB1C ცერვიკალური მიელოგრაფია Cervical myelography
ABDB2C გულმკერდის  მიელოგრაფია Thoracal myelography
ABDB3C ლუმბარული მიელოგრაფია Lumbar myelography
ABDB4L სპინალურ და ეპიდურალურ არეში კათეტერის ადგილმდებარეობის 

შემოწმება
Check-up of catheter place in spinal and epidural space

ABDB4X სპინალური არხი სხვა რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტით Other spinal channel X-ray examination with contrast

ABDC00 სპინალური ფლებოგრაფია Spinal flebography
ABDE4A სპინალური ულტრასონოგრაფია Spinal ultrasonography
ABFA10 ინტრასპინალური წნევის გაზომვა Intraspinal pressure measurement
ABFB00 ენდოსკოპური ინტრასპინალური გამოკვლევა Endoscopic intraspinal investigation
ABFB10 ნერვების ფესვებისდიაგნოსტიკური ბლოკადა Diagnostic blockage of nerve roots
ABO ზურგის ტვინის რადიოთერაპია Radiotherapy of spinal cord



NCSP TEXT

ABO001 ზურგის ტვინის ან მოგრძო ტვინის  რადიოთერაპია ოპერაციამდე Preoperative radiotherapy of spinal cord or medulla oblongata

ABO002 ზურგის ტვინის ან მოგრძო ტვინის  რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of spinal cord or medulla oblongata
ABO003 ზურგის ტვინის ან მოგრძო ტვინის  დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of spinal cord or medulla oblongata
ABO004 ზურგის ტვინის ან მოგრძო ტვინის შემამსუბუქებელი / პალიატიური 

რადიოთერაპია
Palliative radiotherapy of spinal cord or medulla oblongata

ABO029 ზურგის ტვინის ან მოგრძო ტვინის ლოკალური რეციდივური 
სიმსივნის რადიოთერაპია

Radiotherapy of local residive tumor of spinal cord or medulla oblongata

ABO049 ზურგის ტვინში ან მოგრძო ტვინში მეტასტაზების რადიოთერაპია Radiotherapy of metasthasis in spinal cord or medulla oblongata

ABO090 ზურგის ტვინის ან მოგრძო ტვინის  პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of spinal cord or medulla oblongata

ABO099 ზურგის ტვინის ან მოგრძო ტვინის  სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of spinal cord or medulla oblongata
ABS ქირურგიული ჩარევა ზურგის ტვინზე და ნერვების ფესვებზე Surgery of spinal cord and nerve roots
ABSA ზურგის ტვინზე და ნერვების ფესვებზე დიაგნოსტიკური ოპერაცია Diagnostic operations on spinal cord and nerve roots

ABSA00 გამოკვლევითი ლამინექტომია Exploratory laminectomy
ABSA10 სპინალური არის დაზიანების ბიოფსია Biopsy of lesion of spinal canal
ABSA20 ინტრათეკალური ენდოსკოპია Intrathecal endoscopy
ABSA30 ეპიდუროსკოპია Epiduroscopy
ABSA99 სხვა დიაგნოსტიკური ოპერაცია ზურგის ტვინზე და ნერვების 

ფესვებზე
Other diagnostic operation on spinal cord or nerve root

ABSB ოპერაციები ზურგის ტვინის და ნერვების ფესვების დაზიანების გამო Operations for lesions of spinal cord and nerve roots

ABSB00 ზურგის ტვინის დაზიანების ამოკვეთა Excision of lesion of spinal canal
ABSB10 ზურგის ტვინის დაზიანების რეზექცია Resection of lesion of spinal canal
ABSB20 სპინალური არის ინტრა ან ექსტრამედულარული კიტის დრენაჟი Drainage of intra- or extramedullary cyst of spinal canal
ABSB30 ზურგის ტვინის დაზიანების დესტრუქცია Destruction of lesion of spinal canal
ABSB40 სპინალური არის სპონტანური ჰემატომის ევაკუაცია Evacuation of spontaneous haematoma of spinal canal
ABSB99 სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინის დაზიანების გამო Other operation for lesion of spinal canal
ABSC ზურგის ტვინის და ნერვების ფესვების დეკომპრესია Decompression of spinal cord and nerve roots
ABSC01 პერკუტანური ენდოსკოპური დისკექტომია ცერვიკალური 

ინტერვერტებრალური დისკის წანაცვლების გამო
Percutaneous endoscopic discectomy for cervical intervertebral disc displacement

ABSC04 პერკუტანური ენდოსკოპური დისკექტომია გულმკერდის  
ინტერვერტებრალური დისკის წანაცვლების გამო

Percutaneous endoscopic discectomy for thoracic intervertebral disc displacement

ABSC07 პერკუტანური ენდოსკოპური დისკექტომია ლუმბალური 
ინტერვერტებრალური დისკის წანაცვლების გამო

Percutaneous endoscopic discectomy for lumbar intervertebral disc displacement

ABSC10 ცერვიკალური ინტერვერტებრალური დისკის ჩანაცვლების 
მიკროქირურგიული ამოკვეთა

Microsurgical excision of cervical intervertebral disc displacement

ABSC13 გულმკერდის  ინტერვერტებრალური დისკის ჩანაცვლების 
მიკროქირურგიული ამოკვეთა

Microsurgical excision of thoracic intervertebral disc displacement

ABSC16 ლუმბალური ინტერვერტებრალური დისკის ჩანაცვლების 
მიკროქირურგიული ამოკვეთა

Microsurgical excision of lumbar intervertebral disc displacement

ABSC20 ხერხემლის კისრის ნაწილში სხვა ღია დისკექტომია Open discectomy of cervical spine
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ABSC21 ხერხემლის კისრის ნაწილის წინა დეკომპრესია ამბოცეპტორის 
მაფიქსირებელი იმპლანტატის შეყვანით

Anterior decompression of cervical spine with insertion of interbody fixating implant

ABSC23 ხერხემლის გულმკერდის  ნაწილის  ღია დისკექტომია Open discectomy of thoracic spine
ABSC26 ხერხემლის ლუმბალური ნაწილის  ღია დისკექტომია Open discectomy of lumbar spine
ABSC28 ექსპანდური იმპლანტანტის ჩადგმა Insertion of expanding implant between spinous processes
ABSC30 ცერვიკალური ნერვების ფესვების დეკომპრესია Decompression of cervical nerve roots
ABSC33 გულმკერდის  ნერვების ფესვების დეკომპრესია Decompression of thoracic nerve roots
ABSC36 ლუმბალური ნერვების ფესვების დეკომპრესია Decompression of lumbar nerve roots
ABSC40 ცხენის კუდის (cauda equina) დეკომპრესია Decompression of cauda equina
ABSC50 ცერვიკალური სპინალური ახრის და ნერვების ფესვების დეკომპრესია Decompression of cervical spinal canal and nerve roots

ABSC53 გულმკერდის  სპინალური არხის და ნერვების ფესვების დეკომპრესია Decompression of thoracic spinal canal and nerve roots

ABSC56 ლუმბალური სპინალური არხის და ნერვების ფესვების დეკომპრესია Decompression of lumbar spinal canal and nerve roots

ABSC60 ხერხემლის კისრის ნაწილის დეკომპრესია Decompression of cervical spinal cord
ABSC63 ხერხემლის გულმკერდის  ნაწილის დეკომპრესია Decompression of thoracic spinal cord
ABSC66 ხერხემლის ლუმბალური ნაწილის დეკომპრესია Decompression of lumbar spinal cord
ABSC99 დეკომპრესიის სხვა ოპერაციები ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე Other decompressive operation on spinal cord or nerve root

ABSD ზურგის ტვინზე და ნერვების ფესვებზე ოპერაციები ტკივილების ან 
შესუსტებული ფუნქციების გამო

Operations on spinal cord and nerve roots for pain or impaired function

ABSD10 სხვა ქორდოტომია Open cordotomy
ABSD15 პერკუტანული ქორდოტომია Percutaneous cordotomy
ABSD20 მიელოტომია Myelotomy
ABSD30 სპინალური მასტიმულირებელი ხელსაწყოს იმპლანტაცია Implantation of spinal stimulation device
ABSD40 სპინალური საინექციო ხელსაწყოს იმპლანტაცია Implantation of spinal injection device
ABSD50 ზურგის ტვინის ნერვის ფესვის ტრანსექცია ტკივილების ან 

შესუსტებული ფუნქციეიის გამო
Transection of spinal nerve root for pain or impaired function

ABSD99 ზურგის ტვინის და ნერვების ფესვების ტრანსექცია ტკივილების ან 
შესუსტებული ფუნქციეიის გამო

Other operation on spinal cord or nerve for pain or impaired function

ABSE ოპერაციები ხერხემლის თანდაყოლილი ანომალიების გამო Operations for congenital malformations of spine
ABSE10 მიელოცელეს ან მენინგოცელეს ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of myelocele or meningocele
ABSE20 მოჭიმული ზურგის ტვინის ან დიასტემატომიელიის  მობილიზაცია Mobilisation of tethered cord or diastematomyelia

ABSE30 დერმალური სინუსის ამოკვეთა Excision of dermal sinus
ABSE40 ოპერაცია ჰიდრომიელიის გამო Operation for hydromyelia
ABSE50 ოქსიპიტოცერვიკული დეკომპრესია Occipitocervical decompression
ABSE99 სხვა ოპერაცია სპინალური დეფორმაციის გამო Other operation for spinal malformation
ABSW სხვა ოპერაციები ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე Other operations on spinal cord and nerve roots
ABSW99 სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე Other operation on spinal cord or nerve root
ABX სხვა ცერებროსპინალური პროცედურები Other cerebrospinal procedures
ABX000 ლუმბარული პუნქცია Lumbar puncture
ABX002 სითხის პუნქცია კისერში Liquor puncture in the neck
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ABX006 ცერებრური სითხის კათეტერიზაცია კანის გავლით Catheterisation of cerebrospinal fluid through skin
ABX007 ინტრაცისტერალური კათეტერის შეყვანა Insertion intracisternal catheter
ABX008 ცერებროსპინალური სითხის წნევის დინამიური გაზომვა Dynamic cerebrospinal fluid pressure measurement
ABX010 ეპიდურალური პუნქცია Epidural puncture
ABX011 ეპიდურალური კათეტერის შეყვანა Insertion of epidural catheter
ABX012 ეპიდურალური სითხის გაჟონვის კუპირება კოაგულური სისხლით Stopping epidural fluid escape with coagulated blood

ABX014 ეპიდურალური საინექციო  კათეტერის იმპლანტაცია Implantation of epidural injection gate
ABX026 ცერებროსპინალური კათეტერის გამოცვლა Exchange of cerebrospinal catheter
ABX028 სპინალური ან ეპიდურალური კათეტერის ამოღება ან სხვა პროცედურა Removal or other procedure on spinal or epidural catheter

ABX100  სპინალური ნერვის ფესვის ბლოკადა Blockade of spinal nerv root
ABXA00 სპინალური ელექტრული სტიმულატორის რეგულირება Adjustment of spinal electric stimulator
AC პერიფერიული ნერვები Peripheral nerves
ACF პერიფერიული ნერვების ნეიროფიზიოლოგია Neurophysiology of peripheral nerves
ACFA00 1 - 4 კუნთების ან ნერვული სეგმენტების ელექტრონეირომიოგრაფია  

(ENMG)
Electroneuromyography (ENMG), 1-4 muscles or nerve segments

ACFA02 ერთი კიდურის ან ერთი პრობლემის ელექტრონეირომიოგრაფია  
(ENMG)

Electroneuromyography (ENMG), one limb or one problem

ACFA04 ერთზე მეტი კიდურის ან  პრობლემის ელექტრონეირომიოგრაფია  
(ENMG)

Electroneuromyography (ENMG), more than one limb or problem

ACFA10 ელექტრონეირომიოგრაფია  (ENMG), სპეციალური ტექნიკა Electroneuromyography (ENMG), special technique
ACFA20 ელექტრონეიროგრაფია  (ENG), ერთი პრობლემა Electroneurography (ENG), one problem
ACFA22 ელექტრონეიროგრაფია  (ENG), სპეციალური ტექნიკა ან ერთზე მეტი 

პრობლემა
Electroneurography (ENG), special technique or more than one problem

ACFA24 ელექტრონეიროგრაფია  (ENG) სპეციალური ელექტროდებით Electroneurography (ENG) with special electrodes
ACFA30 ელექტრონეიროგრაფია  (ENG) განმეორებითი სტიმულაციით Electroneurography (ENG) with repeated stimulation
ACFA50 ელექტრომიოგრაფია  (ENG) Electromyography (EMG)
ACFB00 ტემპერატურული მგრძნობიარობის ზღურბლი Thermal sensitivity threshold
ACFB10 შეხების მგრძნობელობის ზღურბლი Touch sensitivity threshold
ACFB20 ვიბრაციის მიმართ მგრძნობელობის ზღურბლი Vibration sensitivity threshold
ACFB80 კომბინირებული მგრძნობელობის ზღურბლი Combined sensitivity threshold
ACFB90 სხვა მგრძნობელობის (სენსორული) ტესტირება Other sensoric testing
ACFC00 ბულბოკავერნოზული რეფლექსის შემოწმება Bulbocavernosus-reflex examination
ACFC10 საღეჭი რეფლექსის შემოწმება Masseter-reflex examination
ACFC20 თვალის დახამხამების რეფლექსის შემოწმება Blink-reflex examination
ACFC22 თვალის დახამხამების რეფლექსთან მიჩვევა Blink-reflex habituation
ACFC50 ელექტრულად გამოწვეული მონოსინაპტიკური რეფლექსი (H-reflex 

test)
H-reflex test (electricallly elicitated monosynaptic reflex)

ACFC90 სხვა რეფლექსის შემოწმება Other reflex examination
ACFD00 კარდიოვასკულარული რეფლექსის შემოწმება Cardiovascular reflex examination
ACFD02 კარდიოვასკულარული რეფლექსის შემოწმება სისხლის წნევის 

პროვოკაციით
Cardiovascular reflex examination with bloodpressure provocation

ACFD20 კანის სიმპატიკური რეფლექსის ტესტი Symphathic skin reflex test
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ACFT00 სადიაგნოსტიკო ტესტი მიასთენიაზე ტენზილონით Diagnostic test for myasthenia with Tensilon
ACO პერიფერიული ნერვების რადიოთერაპია Radiotherapy of peripheral nerves
ACO001 პერიფერიული ნერვების რადიოთერაპია ოპერაციამდე Preoperative radiotherapy of peripheral nerves
ACO002 პერიფერიული ნერვების რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of peripheral nerves
ACO003 პერიფერიული ნერვების დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of peripheral nerves
ACO004 პერიფერიული ნერვების შემამსუბუქებელი / პალიატიური 

რადიოთერაპია
Palliative radiotherapy of peripheral nerves

ACO029 პერიფერიულ ნერვებში სიმსივნის  ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local residive tumor of peripheral nerves

ACO049 პერიფერიულ ნერვებში მეტასტაზების რადიოთერაპია Radiotherapy of metasthasis in peripheral nerves
ACO090 პერიფერიული ნერვების პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of peripheral nerves
ACO099 პერიფერიული ნერვების სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of peripheral nerves
ACS ქირურგიული ჩარევა პირიფერიულ ნერვებზე Surgery of peripheral nerves
ACSA სადიაგნოსტიკო ოპერაციები პირიფერიულ ნერვებზე Diagnostic operations on peripheral nerves
ACSA11 პერიფერიული ნერვის გამოკვლევა, მედიალური Exploration of peripheral nerve; median
ACSA12 პერიფერიული ნერვის გამოკვლევა, რადიალური Exploration of peripheral nerve; radial
ACSA13 პერიფერიული ნერვის გამოკვლევა, იდაყვის Exploration of peripheral nerve; ulnar
ACSA14 პერიფერიული ნერვის გამოკვლევა, პერონეალური Exploration of peripheral nerve; peroneal
ACSA15 პერიფერიული ნერვის გამოკვლევა, დიდი წვივის Exploration of peripheral nerve; tibial
ACSA16 პერიფერიული ნერვის გამოკვლევა, საჯდომის Exploration of peripheral nerve; sciatic
ACSA17 პერიფერიული ნერვის გამოკვლევა, წელის წნულის Exploration of peripheral nerve; lumbar plexus
ACSA18 პერიფერიული ნერვის გამოკვლევა, მხრის წნულის Exploration of peripheral nerve; brachial plexus
ACSA19 პერიფერიული ნერვის გამოკვლევა, სხვა ან დაუზუსტებელი Exploration of peripheral nerve; other or unspecified
ACSA21 პერიფერიული ნერვის ბიოფსია, მედიალური Biopsy of peripheral nerve; median
ACSA22 პერიფერიული ნერვის ბიოფსია, რადიალური Biopsy of peripheral nerve; radial
ACSA23 პერიფერიული ნერვის ბიოფსია, იდაყვის Biopsy of peripheral nerve; ulnar
ACSA24 პერიფერიული ნერვის ბიოფსიაა, პერონეალური Biopsy of peripheral nerve; peroneal
ACSA25 პერიფერიული ნერვის ბიოფსია, დიდი წვივის Biopsy of peripheral nerve; tibial
ACSA26 პერიფერიული ნერვის ბიოფსია, საჯდომის Biopsy of peripheral nerve; sciatic
ACSA27 პერიფერიული ნერვის ბიოფსია, წელის წნულის Biopsy of peripheral nerve; lumbar plexus
ACSA28 პერიფერიული ნერვის ბიოფსია, მხრის წნულის Biopsy of peripheral nerve; brachial plexus
ACSA29 პერიფერიული ნერვის ბიოფსია, სხვა ან დაუზუსტებელი Biopsy of peripheral nerve; other or unspecified
ACSA91 პერიფერიული ნერვის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა, მედიალური Other diagnostic operation on peripheral nerve; median

ACSA92 პერიფერიული ნერვის  სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა, 
რადიალური

Other diagnostic operation on peripheral nerve; radial

ACSA93 პერიფერიული ნერვის  სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა, იდაყვის Other diagnostic operation on peripheral nerve; ulnar

ACSA94 პერიფერიული ნერვის  სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა, 
პერონეალური

Other diagnostic operation on peripheral nerve; peroneal

ACSA95 პერიფერიული ნერვის  სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა, დიდი 
წვივის

Other diagnostic operation on peripheral nerve; tibial

ACSA96 პერიფერიული ნერვის  სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა, საჯდომის Other diagnostic operation on peripheral nerve; sciatic
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ACSA97 პერიფერიული ნერვის  სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა, წელის 
წნულის

Other diagnostic operation on peripheral nerve; lumbar plexus

ACSA98 პერიფერიული ნერვის  სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა, მხრის 
წნულის

Other diagnostic operation on peripheral nerve; brachial plexus

ACSA99 პერიფერიული ნერვის  სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Other diagnostic operation on peripheral nerve; other or unspecified

ACSB ოპერაციები პერიფერიული ნერვების დაზიანების გამო Operations for lesion of peripheral nerves
ACSB11 პერიფერიული ნერვის ამოკვეთა, მედიალური Excision of lesion of peripheral nerve; median
ACSB12 პერიფერიული ნერვის ამოკვეთა, რადიალური Excision of lesion of peripheral nerve; radial
ACSB13 პერიფერიული ნერვის ამოკვეთა, იდაყვის Excision of lesion of peripheral nerve; ulnar
ACSB14 პერიფერიული ნერვის ამოკვეთა, პერონეალური Excision of lesion of peripheral nerve; peroneal
ACSB15 პერიფერიული ნერვის ამოკვეთა, დიდი წვივის Excision of lesion of peripheral nerve; tibial
ACSB16 პერიფერიული ნერვის ამოკვეთა, საჯდომის Excision of lesion of peripheral nerve; sciatic
ACSB17 პერიფერიული ნერვის ამოკვეთა, წელის წნულის Excision of lesion of peripheral nerve; lumbar plexus
ACSB18 პერიფერიული ნერვის ამოკვეთა, მხრის წნულის Excision of lesion of peripheral nerve; brachial plexus
ACSB19 პერიფერიული ნერვის ამოკვეთა, სხვა ან დაუზუსტებელი Excision of lesion of peripheral nerve; other or unspecified
ACSB21 პერიფერიული ნერვის გაკერვა, მედიალური Suture of peripheral nerve; median
ACSB22 პერიფერიული ნერვის გაკერვა, რადიალური Suture of peripheral nerve; radial
ACSB23 პერიფერიული ნერვის გაკერვა, იდაყვის Suture of peripheral nerve; ulnar
ACSB24 პერიფერიული ნერვის გაკერვა, პერონეალური Suture of peripheral nerve; peroneal
ACSB25 პერიფერიული ნერვის გაკერვა, დიდი წვივის Suture of peripheral nerve; tibial
ACSB26 პერიფერიული ნერვის გაკერვა, საჯდომის Suture of peripheral nerve; sciatic
ACSB27 პერიფერიული ნერვის გაკერვა, წელის წნულის Suture of peripheral nerve; lumbar plexus
ACSB28 პერიფერიული ნერვის გაკერვა, მხრის წნულის Suture of peripheral nerve; brachial plexus
ACSB29 პერიფერიული ნერვის გაკერვა, სხვა ან დაუზუსტებელი Suture of peripheral nerve; other or unspecified
ACSB91 სხვა დიაგნოსტიკური ოპერაცია პერიფერიული ნერვის დაზიანების 

გამო, მედიალური
Other operation for lesion of peripheral nerve; median

ACSB92  სხვა დიაგნოსტიკური ოპერაცია პერიფერიული ნერვის დაზიანების 
გამო, რადიალური

Other operation for lesion of peripheral nerve; radial

ACSB93  სხვა დიაგნოსტიკური ოპერაცია პერიფერიული ნერვის დაზიანების 
გამო, იდაყვის

Other operation for lesion of peripheral nerve; ulnar

ACSB94  სხვა დიაგნოსტიკური ოპერაცია პერიფერიული ნერვის დაზიანების 
გამო, პერონეალური

Other operation for lesion of peripheral nerve; peroneal

ACSB95  სხვა დიაგნოსტიკური ოპერაცია პერიფერიული ნერვის დაზიანების 
გამო, დიდი წვივის

Other operation for lesion of peripheral nerve; tibial

ACSB96  სხვა დიაგნოსტიკური ოპერაცია პერიფერიული ნერვის დაზიანების 
გამო, საჯდომის

Other operation for lesion of peripheral nerve; sciatic

ACSB97  სხვა დიაგნოსტიკური ოპერაცია პერიფერიული ნერვის დაზიანების 
გამო, წელის წნულის

Other operation for lesion of peripheral nerve; lumbar plexus

ACSB98  სხვა დიაგნოსტიკური ოპერაცია პერიფერიული ნერვის დაზიანების 
გამო, მხრის წნულის

Other operation for lesion of peripheral nerve; brachial plexus

ACSB99  სხვა დიაგნოსტიკური ოპერაცია პერიფერიული ნერვის დაზიანების 
გამო, სხვა ან დაუზუსტებელი

Other operation for lesion of peripheral nerve; other or unspecified
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ACSC ოპერაციები პერფერიული ნერვების შესუსტებული ფუნქციის გამო Operations for impaired function of peripheral nerves

ACSC11 პერიფერიული ნერვის ტრანსციზია, მედიალური Transcision of peripheral nerve; median
ACSC12 პერიფერიული ნერვის ტრანსციზია, რადიალური Transcision of peripheral nerve; radial
ACSC13 პერიფერიული ნერვის ტრანსციზია, იდაყვის Transcision of peripheral nerve; ulnar
ACSC14 პერიფერიული ნერვის ტრანსციზია, პერონეალური Transcision of peripheral nerve; peroneal
ACSC15 პერიფერიული ნერვის ტრანსციზია, დიდი წვივის Transcision of peripheral nerve; tibial
ACSC16 პერიფერიული ნერვის ტრანსციზია, მხრის წნულის Transcision of peripheral nerve; sciatic
ACSC17 პერიფერიული ნერვის ტრანსციზია, წელის წნულის Transcision of peripheral nerve; lumbar plexus
ACSC18 პერიფერიული ნერვის ტრანსციზია, მხრის წნულის Transcision of peripheral nerve; brachial plexus
ACSC19 პერიფერიული ნერვის ტრანსციზია, სხვა ან დაუზუსტებელი Transcision of peripheral nerve; other or unspecified
ACSC21 პერიფერიული ნერვის რეკონსტრუქცია, მედიალური Reconstruction of peripheral nerve; median
ACSC22 პერიფერიული ნერვის რეკონსტრუქცია, რადიალური Reconstruction of peripheral nerve; radial
ACSC23 პერიფერიული ნერვის რეკონსტრუქცია, იდაყვის Reconstruction of peripheral nerve; ulnar
ACSC24 პერიფერიული ნერვის რეკონსტრუქცია, პერონეალური Reconstruction of peripheral nerve; peroneal
ACSC25 პერიფერიული ნერვის რეკონსტრუქცია, დიდი წვივის Reconstruction of peripheral nerve; tibial
ACSC26 პერიფერიული ნერვის რეკონსტრუქცია, საჯდომის Reconstruction of peripheral nerve; sciatic
ACSC27 პერიფერიული ნერვის რეკონსტრუქცია, წელის წნულის Reconstruction of peripheral nerve; lumbar plexus
ACSC28 პერიფერიული ნერვის რეკონსტრუქცია, მხრის წნულის Reconstruction of peripheral nerve; brachial plexus
ACSC29 პერიფერიული ნერვის რეკონსტრუქცია, სხვა ან დაუზუსტებელი Reconstruction of peripheral nerve; other or unspecified
ACSC41 პერიფერიული ნერვის ტრანსპოზიცია, მედიალური Transposition of peripheral nerve; median
ACSC42 პერიფერიული ნერვის ტრანსპოზიცია, რადიალური Transposition of peripheral nerve; radial
ACSC43 პერიფერიული ნერვის ტრანსპოზიცია, იდაყვის Transposition of peripheral nerve; ulnar
ACSC44 პერიფერიული ნერვის ტრანსპოზიცია, პერონეალური Transposition of peripheral nerve; peroneal
ACSC45 პერიფერიული ნერვის ტრანსპოზიცია, დიდი წვივის Transposition of peripheral nerve; tibial
ACSC46 პერიფერიული ნერვის ტრანსპოზიცია, საჯდომის Transposition of peripheral nerve; sciatic
ACSC47 პერიფერიული ნერვის ტრანსპოზიცია, წელის წნულის Transposition of peripheral nerve; lumbar plexus
ACSC48 პერიფერიული ნერვის ტრანსპოზიცია, მხრის წნულის Transposition of peripheral nerve; brachial plexus
ACSC49 პერიფერიული ნერვის ტრანსპოზიცია, სხვა ან დაუზუსტებელი Transposition of peripheral nerve; other or unspecified
ACSC51 პერიფერიული ნერვის დეკომპრესია და შეხორცებების მოშორება, 

მედიალური
Decompression and freeing of adhesions of peripheral nerve; median

ACSC52 პერიფერიული ნერვის დეკომპრესია და შეხორცებების მოშორება, 
რადიალური

Decompression and freeing of adhesions of peripheral nerve; radial

ACSC53 პერიფერიული ნერვის დეკომპრესია და შეხორცებების მოშორება, 
იდაყვის

Decompression and freeing of adhesions of peripheral nerve; ulnar

ACSC54 პერიფერიული ნერვის დეკომპრესია და შეხორცებების მოშორება, 
პერონეალური

Decompression and freeing of adhesions of peripheral nerve; peroneal

ACSC55 პერიფერიული ნერვის დეკომპრესია და შეხორცებების მოშორება, 
დიდი წვივის

Decompression and freeing of adhesions of peripheral nerve; tibial

ACSC56 პერიფერიული ნერვის დეკომპრესია და შეხორცებების მოშორება, 
საჯდომის

Decompression and freeing of adhesions of peripheral nerve; sciatic

ACSC57 პერიფერიული ნერვის დეკომპრესია და შეხორცებების მოშორება, 
წელის წნულის

Decompression and freeing of adhesions of peripheral nerve; lumbar plexus
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ACSC58 პერიფერიული ნერვის დეკომპრესია და შეხორცებების მოშორება, 
მხრის წნულის

Decompression and freeing of adhesions of peripheral nerve; brachial plexus

ACSC59 პერიფერიული ნერვის დეკომპრესია და შეხორცებების მოშორება, სხვა 
ან დაუზუსტებელი

Decompression and freeing of adhesions of peripheral nerve; other or unspecified

ACSC91 სხვა ოპერაცია პერიფერიული ნერვის შესუსტებული ფუნქციის გამო, 
მედიალური

Other operation for impaired function of peripheral nerve; median

ACSC92 სხვა ოპერაცია პერიფერიული ნერვის შესუსტებული ფუნქციის გამო, 
რადიალური

Other operation for impaired function of peripheral nerve; radial

ACSC93 სხვა ოპერაცია პერიფერიული ნერვის შესუსტებული ფუნქციის გამო, 
იდაყვის

Other operation for impaired function of peripheral nerve; ulnar

ACSC94 სხვა ოპერაცია პერიფერიული ნერვის შესუსტებული ფუნქციის გამო, 
პერონეალური

Other operation for impaired function of peripheral nerve; peroneal

ACSC95 სხვა ოპერაცია პერიფერიული ნერვის შესუსტებული ფუნქციის გამო, 
დიდი წვივის

Other operation for impaired function of peripheral nerve; tibial

ACSC96 სხვა ოპერაცია პერიფერიული ნერვის შესუსტებული ფუნქციის გამო, 
საჯდომის

Other operation for impaired function of peripheral nerve; sciatic

ACSC97 სხვა ოპერაცია პერიფერიული ნერვის შესუსტებული ფუნქციის გამო, 
წელის წნულის

Other operation for impaired function of peripheral nerve; lumbar plexus

ACSC98 სხვა ოპერაცია პერიფერიული ნერვის შესუსტებული ფუნქციის გამო, 
მხრის წნულის

Other operation for impaired function of peripheral nerve; brachial plexus

ACSC99 სხვა ოპერაცია პერიფერიული ნერვის შესუსტებული ფუნქციის გამო, 
სხვა ან დაუზუსტებელი

Other operation for impaired function of peripheral nerve; other or unspecified

ACSW სხვა ოპერაციები  პერიფერიულ ნერვებზე Other operations on peripheral nerves
ACSW99 სხვა ოპერაცია  პერიფერიულ ნერვზე Other operation on peripheral nerve
ACX პერიფერიულ ნერვზე სხვა პროცედურები Other peripheral nerve procedures
ACX000 ქრონიკული ტკივილების თერაპა პერიფერიული ნერვის ბლოკირებით Treatment of chronic pain with peripheral nerve block

ACX009 ქრონიკული ტკივილების თერაპა სხვა ან დაუზუსტებელი ანესთეზიით Treatment of chronic pain with other or unspecified local anesthesia

ACX020 ქრონიკული ტკივილების თერაპა საინექციო ტუმბოთი Treatment of chronic pain with injection pump
ACX100 ნერვის ტრანსკუტანური ელექტრული სტიმულაცია Transcutaneous electrical nerve stimulation
ACX120 ნერვის პირდაპირი სტიმულაცია Direct nerve stimulation
ACX140 ნერვის ინტრაკუტანური სტიმულაცია Intracutanoues nerve stimulation
ACXX99 ტკივილის სხვა ტიპის ან დაუზუსტებელი თერაპა Other or unspecified treatment of pain
AD ვეგეტატიური ნერვული სისტემა Autonomic nervous system
ADF სადიაგნოსტიკო პროცედურები ვეგეტატიური ნერვული სისტემაზე Diagnostic procedures of autonomous nervous system

ADFD00 ფუნქციონალური ტესტები ვეგეტატიური ნერვული სისტემაზე Functional tests of autonomous nervous system
ADS ქირურგიული ჩარევა ვეგეტატიური ნერვული სისტემაზე Surgery of autonomous nervous system
ADSA ოპერაციები სიმპათიკური ნერვებზე Operations on sympathetic nerves
ADSA10 ცერვიკალური სიმპათექტომია Cervical sympathectomy
ADSA20 გულმკერდის  სიმპათექტომია Thoracic sympathectomy
ADSA21 თორასკოპური სიმპათექტომია Thoracoscopic sympathectomy
ADSA30 ლუმბალური სიმპათექტომია Lumbal sympathectomy
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ADSA31 ლაპარასკოპური სიმპათექტომია Laparoscopic sympathectomy
ADSA99 სხვა ოპერაცია სიმპათიკური ნერვზე Other operation on sympathetic nerve
ADSB ოპერაციები ცდომილი ნერვზე Operations on vagus nerve
ADSB00 ცდომილი ნერვის მასტიმულირებელი ხელსაწყოს იმპლანტაცია Implantation of vagus nerve stimulating device
ADSW სხვა ოპერაციები ვეგეტატიური ნერვული სისტემაზე Other operations on autonomic nervous system
ADSW99 სხვა ოპერაცია ვეგეტატიური ნერვული სისტემაზე Other operation on autonomic nervous system
ADX სხვა პროცედურები ვეგეტატიური ნერვული სისტემაზე Other procedures of autonomous nervous system
ADXA00 ცდომილი  ნერევის ელექტრონული მასტიმულირებელი ხელსაწყოს 

რეგულირება
Adjustment of electronic stimulator of vagal nerve

ADXX00 სიმპათიკური ბლოკადა Sympathetic block
ADXX02 ცერვიკოგულმკერდის  (stellatum) განგლიონის სიმპათიკური ბლოკადა Sympathetic block of ganglion stellatum

ADXX04 ფაშვის (coeliacum/ განგლიონის სიმპათიკური ბლოკადა Sympathetic block of ganglion coeliacum
ADXX05 ვიცერალური ნერვის ბლოკადა Blockade of splanchnic nerve
ADXX06 სიმპათიკური ბლოკადა ლუმბალურ დონეზე Sympathetic block on lumbal level
ADXX08 საკრალურ დონეზე სიმპათიკური ბლოკადა Sympathetic block on sacral level
ADXX09 სხვა სიმპათიკური ბლოკადა Other sympathetic blockade
ADXX10 ზოგადი სიმპათიკური ბლოკადა General sympathetic block
AE სხვადასხვა ოპერაციები ნერვულ სისტემაზე Miscellaneous operations on the nervous system
AES ნერვული სისტემის მასტიმულირებელ და საინექციო ხელსაწყოებთან 

დაკავშირებული ქირურგიული ჩარევა 
Surgery for stimulation and injection devices in the nervous system

AESA ნერვული სისტემის მასტიმულირებელ და საინექციო ხელსაწყოებზე 
ოპერაციები

Operations on stimulation and injection devices in the nervous system

AESA00 ნერვული სისტემის მასტიმულირებელი ხელსაწყოს იმპულსური 
გენერატორის შეცვლა

Replacement of impulse generator of stimulation device in the nervous system

AESA02 ნერვული სისტემის მასტიმულირებელ ხელსაწყოსთან ელექტროდების 
გამოცვლა

Exchange of electrode to nervous system stimulation device

AESA20 ნერვული სისტემის მასტიმულირებელი ხელსაწყოს იმპულსური 
გენერატორის ამოღება

Removal of impulse generator of stimulation device in the nervous system

AESA23 ინტრაკრანიუlი ელექტროდის ამოღება Removal of intracranial electrode
AESA24 სპინალური ელექტროდის ამოღება Removal of spinal stimulation electrode
AESA25 ცდომილი ნერვის მასტიმულირებელი ელექტროდის ამოღება Removal of vagal nerv stimulating electrode
AESA27 სპინალური სტიმულაციის შეცვლა Replacement of spinal stimulation electrode
AESA29 ნერვული სისტემის მასტიმულირებელი ხელსაწყოს ამოღება Removal of electrode of stimulation device in the nervous system
AESA30 ნერვული სისტემის მასტიმულირებელი და საინექციო ხელსაწყოს 

შეცვლა
Replacement of implanted pump of injection device in the nervous system

AESA40 ნერვულ სისტემაში საინექციო ხელსაწყოს იმპლანტირებული ტუმბოს 
ამოღება

Removal of implanted pump of injection device in the nervous system

AESA43 ინტრაკრანიუlი საინექციო ხელსაწყოდან კათეტერის ამოღება Removal of catheter of intracranial injection device
AESA44 სპინალური საინექციო ხელსაწყოს კათეტერის ამოღება Removal of catheter of spinal injection device
AEX ნერვულ სისტემაზე სხვა სხვადასხვა პროცედურები Miscellaneous other procedures on the nervous system
AEX400 ელექტროშოკური თერაპია (ECT) Electroconvulsive therapy (ECT)
AEX410 ბოტულიზმოტოქსინის თერაპა Botulinus toxin therapy
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AEX412 ბოტულიზმოტოქსინის თერაპა ელექტრომიელოგრაფიის (EMG) 
მართვით

Botulinus toxin therapy with EMG guidance

AW ნეიროქირურგიაში განმეორებითი ოპერაციები ოპერაციის შემდგომი 
გართულებების გამო

Reoperations for postoperative complications in neurosurgery

AWSA00 ნერვული სისტემის ქირურგიაში გახსნილი ჭრილობის  მთლიანობის  
აღდგენა

Repair of wound dehiscence in surgery of the nervous system

AWSB00 ნერვული სისტემის ქირურგიაში განმეორებითი ოპერაციები  
ზედაპირული ინფექციის  გამო

Reoperation for superficial infection in surgery of the nervous system

AWSC00 ნერვული სისტემის ქირურგიაში განმეორებითი ოპერაციები ღრმა 
ინფექციის  გამო

Reoperation for deep infection in surgery of the nervous system

AWSD00 ნერვული სისტემის ქირურგიაში განმეორებითი ოპერაციები 
ზედაპირული სისხლისდენის ინფექციის  გამო

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of the nervous system

AWSE00 ნერვული სისტემის ქირურგიაში განმეორებითი ოპერაციები ღრმა 
სისხლისდენის ინფექციის  გამო

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of the nervous system

AWSW99 სხვა განმეორებითი ოპერაციები ნერვული სისტემის ქირურგიაში Other reoperation in surgery of the nervous system
AX სხვა ნევროლოგიური პროცედურები Other neurological procedures
AXD თავის და კისრის რადიოლოგიური გამოკვლევა რადიოთერაპიის 

დოზის განსაზღვრისთვის
Head and neck radiologal examination for dose design of radiotherapy

AXDD1V თავის და კისრის კომპიუტერული ტომოგრაფია რადიოთერაპიის 
დოზის განსაზღვრისთვის

Head and neck CT examination for dose design of radiotherapy

AXDG1V თავის და კისრის მაგნიტო –რეზონანსური გამოკვლევა 
რადიოთერაპიის დოზის განსაზღვრისთვის

Head and neck MRI examination for dose design of radiotherapy

AXE ენდოსკოპია ნეიროქირურგიაში Endoscopy in neurosurgery
AXEW97 დიაგნოსტიკური ენდოსკოპია ნეიროქირურგიაში Diagnostic endoscopy in neurosurgery
AXF სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები ნევროლოგიური პრობლემების 

გამო
Other diagnostic procedures for neurological problems

AXFA00 ნეიროფიზიოლოგიური მონიტორინგი ოპერაციის დროს, ერთი 
მეთოდი

Neurophysiological intraoperative monitoring, one method

AXFA02 ნეიროფიზიოლოგიური მონიტორინგი ოპერაციის დროს, ერთზე მეტი 
მეთოდი

Neurophysiological intraoperative monitoring, more than one method

AXFA10 ცერებრური ფუნქციის მონიტორინგი ამპლიტუდა ინტეგრირებული 
ელექტროენცეფალოგრაფიით

Cerebral function monitoring with amplitude integrated EEG

AXFB00 გეგმის შეფასება Evaluation of pain
AXFW99 სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა ნეიროქირურგიაში Other diagnostic procedure in neurosurgery
AXFX00 ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევა ოპერაციის დროს Intraoperative electrophysiologic investigation
AXFX90 ნეიროფიზიოლოგიური გამოკვლევის მოკლე აღწერილობა Written summary of neurophysiological examination
AXFX99 სხვა ნეიროფიზიოლოგიური კონსულტაცია Other neurofysiological consultation
AXO ნერვული სისტემის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of nervous system
AXO000 ცენტრალური ნერვული სისტემის ბრაქითერაპია Brachyterapy of central nervous system
AXO099 მთელი ცენტრალური ნერვული სისტემის რადიოთერაპია Radiotherapy of whole central nervous system
AXX სხვა მცირე ნევროლოგიური პროცედურები Other minor neurological procedures
AXXA00 აკუპუნქცია Acupuncture
AXXA10 კუნთის შიდა სტიმულაცია ტკივილის გაყუჩების მიზნით Intramuscular stimulation for pain relief
AXXA20 ჰიპნოზი Hypnosis
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AXXX90 ტკივილგამაყუჩებელი საშუალების ტესტირება Testing medication against pain
AXXX99 სხვა მცირე ნევროლოგიური პროცედურა Other minor neurological procedure
AXY ნეიროპათოლოგიური გამოკვლევები Neuropathological examinations
AXYA00 ნერვული სისტემის ნეიროპათოლოგიური გამოკვლევა Neuropathological examination of nervous system

B ენდოკრინული სისტემა Endocrine system

BA ფარისებრი ჯირკვალი Thyroid gland

BAD ფარისებრი ჯირკვლის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Thyroid gland diagnostic radiology

BADD00 ფარისებრი ჯირკვლის  და პარათირეოიდული ჯირკვლების კტ Thyroid and parathyroid CT

BADE1A ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფია Thyroid ultrasonography

BADG00 ფარისებრი ჯირკვლის  და პარათირეოიდული ჯირკვლების   MRI 
გამოკვლევა(მაგნიტო-რეზონანსული გამოკვლევა)

Thyroid and parathyroid MRI examination

BAFB00 კალციტონინის სტიმულაციის ტესტი Calcitonin stimulation test

BAFB10 კორტიზონის ტესტი ჰიპერკალცემიის გამოსავლენად Cortison test for hypercalcemia

BAI ფარისებრი ჯირკვლის იზოტოპური გამოკვლევა Thyroid gland isotope examination

BAIA00 ფარისებრი ჯირკვლის იზოტოპური  გამოკვლევა(გრაფია) და ანალიზი/ 
დასკვნა

Thyroid gland isotope imaging and uptake

BAIB10 პერქლორატის გამოყოფის ტესტი Perchlorate discharge test

BAIC00 თიროიდული წარმოშობის მეორადი სიმსივნის იზოტოპური 
გამოკვლევა(გრაფია)

Isotope imaging of secondary neoplasms of thyroid origin

BAO ფარისებრი ჯირკვლის რადიოთერპია Thyroid gland radiotherapy

BAO001 ფარისებრი ჯირკვლის წინასაოპერაციო  რადიოთერპია Preoperative radiotherapy of thyroid gland

BAO002 ფარისებრი ჯირკვლის რადიკალური რადიოთერპია Radical radiotherapy of thyroid gland

BAO003 ფარისებრი ჯირკვლის დამხმარე  რადიოთერპია Adjuvant radiotherapy of thyroid gland

BAO004 ფარისებრი ჯირკვლის პალიატიურეი რადიოთერპია Palliative radiotherapy of thyroid gland

BAO029 ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local residive tumor of thyroid gland

BAO049 ფარისებრ ჯირკვლში არსებული მეტასტაზების რადიოთერპია Radiotherapy of metasthasis in thyroid gland

BAO090 ფარისებრი ჯირკვლის პროფილაქტიკური  რადიოთერპია Profylactic radiotherapy of thyroid gland

BAO099 ფარისებრი ჯირკვლის სხვა სახის  რადიოთერპია Other radiotherapy of thyroid gland

BAOA00 ფარისებრი ჯირკვლის ქსოვილის თერაპია იოდის იზოტოპით Radioiodine therapy of thydoid tissue

BAOA10 I-131-ის დოზის გაზომვა I-131 dose capsel measurement

BAOA20 ფარისებრი ჯირკვლის დასხივების დოზის გაზომვა იზოტოპური 
თერაპიის დროს

Thyroid radiation dose measurement during isotope therapy

BAS ფარისებრი ჯირკვლის ქირურგია Surgery of thyroid gland

BASA00 ფარისებრი ჯირკვლის ბიოფსია Biopsy of thyroid gland

BASA05 ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა Exploration of thyroid gland

BASA10 ფარისებრი ჯირკვლის ამოკვეთა Incision of thyroid gland

BASA20 ფარისებრი ჯირკვლის ცალმხრივი ნაწილობრივი ამოკვეთა Unilateral partial excision of thyroid gland
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BASA25 ფარისებრი ჯირკვლის  ორმხრივი ნაწილობრივი ამოკვეთა Bilateral partial excision of thyroid gland

BASA30 ფარისებრი ჯირკვლის ხიდაკის ამოკვეთა Excision of thyroid isthmus

BASA40 ფარისებრი ჯირკვლის ცალმხრივი ლობექტომია Unilateral lobectomy of thyroid gland

BASA50 ფარისებრი ჯირკვლის ცალმხრივი ლობექტომია და მეორე წილის 
რეზექცია

Lobectomy and resection of contralateral lobe of thyroid gland

BASA60 სრული  თიროიდექტომია Total thyroidectomy

BASA70 ფარისებრი ჯირკვლის ლაზერული კოაგულაცია Laserkoagulation of thyreoid gland

BASA99 ღია ოპერაციები ფარისებრ ჯირკვლზე Other operation on thyroid gland

BAXT4K ფარისებრი ჯირკვლის სკლეროთერაპია Sclerotherapy of thyroid

BAXX00 ფარისებრი ჯირკვლის პუნქცია Puncture of thyroid gland

BAXX10 ფარისებრი ჯირკვლის ბიოფსია პუნქციური ნემსით Needle biopsy of thyroid gland

BAXX20 ფარისებრი ჯირკვლის ბიოფსია პუნქციური ნემსით ციტოლოგიური 
გამოკვლევისთვის

Needle biopsy for cytology of thyroid gland

BAXX30 ფარისებრი ჯირკვლის ცისტის პერკუტანეული სკლეროთერაპია Percutaneous sclerosing of cyst of thyroid gland

BB პარათირეოიდული ჯირკვლები Parathyroid gland

BBD პარათირეოიდული ჯირკვლების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Parathyroid gland diagnostic radiology

BBDE1A პარათირეოიდული ჯირკვლების  ულტრასონოგრაფია Parathyroid ultrasonography

BBI პარათირეოიდული ჯირკვლების იზოტოპური გამოკვლევა Isotope examination of parathyroid gland

BBIA00 პარათირეოიდული ჯირკვლების იზოტოპური გამოკვლევა/გრაფია Parathyroid gland isotope imaging

BBS პარათირეოიდული ჯირკვლების ქირურგია Surgery of parathyroid gland

BBSA10 პარათირეოიდული ჯირკვლების ბიოფსია Biopsy of parathyroid gland

BBSA20 პარათირეოიდული ჯირკვლების გამოკვლევა Exploration of parathyroid gland

BBSA30 პარათირეოიდული ჯირკვლების დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of parathyroid gland

BBSA40 სუბტოტალური პარათირეოიდექტომია Subtotal parathyroidectomy

BBSA42 პერკუტანეული სუბტოტალური პარათირეოიდექტომია Percutaneous subtotal paratyreoidectomy

BBSA50 სრული  პარათირეოიდექტომია Total parathyroidectomy

BBSA70 პარათირეოიდული ჯირკვლის იმპლანტირება ან ტრანსპლანტირება Implantation or transplantation of parathyroid gland

BBSA99 სხვა ოპერაციები პარათირეოიდულ  ჯირკვლზე Other operation on parathyroid gland

BBX სხვა პროცედურები პარათირეოიდულ  ჯირკვლზე Parathyroid gland other procedures

BBXT2A პარათირეოიდული ჯირკვლების ბიოფსია ულტრაბგერითი 
კონტროლის ქვეშ

Biopsy of parathyroid gland with ultrasound quidance

BBXT3A პარათირეოიდული ჯირკვლების ბიოფსია პუნქციური ნემსით 
ციტოლოგიური გამოკვლევისთვის ულტრაბგერითი კონტროლის ქვეშ

Needle biopsy for cytology of parathyroid gland with ultrasound quidance

BBXT4W პარათირეოიდული ჯირკვლიდან სისხლის სინჯის აღება 
რადიოლოგიური კონტროლით 

Select blood sampling from parathyroid gland with radiological guidance



NCSP TEXT

BBXX00 პარათირეოიდული ჯირკვლის  პუნქცია Puncture of parathyroid gland

BBXX10 პარათირეოიდული ჯირკვლის  პუნქცია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of parathyroid gland

BC თირკმელზედა ჯირკვალი Adrenal gland

BCD თირკმელზედა  ჯირკვლის  დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Adrenal gland diagnostic radiology

BCDD1A თირკმელზედა  ჯირკვლის კტ  გამოკვლევა Adrenal glands CT examination

BCDE1A თირკმელზედა  ჯირკვლის  ულტრასონოგრაფია Adrenal gland ultrasonography

BCDG00 თირკმელზედა  ჯირკვლის მაგნიტო-რეზონანსული (MRI)  გამოკვლევა Adrenal MRI examination

BCF თირკმელზედა ჯირკვლის  ფუნქციის გამოკვლევა Adrenal gland functioning

BCFA00 თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი შრის სტიმულაციის ტესტი Adrenal cortex stimulation test

BCFA01 თირკმელზედა  ჯირკვლის ქერქოვანი შრის სტიმულაციის ტესტი, 
მოკლე

Adrenal cortex stimulation test, short

BCFB00 მარილოვანი ცვლის დათრგუნვის  ტესტი Saline suppression test

BCFB10 წყლის დაკარგვის ტესტი Water deprivation test

BCI თირკმელზედა   ჯირკვლის იზოტოპური გამოკვლევა Adrenal gland isotope examination

BCIA00 თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი შრის იზოტოპური 
გამოკვლევა/გრაფია

Adrenal cortex isotope imaging

BCO თირკმელზედა ჯირკვლის რადიოთერაპია Adrenal gland radiotherapy

BCO001 თირკმელზედა ჯირკვლის  წინასაოპერაციო  რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of adrenal gland

BCO002 თირკმელზედა  ჯირკვლის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of adrenal gland

BCO003 თირკმელზედა  ჯირკვლის  დამხმარე  რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of adrenal gland

BCO004 თირკმელზედა  ჯირკვლის  პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of adrenal gland

BCO029 თირკმელზედა ჯირკვლის  სიმსივნის  ლოკალური რეციდივის  
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local residive tumor of adrenal gland

BCO049 თირკმელზედა  ჯირკვლის  მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of metasthasis in adrenal gland

BCO090 თირკმელზედა ჯირკვლის პროფილაქტიკური  რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of adrenal gland

BCO099 თირკმელზედა  ჯირკვლის  სხვა სახის რადიოთერაპია Other radiotherapy of adrenal gland

BCS თირკმელზედა ჯირკვლის ქირურგია Surgery of adrenal gland

BCSA10 თირკმელზედა  ჯირკვლის ბიოფსია Biopsy of adrenal gland

BCSA11 თირკმელზედა ჯირკვლის ბიოფსია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic biopsy of adrenal gland

BCSA15 თირკმელზედა ჯირკვლის  ამოკვეთა Incision of adrenal gland

BCSA20 თირკმელზედა  ჯირკვლის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of adrenal gland

BCSA30 ცალმხრივი ადრენალექტომია Unilateral adrenalectomy

BCSA31 ცალმხრივი ადრენალექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic unilateral adrenalectomy

BCSA40 ორმხრივი ადრენალექტომია Bilateral adrenalectomy

BCSA41 ორმხრივი ადრენალექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic bilateral adrenalectomy

BCSA99 სხავა ოპერაციები თირკმელზედა  ჯირკვლზე Other operation on adrenal gland
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BCX სხავა პროცედურები  თირკმელზედა  ჯირკვლზე Other procedures on adrenal gland

BCXA00  თირკმელზედა  ჯირკვლის  თერმული კოაგულაცია Heat coagulation of adrenal gland

BCXX00  თირკმელზედა  ჯირკვლის   ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of adrenal gland

BCXX10  თირკმელზედა  ჯირკვლის   ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით 
ციტოლოგუირი კვლევისთვის

Needle biopsy for cytology of adrenal gland

BCXX20 თირკმელზედა  ჯირკვლიდან სისხლის სინჯის აღება  Selective blood sample from adrenal gland

BD კაროტიდული სხეული/ჯირკვალი Carotid body

BDS კაროტიდული სხეულის/ჯირკვლის ქირურგია Surgery on carotid body

BDSA10 ოპერაცია კაროტიდულ სხეულზე Operation on carotid body

BDX000 კაროტიდულ სხეულის მექანიკური სტიმულაცია Mechanical stimulation of carotid body

BE პანკრეასი/ კუჭუკანა ჯირკვალი Endocrine pancreas

BEF პანკრეასის/ კუჭუკანა ჯირკვალის ფუნქციის შესწავლა Endocrine pancreas functioning

BEFA00 ორალური გლუკოზა ტოლერანტობის ტესტი Oral glucose tolerance test

BEFA02 ინტრავენური გლუკოზა ტოლერანტობის ტესტი Intravenous glucose tolerance test

BEFA10 უზმოდ გლუკოზის ხანგრძლივი მონიტორინგის ტესტი Prolonged fasting test

BEFA12 საკვების მიღების შემდგომი ჰიპოგლიკემიის ტესტი Test for postprandial hypoglycemia

BEFA90 სისხლში გლუკოზის ხანგრძლივი მონიტორინგის ტესტი Longterm registration of blood glucose

BEFB00 ინსულინის ტესტი Insulin test

BEFB10 გლუკაგონ სტიმულაციის ტესტი Glucagon stimulation test

BEFC00 გლუკოზის კანქვეშა ხანგრძლივი მონიტორინგი Subcutaneous continuous glucose monitoring

BEX900 დიაბეტით დაავადებული პაციენტის კლინიკური გამოკვლევა Clinical examination of diabetes patient

BF ჰიპოფიზი Hypophysis

BFF ჰიპოფიზის ფუნქციის გამოკვლევა Hypophyseal functioning

BFFA00 ჰიპოთალამური ACTH სტიმულაციის ტესტი Hypothalamic ACTH stimulation test

BFFA05 ჰიპოთალამური  ACTH დათრგუნვის ტესტი Hypothalamic ACTH suppression test

BFFA09 ჰიპოთალამური ACTH    ხანგრძლივი მონიტორინგის ტესტი ACTH longterm registration

BFFA10 გონადოტროპინის მასტიმულირებელი ჰორმონის  (GnRH) ტესტი Gonadotrophin releasing hormone (GnRH) test

BFFA20 ზრდის ჰორმონის მასტიმულირებელი ტესტი Growth hormone stimulation test

BFFA25 ზრდის ჰორმონის დათრგუნვის  ტესტი Growth hormone suppression test

BFFA29 ზრდის ჰორმონის  ხანგრძლივი მონიტორინგის ტესტი Growth hormone longterm registration

BFFA30 თირეოტროპინის მასტიმულირებელი ტესტი Thyreotropin stimulation test

BFFA39 TSH-ის   ხანგრძლივი მონიტორინგის ტესტი TSH longterm registration

BFFA90 ჰიპოთალამუსის კომბინირებული სტიმულაციის ტესტი Combined hypothalamic stimulaiton test

BG ნეიროენდოკრინული ორგანოები Neuroendocrine organs

BGI ნეიროენდოკრინული ორგანოების იზოტოპური გამოსახულება Isotope imaging of neuroendocrine organs

BGIA00 ქრომაფინის და ადრენერგული ქსოვილის გამოკვლევა/გრაფია 
იზოტოპის გამოყენებით (MIBG)

Chromaffine and adrenergic tissue isotope imaging (MIBG)
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BGIB00 ქრომაფინის  ქსოვილი SPECT Chromaffine tissue SPECT

BGIC00 სომატოსტატინის რეცეპტორების გამოკვლევა/გრაფია Somatostatin receptor isotope imaging

BGID00 სომატოსტატინის რეცეპტორების  SPECT Somatostatin receptor SPECT

BGO ნეიროენდოკრინული ორგანოების  რადიოთერაპია Radiotherapy of neuroendocrine organs

BGOA00 ქრომაფინის  ქსოვილის იზოტოპური თერაპია (MIBG) Chromaffine tissue (MIBG) isotope therapy

BGOB00 სომატოსტატინის ალბაცინური თერაპია იზოტოპით Somatostatin isotope ablative therapy

BW განმეორებითი ოპერაციები ენდოკრინული სისტემის ქირურგიაში Reoperations in endocrine surgery

BWSA00 ტრავმული დაზიანებების აღდგენა ენდოკრინულ ქირურგიაში Repair of wound dehiscence in endocrine surgery

BWSB00 განმეორებითი ოპერაციები ზედაპირული ინფექციის გამო 
ენდოკრინული სისტემის ქირურგიაში

Reoperation for superficial infection in endocrine surgery

BWSC00 განმეორებითი ოპერაციები ღრმა ინფექციის გამო ენდოკრინული 
სისტემის ქირურგიაში

Reoperation for deep infection in endocrine surgery

BWSD00 განმეორებითი ოპერაციები ზედაპირული სისხლდენის  გამო 
ენდოკრინული სისტემის ქირურგიაში

Reoperation for superficial haemorrhage in endocrine surgery

BWSE00 განმეორებითი ოპერაციები ღრმა სისხლდენის  გამო ენდოკრინული 
სისტემის ქირურგიაში

Reoperation for deep haemorrhage in endocrine surgery

BWSW99 სხვა განმეორებითი ოპერაციები ენდოკრინული სისტემის ქირურგიაში Other reoperation in endocrine surgery

BX ენდოკრინული სისტემის გამოსაკვლევი სხვა პროცედურები Other endocrinological procedures

BXFX90 სხვა მასტიმულირებელი ტესტები ენდოკრინული სისტემის 
გამოსაკვლევად

Other endocrine stimulation test

BXFX99 სხვა ჰორმონების გახანგრძლივებული გამოკვლევები Other hormone longterm registration

BXX  ენდოკრინული სისტემის გამოსაკვლევი სხვა პროცედურები Other endocrine procedures

BXXX00 ენდოკრინულლი ორგანოების კლინიკური გამიკვლევა Clinical examination of endocrine organs

BXXX99 ენდოკრინული სისტემის გამოსაკვლევი სხვა  მცირე პროცედურები Other minor procedure on endocrine organ

C თვალი და მისი დანამატები Eye and adjacent structures

CA თვალბუდე Orbit

CAD თვალბუდის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Orbit diagnostic radiology

CADA1A თვალბუდის და ოპტიკური არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Orbit and canalis opticus X-ray examination

CADA1E თვაშიდა უცხო სხეულის ლოკალიზაციის დააგენა რენტგენოლოგიური 
მეთოდით

Localisation of intraocular foreign body with X-ray

CADD1A თვალბუდის  კტ გამოკვლევა Orbit CT examination

CADE1A თვალის და  თვალის კაკალის  ულტრაბგერითი გამოკვლევა              Eye and orbit ultrasonography

CADE1M ულტრაბგერითი ოკულომეტრია Ultrasound oculometry

CADG1B თვალის და  თვალის კაკალის მაგნიტორეზონანსული(MRI )  
გამოკვლევა              

Eye and orbit MRI examination
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CAFA00 თვალის ფოტოგრაფია Phortography of eye

CAS თვალბუდის ქირურგია Surgery of orbit

CASA თვალბუდის პუნქცია,გაკვეთა და ბიოფსია Puncture, incision and biopsy of orbit

CASA00 თვალბუდის აბსცესის პუნქცია Puncture of orbital abscess

CASA10 დიაგნოსტიკური წინამხრივი ორბიტოტომია Exploratory anterior orbitotomy

CASA20 დიაგნოსტიკური ლატერალური  ორბიტოტომია Exploratory lateral orbitotomy

CASA30 თვალბუდის ბიოფსია Biopsy of orbit

CASB თვალბუდის  დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of orbit

CASB00 წინა ორბიტოტომია დაზიანებული უბნის ამოკვეთით Anterior orbitotomy with excision of lesion

CASB10 ლატერალური  ორბიტოტომია  დაზიანებული უბნის ამოკვეთით Lateral orbitotomy with excision of lesion

CASB40 ტრანსკრანიალური ორბიტოტომია  დაზიანებული უბნის ამოკვეთით Transcranial orbitotomy with excision of lesion

CASB50 ორბიტოტომია უცხო სხეულის ამოღების მიზნით Orbitotomy with removal of foreign body

CASC ოპერაციები თვალბუდის  კედელზე Operations on orbital walls

CASC00 რეკონსტრუქცული ოპერაციები თვალბუდის კედელზე Reconstruction of orbital wall

CASC10 რეკონსტრუქცული ოპერაციები თვალბუდის კედელზე ძვლის 
გადანერგვით ან ფირფიტის გამოყენებით

Reconstruction of orbital wall using bone graft or plate

CASC20 თვალბუდის ლატერალური დეკომპრესია Lateral decompression of orbit

CASC30 თვალბუდის წიაღების/ სინუსების  დეკომპრესია Decompression of orbit to sinuses

CASC40 თვალბუდის ზედა ნაწილის ან ორბიტალური არის ტრანსკრანიალური  
დეკომპრესია

Transcranial decompression of orbital roof or optic canal

CASC42 თვალბუდის დეკომპრესია კორონარული არის მეშვეობით Decompression of orbit by coronal approach

CASC44 თვალბუდის კომბინირებული დეკომპრესია Combined decompression of orbit

CASC50 თვალბუდის ტანდაყოლილი ანომალიის აღდგენითი ოპერცია Repair of congenital malformation of orbital wall

CASD თვალბუდის ექზენტერაცია Exenteration of orbit

CASD00 თვალბუდის ექზენტერაცია  ტრანსპლანტატის ან ''ფლეპ''-ის 
გამოყენებით

Exenteration of orbit with use of graft or flap

CASE ოპერაციები თვალზე  ანოფთალმიის, ენუკლეაციის ან ევისცერაციის 
გამო

Operations for anophthalmia after enucleation or evisceration of eye

CASE00 თვალბუდიდან იმპლანტის ამოღება Removal of implant from orbit

CASE10 განმეორებითი იმპლანტის ჩადგმა და რევიზია Revision and secondary implant in orbit

CASE20 ტრანსპლანტატის საშუალებით კონუქტივის პარკის რევიზია Revision of conjunctival sac with graft

CASW სხვა ოპერაციები  თვალბუდეზე Other operations on orbit

CASW99 სხვა ოპერაციები  თვალბუდეზე Other operation on orbit

CAX სხვა მცირე პროცედურები  თვალბუდეზე Other minor procedures of orbit

CAXA00 თვალის კაკლის სგრძის გაზომვა Eye globe length measurement

CAXX00 თვალბუდის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of orbit
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CAXX10 თვალბუდის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით ციტოლოგიური 
გამოკვლევისთვის 

Needle biopsy for cytology of orbit

CAXX15 რეტობულბარული თერაპიული ინექცია (თვალბუდეში) Retrobulbar therapeutic injection into orbit

CAXX20 პერიბულბარული თერაპიული ინექცია (თვალბუდის მიდამოში) Peribulbar therapeutic injection into orbit

CB თვალის ქუთუთოები Eyelid

CBS თვალის ქუთუთოების ქირურგია Surgery of eyelid

CBSA თვალის ქუთუთოების  კვეთა და ბიოფსია Incision and biopsy of eyelid

CBSA00 თვალის ქუთუთოების  გაკვეთა Incision of eyelid

CBSA10 ქუთუთოს ბიოფსია Biopsy of eyelid

CBSB ქუთუთოს დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ან დესტრუქცია Excision or destruction of lesion of eyelid

CBSB00 ქოლაზიონის ამოკვეთა Excision of chalazion

CBSB10 ქუთუთოს ჩამოკიდებული/ზედმეტი კანის ამოკვეთა Excision of redundant skin of eyelid

CBSB15 ქუთუთოდან ცხიმოვანი პაარკის ამოკვეთა Resection of herniated fat from eyelid

CBSB20 ქუთუთოს რელაქსირებული/ჩამოკიდებული კანის კორექცია და 
ცხიმოვანი პარკის რეზექცია 

Correction of lax skin of eyelid and resection of herniated fat

CBSB30 ქუთუთოს დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of eyelid

CBSB35 ქუთუთოს დაზიანებული უბნის კრიოთერაპია Cryotherapy of lesion of eyelid

CBSB40 ქუთუთოს დაზიანებული უბნის ელექტროკოაგულაცია Electrocoagulation of lesion of eyelid

CBSB50 ქუთუთოს დაზიანებული უბნის ამოკვეთა  და რეკონსტრუქცია 
ტრანსპლანტატის ან ''ფლაპ''–ის გამოყენებით

Excision of lesion of eyelid and reconstruction using graft or flap

CBSB99 ქუთუთოს დაზიანებული უბნის სხვა სახის ამოკვეთა ან დესტრუქცია Other excision or destruction of lesion of eyelid

CBSC ტრავმისშემდგომი ოპერაციები ქუთუთოზე Operations on eyelid for injury

CBSC00 ქუთუთოს გაკერვა Suture of eyelid

CBSC10 უცხო სხეულის ამოღება ქუთუთოდან Removal of foreign body from eyelid

CBSC99 სხვა ტრავმისშემდგომი ოპერაციები ქუთუთოზე Other operation on eyelid for injury

CBSD პლასტიკური რეკონსტრუქციული ოპერაციები ქუთუთოზე Plastic reconstruction of eyelid

CBSD00 პლასტიკური რეკონსტრუქციული ოპერაციები ქუთუთოზე ნაკერის 
დადებით

Plastic reconstruction of eyelid using suture

CBSD10 პლასტიკური რეკონსტრუქციული ოპერაციები ქუთუთოზე 
ტრანსპლანტატის ან ''ფლაპ''–ის გამოყენებით

Plastic reconstruction of eyelid using graft or flap

CBSD99 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები ქუთუთოზე Other plastic reconstruction of eyelid

CBSE ოპერაციები  ენტროპიონის გამო Operations for entropion

CBSE00 ქუთუთოზე ნაკერის დადება ენტროპიონის გამო Suture of eyelid for entropion

CBSE10 თვალბუდის კუნთების ტრანსპოზიცია და დამოკლება ენტროპიონის 
გამო

Transposition and shortening of orbicularis muscle for entropion
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CBSE20 ქუთუთოს რეტრაქტორის(შემკუმშველი იოგების) დამოკლება 
ენტროპიონოს გამო

Shortening of eyelid retractors for entropion

CBSE30 ჰორიზონტალური დამოკლება ენტროპიონოს გამო Horizontal shortening for entropion

CBSE40 ენტროპიონის კომბინირებული კორექცია Combined correction of entropion

CBSE99 სხვა ოპერაციები ენტროპიონის გამო Other operation for entropion

CBSF ოპერაციები ეკტროპიონის გამო Operations for ectropion

CBSF00 ქუთუთოს ელექტროკაუტერიზაცია ეკტროპიონის გამო Electrocauterisation of eyelid for ectropion

CBSF10 თვალის ნაპრალის იოგის (canthal ligaments) დამოკლება ეკტროპიონის 
გამო

Shortening of canthal ligaments for ectropion

CBSF20 ქუთუთოს ბოჩკოსებრი ხრტილის  ამოკვეთა ეკროპიონის გამო Excision of tarsus for ectropion

CBSF30 ქუთუთოს ბოჩკოსებრი ხრტილის და კანის ამოკვეთა ეკროპიონის გამო Excision of tarsus and skin for ectropion

CBSF40 თვალის ქუთუთოს პლასტიკური აღდგენა ნაწიპუროვანი ექტრიპიონის 
გამო

Plastic repair of eyelid for cicatricial ectropion

CBSF99 სხვა ოპერაციები ეკტროპიონის გამო Other operation for ectropion

CBSG ოპერაციები  ტრიქიაზისის გამო Operations for trichiasis

CBSG00 წამწამის ეპილაცია ელექტროლიზის მეთოდით Epilation of cilia by electrolysis

CBSG10 ტრიქიაზის სამკურნალო კრიოთერაპია Cryotherapy for trichiasis

CBSG20 პლასტიკური აღდგენითი ოპერაციები ქუთუთოს კიდეზე ტრიქიაზისის 
გამო

Plastic repair of margin of eyelid for trichiasis

CBSG99 სხვა ოპერაციები  ტრიქიაზისის გამო Other operation for trichiasis

CBSH ოპერაციები თვალის ხვრელის კუთხეზე Operations on canthus

CBSH00 კანტოტომია Canthotomy

CBSH05 კანტოპექსი Canthopexy

CBSH10 პლასტიკური ოპერაციები თვალის ხვრელის კუთხეზე Plastic repair of canthus

CBSH20 ცენტრალური  ტარსორაფია/ ბლეფარორაფია Central tarsorrhaphy

CBSH30 ლატერალური ან მედიალური ტარსორაფია/ ბლეფარორაფია Lateral or medial tarsorrhaphy

CBSH40 ეტაპობრივი ტარსორაფია/ ბლეფარორაფია Division of tarsorrhaphy

CBSH50 რეკონსტრუქციული ოპერაციები თვალის ხვრელის კუთხის ზედა 
ნაწილში

Reconstructive operation for epicanthus

CBSH99 სხვა ოპერაციები თვალის ჭრილის კუთხეზე Other operation on canthus

CBSJ ოპერაციები ფტოზის გამო Operations for ptosis

CBSJ00 თვალის ქუთუთოს გაკერვა ფტოზის გამო Suture of eyelid for ptosis

CBSJ10 განივი ფასციის (Fascia lata) დაჭიმვა ქითუთოს  ფტოზის გამო Fascia lata sling for ptosis of eyelid

CBSJ20 ტარსომიექტომია ფტოზის გამო Tarsomyectomy for ptosis

CBSJ30 თვალის ქუთუთოს  აპონევროზის ლევატორის (ამწევი კუნთის) 
პლასტიკური აღდგენითი ოპერაცია

Plastic repair of levator aponeurosis of eyelid
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CBSJ40 თვალის ქუთუთოს  ლევატორის  (ამწევი კუნთის) რეზექცია Resection of levator muscle of eyelid

CBSJ50 ოპერაციები წარბზე ფტოზის გამო Operation for ptosis of eyebrow

CBSJ90  ფტოზის ნაკერის მოცილება Removal of ptosis suture

CBSJ99 სხვა ოპერაციები ფტოზის გამო Other operation for ptosis

CBSK ოპერაციები ლაგიფტალმუსის და თვალის ქუთუთოს რეტრაქციის გამო Operations for lagophthalmus and retraction of eyelid

CBSK00 მიოტომია თვალის ქუთუთოს რეტრაქციის გამო Myotomy of eyelid for retraction

CBSK10 ოპერაციები ლაგიფტალმუსის (კურდღლის თვალი)  გამო Operation for lagophthalmus

CBSK11 ოპერაციები ლაგიფტალმუსის გამო იმპლანტის გამოყენებით Operation for lagophtalmus with implant

CBSK99 სხვა ოპერაციები თვალის ქუთუთოს რეტრაქციის გამო Other operation for retraction of eyelid

CBSL ოპერაციები ბლეფაროსპაზმის გამო Operations for blepharospasm

CBSL00 მიექტომია ან ნეიროტომია ბლეფაროსპაზმის გამო Myectomy or neurotomy for blepharospasm

CBSL99  სხვა ოპერაციები ბლეფაროსპაზმის გამო Other operation for blepharospasm

CBSW  სხვა ოპერაციები  თვალის ქუთუთოზე Other operations on eyelid

CBSW99  სხვა ოპერაციები  თვალის ქუთუთოზე Other operation on eyelid

CBX  სხვა პროცედურები თვალის ქუთუთოზე Other procedures of eyelid

CBXX00 თვალის ქუთუთოს ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of eyelid

CBXX10 წამწამის  მარტივი ეპილაცია Simple epilation of cilia

CBXX20 თერაპიული ინექცია თვალის ქუთუთოში Therapeutic injection into eyelid

CBXX30 ფტოზის ნაკერის მოცილება თვალის ქუთოთოდან  Removal of ptosis suture from eyelid

CC საცრემლე აპარატი Lacrimal apparatus

CCD საცრემლე აპარატის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Lacrimal apparatus diagnostic radiology

CCDB1C დაკრიოცისტოგრაფია Dacryocystography

CCF საცრემლე აპარატის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები Other diagnostic procedures of lacrimal apparatus

CCFC00 ცრემლის გამომყოფი გზების დიაგნოსტიკური გამორიცხვა Investigative irrigation of lacrimal passages

CCFC10 ცრემლის გამოყოფის გამოსაკვლევი ტესტი (Schirmer's tear test) Examination of tear production (Schirmer's tear test)

CCI საცრემლე აპარატის იზოტოპური გამოკვლევა Lacrimal apparatus isotope examination

CCIA00 საცრემლე სისტემის გამოსახულების მიღება იზოტოპის გამოყენებით Lacrimal system isotope imaging

CCS საცრემლე აპარატის ქირურგია Surgery of lacrimal apparatus

CCSA საცრემლე  ჯირკვლის და ცრემლის გამომყოფი გზების  გაკვეთა და 
ბიოფსია 

Incision and biopsy of lacrimal gland and passages

CCSA00 საცრემლე  ჯირკვლის გაკვეთა Incision of lacrimal gland

CCSA10  საცრემლე  ჯირკვლის ბიოფსია Biopsy of lacrimal gland

CCSA20 საცრემლე  ჯირკვლის მცირე უბნის ან არის  გაკვეთა Incision of lacrimal punctum or canaliculus

CCSA30 საცრემლე პარკის გაკვეთა Incision of lacrimal sac

CCSA40 ცრემლის გამომყოფი გზების ბიოფსია Biopsy of lacrimal passages
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CCSB სხვა ოპერაციები საცრემლე ჯირკვალზე Other operations on lacrimal gland

CCSB00 ნაწილობრივი დაკრიოადენექტომია (საცრემლე ჯირკვალის ამოკვეთა) Partial dacryoadenectomy

CCSB10 სრული  დაკრიოადენექტომია (საცრემლე ჯირკვალის ამოკვეთა) Total dacryoadenectomy

CCSB99 სხვა ოპერაციები საცრემლე ჯირკვალზე Other operation on lacrimal gland

CCSC სხვა ოპერაციები ცრემლის გამომყოფ  გზებზე Other operations on lacrimal passages

CCSC00 საცრემლე ჯირკვლის მცირე უბნის ან არის ოკლუზია Occlusion of lacrimal punctum or canaliculus

CCSC50 დაკრიოცისტექტომია Dacryocystectomy

CCSC99 სხვა ოპერაციები ცრემლის გამომყოფ  გზებზე Other operation on lacrimal passages

CCSD რეკონსტრუქციული ოპერაციები  საცრემლე აპარატზე Reconstructive operations on lacrimal apparatus

CCSD00 საცრემლე ფისტულის ოკლუზია Occlusion of lacrimal fistula

CCSD10 საცრემლე არის გაკერვა Suture of lacrimal canaliculus

CCSD20 საცრემლე არის გაკერვა და დენაჯის ჩადგმა Suture of lacrimal canaliculus with insertion of tube

CCSD30 საცრემლე არის რეკონსტრუქციული ოპერაცია Reconstruction of lacrimal canaliculus

CCSD40 კანქვეშა (პერკუტანეული) დაკრიოცისტორინოსტომა Percutaneous dacryocystorhinostomy

CCSD50 დაკრიოცისტორინოსტომა  და დრენაჯის ჩადგმა Dacryocystorhinostomy with insertion of tube

CCSD60 ტრანსნაზალური დაკრიოცისტორინოსტომა Transnasal dacryocystorhinostomy

CCSD70 კონიუნქტივოცისტორინოსტომა  და დრენაჯის ჩადგმა Conjunctivocystorhinostomy with insertion of tube

CCSD99 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები საცრემლე აპარატზე Other reconstructive operation on lacrimal apparatus

CCSW სხვა  ოპერაციები  საცრემლე აპარატზე Other operations on lacrimal apparatus

CCSW99 სხვა  ოპერაციები  საცრემლე აპარატზე Other operation on lacrimal apparatus

CCX სხვა  პროცედურები საცრემლე აპარატზე Other procedures of lacrimal apparatus

CCXX00 საცრემლე ჯირკვლის  ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსიტ Needle biopsy of lacrimal gland

CCXX10 საცრემლე არის ან ნაზოლაკრიმალური ტრაქტის ზონდირება Probing of lacrimal canaliculus or of nasolacrimal duct

CCXX30 საცრემლე არის ან ნაზოლაკრიმალური ტრაქტის ინტუბირება Intubation of lacrimal canaliculus or intubation of nasolacrimal duct

CCXX40 საცრემლე არის დახურვა ''საცობით'' Closure of lacrimal canaliculus with plug

CD თვალის კაკალი Eyeball

CDDE1A თვალის კაკალის გამოსაკვლევი ულტრასონოგრაფია Other special ultrasonography of the eye

CDF თვალის კაკალის დიაგნოსტიკური პროცედურები Diagnostic procedures of eyeball

CDFC00 ეკზოფტალმის ხარისხის განსაზღვრა Measurement of degree of exoftalmus

CDIB00 თვალის მალანომის იზოტოპური გამოსახულების მიღება Eye melanoma isotope imaging

CDS თვალის კაკალის ქირურგია Surgery of eyeball

CDSB ინტრაოკულარული უცხო სხეულის ამოღება Removal of intraocular foreign body

CDSB00 ინტრაოკულარული უცხო სხეულის ამოღება Removal of intraocular foreign body

CDSB10 ინტრაოკულარული უცხო სხეულის ამოღება მაგნიტის გამოყენებით Removal of intraocular foreign body using magnet
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CDSB99 სხვა ოპერაციები დაკავშირებული ინტრაოკულარული უცხო სხეულის 
ამოღებასთნ

Other operation for intraocular foreign body

CDSC თვალის ენუკლეაცია და ევისცერაცია Enucleation and evisceration of eye

CDSC00 თვალის ენუკლეაცია Enucleation of eye

CDSC10 თვალის ენუკლეაცია  და პროთეზის ჩადგმა Enucleation of eye with insertion of prosthesis

CDSC20 თვალის ენუკლეაცია ტრანსპლანტატის გამოყენებით Enucleation of eye with use of graft

CDSC30 თვალის  ევისცერაცია Evisceration of eye

CDSC40 თვალის  ევისცერაცია და პროთეზის ჩადგმა Evisceration of eye with insertion of prosthesis

CDSC50 თვალის  ევისცერაცია  ტრანსპლანტატის გამოყენებით Evisceration of eye with use of graft

CDSW სხვა ოპერაციები  თვალის კაკალზე Other operations on eyeball

CDSW99 სხვა ოპერაციები  თვალის კაკალზე Other operation on eyeball

CE ექსტრაოკულარული კუნთები Extraocular muscles

CEFA00 სიელმის გამოკვლევა Strabismus examination

CEFA10 სიელმის გამოსაკვლევი ძირითადი ტესტი Cover test for strabismus

CEFA20 სიელმის კუთხის გაზომვა პრიზმის გამოყენებით Prism measurement of strabismus angle

CEFB00 თვალის მოძრაობის უნარის შემსწავლელი ტესტი დიპლოპიის დროს Test of eye motility for diplopy

CES ოპერაციები ექსტრაოკულარულ კუნთებზე Operations on extraocular muscles

CESA ექსტრაოკულარული კუნთების ბიოფსია Biopsy of extraocular muscle

CESA00 ექსტრაოკულარული კუნთების ბიოფსია Biopsy of extraocular muscle

CESB ექსტრაოკულარული კუნთების მიექტომია, მიოტომია,ტენოტომია Myectomy, myotomy, tenotomy of extraocular muscle

CESB00 ექსტრაოკულარული კუნთების მიექტომია Myectomy of extraocular muscle

CESB10 ექსტრაოკულარული კუნთების ნაწილობრივი მიოტომია Partial myotomy of extraocular muscle

CESB20 ექსტრაოკულარული კუნთების სრული  მიოტომია Total myotomy of extraocular muscle

CESB30 ექსტრაოკულარული კუნთების ტენოტომია Tenotomy of extraocular muscle

CESC ექსტრაოკულარული კუნთების ტრანსპოზიცია Transposition of extraocular muscle

CESC00 ექსტრაოკულარული კუნთების რეცესია Recession of extraocular muscle

CESC10 ექსტრაოკულარული კუნთების რეცესია და რეზექცია Recession and resection of extraocular muscle

CESC20 ექსტრაოკულარული კუნთების რეცესია და დაგრძელება Recession and advancement of extraocular muscle

CESC30 ექსტრაოკულარული კუნთების რეზექცია Resection of extraocular muscle

CESC40 ექსტრაოკულარული კუნთების რეზექცია და დაგრძელება Resection and advancement of extraocular muscle

CESC50 ექსტრაოკულარული კუნთების  დაგძელება Advancement of extraocular muscle

CESC60 ექსტრაოკულარული კუნთების ტრანსპოზიცია და შესაბამისი ნაკერის 
დადება

Transposition of extraocular muscle with adjustable suture

CESC70 ექსტრაოკულარული კუნთების ტრანსპოზიცია ნისტაგმის გამო Transposition of extraocular muscle for nystagmus

CESC80 ექსტრაოკულარული კუნთების ნაწილობრივი ტრანსპოზიცია Partial transposition of extraocular muscle

CESC90 ექსტრაოკულარული კუნთების სრული  ტრანსპოზიცია Total transposition of extraocular muscle
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CESD ექსტრაოკულარული კუნთების დანაკეცება Plication of extraocular muscle

CESD00 ექსტრაოკულარული კუნთების დანაკეცება Plication of extraocular muscle

CESE ექსტრაოკულარული კუნთების ფიქსირება Fixation of extraocular muscle

CESE00 ექსტრაოკულარული  კუნთების ფიქსირება ნაკერის დადებით Fixating suture of extraocular muscle

CESE10 ექსტრაოკულარული  კუნთების ფიქსირება 
''ღუზისებური''გასამაგრებელი ნაკერის დადებით 

Fixation of extraocular muscle with anchoring suture

CESF პოსტტრავმატული ოპერაციები ექსტრაოკულარულ კუნთებზე ან 
აგანმეორებითი ოპერაციები

Operation on extraocular muscle for injury or after previous operation

CESF00 ექსტრაოკულარული  კუნთების ოპერცია შეხორცებითი პროცესის გამო Freeing of adhesions of extraocular muscle

CESF10 ექსტრაოკულარული კუნთის ან ტენონი-ს კაპსულის დაზიანებული 
უბნის  გაკერვა

Suture of traumatic lesion of extraocular muscle or Tenon's capsule

CESW სხვა ოპერაციები ექსტრაოკულარულ  კუნთებზე Other operations on extraocular muscle

CESW99 სხვა ოპერაციები ექსტრაოკულარულ  კუნთებზე Other operation on extraocular muscle

CEX სხვა პროცედურები ექსტრაოკულარულ  კუნთებზე Other procedures on exraocular muscles

CEXX00 თერაპიული ინექცია ექსტრაოკულარულ  კუნთებში Therapeutic injection into extraocular muscle

CF კონიუნქტივა Conjunctiva

CFS კონიუნქტივის ქირურგია Surgery of conjunctiva

CFSA კონიუნქტივის გაკვეთა და ბიოფსია Incision and biopsy of conjunctiva

CFSA00 კონიუნქტივის გაკვეთა Incision of conjunctiva

CFSA10 კონიუნქტივის პერიტომია Peritomy of conjunctiva

CFSA20 კონიუნქტივის  ბიოფსია Biopsy of conjunctiva

CFSB კონიუნქტივის  გაკერვა და უცხო სხეულის ამოღება Suture and removal of foreign body of conjunctiva

CFSB00 კონიუნქტივის  გაკერვა Suture of conjunctiva

CFSB10 კონიუნქტივის  უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from conjunctiva

CFSC კონიუნქტივის  დაზიანებული უბნის ამოღება Removal of lesion of conjunctiva

CFSC00 კონიუნქტივის  დაზიანებული უბნის  ამოკვეთა Excision of lesion of conjunctiva

CFSC10 კონიუნქტივის  დაზიანებული უბნის ლაზეროთერაპია Laser therapy of lesion of conjunctiva

CFSC20 კონიუნქტივის  დაზიანებული უბნის კრიოთერაპია Cryotherapy of lesion of conjunctiva

CFSC30 ტრაჰომის პარკის ამოკვეთა Excision of trachoma follicles

CFSD კონიუნქტივის აღდგენა Repair of conjunctiva

CFSD00 კონიუნქტივის აღდგენა ტრანსპლანტატის გარეშე Repair of conjunctiva without graft

CFSD10 კონიუნქტივის აღდგენა ტრანსპლანტატის გამოყენებით Repair of conjunctiva using graft

CFSW სხვა ოპერაციები კონიუნქტივაზე Other operations on conjunctiva

CFSW99 სხვა ოპერაციები კონიუნქტივაზე Other operation on conjunctiva

CFX მცირე პროცედურები კონიუნქტივაზე Minor procedures on conjunctiva

CFXX00 სუბკონიუნქტივალური თერაპიული ინექციები Subconjunctival therapeutic injection
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CG რქოვანა და სკლერა Cornea and sclera

CGD რქოვანის  და სკლერის დიაგნოსტიკური გამოსახვითი გამოკვლევა Cornea and sclera diagnostic imaging

CGDE00 რქოვანას ულტრაბგერითი გამოკვლევა Cornea ultrasonic examination

CGFA00 რქოვანას კლინიკური გამოკვლევა Cornea clinical examination

CGFB00 კერატომეტრია Keratometry

CGFB02 რქოვანას ტოპოგრაფია Cornea topography

CGFB10 რქოვანას სისქის გაზომვა Cornea thickness measurement

CGS რქოვანის  და სკლერის  ქირურგია Surgery of cornea and sclera

CGSA რქოვანის  და სკლერის ბიოფსია Biopsy of cornea or sclera

CGSA00 რქოვანის  ბიოფსია Biopsy of cornea

CGSA10  სკლერის ბიოფსია Biopsy of sclera

CGSB რქოვანის  და სკლერის ამოკვეთა Incision of cornea or sclera

CGSB00 კერატოტომია Keratotomy

CGSB10 სკლეროტომია Sclerotomy

CGSC რქოვანიდან  ან სკლერიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from cornea or sclera

CGSC10 რქოვანიდან    უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from cornea

CGSC20 რქოვანიდან   უცხო სხეულის ამოღება მაგნიტის გამოყენებით Removal of foreign body from cornea using magnet

CGSC30  სკლერიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from sclera

CGSC40  სკლერიდან უცხო სხეულის ამოღება მაგნიტის გამოყენებით Removal of foreign body from sclera using magnet

CGSD ოპერაციები რეფრაქციის დარღვევის გამო Operations for errors of refraction

CGSD00 კერატოტომია რეფრაქციის დარღვევის გამო Keratotomy for error of refraction

CGSD10 ლაზერული კერატოპლასტიკა რეფრაქციის დარღვევის გამო Laser keratoplasty for error of refraction

CGSD20 კერატომილეუსისი Keratomileusis

CGSD40 ინტაკორნეალური  მრგვალი სეგმენტების იმპლანტირება Implantation of intracorneal ring segments

CGSD99 სხვა ოპერაციები რეფრაქციის დარღვევის გამო Other operation for error of refraction

CGSE ოპერაციები რქოვანის  და სკლერის  მცირე უბანზე Operations for lesion of cornea and sclera

CGSE10 კერატექტომია Keratectomy

CGSE15 რქოვანის ლაზეროთერაპია Laser therapy of cornea

CGSE20 რქოვანის უბნის თერმოკოაგულაცია Thermocauterisation of lesion of cornea

CGSE25 რქოვანის კრიოთერაპია Cryotherapy of cornea

CGSE30 სკლეროტომია Sclerectomy

CGSE35 სკლერის ლაზეროთერაპია Laser therapy of sclera

CGSE40 სკლერის  უბნის თერმოკოაგულაცია Thermocauterisation of lesion of sclera

CGSE50 ფრთისებრი აპკის (პტერიგიუმი)ამოკვეთა Excision of pterygium

CGSE55 ფრთისებრი აპკის  ამოკვეთა და კონიუნქტივის ტრანსპლანტირება Excision of pterygium with transplanation of conjunctiva

CGSE99 სხვა ოპერაციები პქოვანას ან სკლერის უბანზე Other operation for lesion of cornea or sclera
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CGSF ოპერაციები პქოვანაზე ან სკლერაზე პერფორაციული ტრავმიოს დროს Operations on cornea and sclera for perforating injury

CGSF00 რქოვანას ნაგლეჯი ჭრილობის დახურვა ქსოვილის აკვრით Closure of laceration of cornea using tissue glue

CGSF10 რქოვანას ნაგლეგი ჭრილობის  გაკერვა Suture of laceration of cornea

CGSF20 რქოვანას ნაგლეჯი ჭრილობის  გაკერვა და კონიუნქტივის პლასტიკური 
აღდგენა

Suture of laceration of cornea with plastic repair of conjunctiva

CGSF25 რქოვანას ნაგლეჯი ჭრილობის  გაკერვა  და თვალის კაკლის 
გამობურცული სისხლძარღვოვანი გარსის რეზექცია

Suture of laceration of cornea with resection of protruding uvea

CGSF30 რქოვანის რდგენითი ოპერაციები კონიუნკტივის ''გრაფტ'-'ის 
გამოყენებით

Repair of cornea using graft of conjunctiva

CGSF40 სკლერის ნაგლეჯი ჭრილობის დახურვა ქსოვილის აკვრით Closure of laceration of sclera using tissue glue

CGSF45 სკლერის ნაგლეჯი ჭრილობის დახურვა Suture of laceration of sclera

CGSF50 სკლერის ნაგლეჯი ჭრილობის დახურვა და კონიუნქტივის პლასტიკური 
აღდგენა

Suture of laceration of sclera with plastic repair of conjunctiva

CGSF55 სკლერის  ნაგლეჯი ჭრილობის  გაკერვა  და თვალის კაკლის 
გამობურცული სისხლძარღვოვანი გარსის რეზექცია

Suture of laceration of sclera with resection of protruding uvea

CGSF99 სხვა ოპერაციები რქოვანაზე ან სკლერაზე  პერფორირებული ტრავმის 
დროს

Other operation on cornea and sclera for perforating injury

CGSG რეკონსტრუქციული ოპერაციები  რქოვანაზე და სკლერაზე Reconstructive operations on cornea and sclera

CGSG00 რქოვანას ტატუინგი Tattooing of cornea

CGSG10 კერატოკონუსის კორექცია თერმოკოაგულაციის გამოყენებით Correction of keratoconus using thermocautery

CGSG20 ეპიკერატოფაკია ან კერატოფაკია Epikeratophakia or keratophakia

CGSG30 რქოვანას ფირფიტოვანი ტრანსპლანტირება Lamellar transplantation of cornea

CGSG40 რქოვანის სრული  სისქის ტრანსპლანტირება ''აუტოგრაფტის'' 
გამოყენებით 

Full thickness transplantation of cornea using autograft

CGSG45 რქოვანის სრული  სისქის ტრანსპლანტირება ''ჰომოგრაფტის'' 
გამოყენებით 

Full thickness transplantation of cornea using homograft

CGSG50 კერატოპროთეზის იმპლანტირება Implantation of keratoprosthesis

CGSG60 სკლერის  მიმაგრება ''გრაფტის'' გამოყენებით Reinforcement of sclera using graft

CGSG99 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები რქოვანაზე და სკლერაზე Other reconstructive operations on cornea and sclera

CGSW სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები რქოვანაზე და სკლერაზე Other operations on cornea and sclera

CGSW99 სხვა  ოპერაციები რქოვანაზე და სკლერაზე Other operation on cornea or sclera

CGX სხვა  პროცედურები რქოვანაზე და სკლერაზე Other procedures on cornea and sclera

CGXA00 რქოვანას ამორეცხვა Corneal rinsing

CGXX00 რქოვანის და სკლერის დაცვა რბილი ლინზებით Protection of cornea and sclera with soft lens

CGXX10 რქოვანიდან ნაკერის მოხსნა Removal of sutures from cornea

CGXX20 რქოვანაზე ან სკლერაზე ნაკერის ლიზისი ლაზერის გამოყენებით Laser suture lysis in cornea or sclera
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CH წინა საკანი, წინა საკნის კუთხე, ფერადი გარსი და წამწამოვანი სხეული Anterior chamber, anterior chamber angle, iris and ciliary body

CHFA00 თვალის წნევის გაზომვა Eye pressure measurement

CHFA10 თვალის წნევის  ხანგრძლივი რეგისტრაცია Eye pressure longterm registration

CHFA12 დახურულკუთხოვანი გლაუკომის მაპროვოცირებელი ტესტები Provocation of closed angle glaucoma

CHFA19 გლაუკომის სხვა დიაგნოსტიკური მეთოდები Other glaucoma diagnostics

CHFK30 თვალის გარეგანი ფოტოგრაფია Eye external photography

CHFK32 ფერადი გარსის ფოტოგრაფია Photoangiography of iris

CHFK34 თვალის Scheimpflug (არის გეომეტრიული განსაზღვრება, რომელიც 
უზრუნველყოფს დაგეგმილ ორიენტაციას და ფოკუსს და ა.შ...)

Scheimpflug imaging of eye

CHS წინა საკანის, წინა საკნის კუთხის, ფერადი გარსის და წამწამოვანი 
სხეულის ქირურგია

Surgery of anterior chamber, anterior chamber angle, iris and ciliary body

CHSA წინა საკანის, წინა საკნის კუთხის, ფერადი გარსის და წამწამოვანი 
სხეულის  ბიოფსია

Biopsy of anterior chamber, anterior chamber angle, iris and ciliary body

CHSA10 ფერადი გაგრსის  ბიოფსია Biopsy of iris

CHSA20 წამწამოვანი სხეულის  ბიოფსია Biopsy of ciliary body

CHSB წინა საკანის და წინა საკნის კუთხის ოპერაციები Operations on anterior chamber and anterior chamber angle

CHSB00 ლაზერული  სინექიოლიზისი Laser synechiolysis

CHSB10 წინა საკანის პუნქცია და გამორეცხვა Puncture of anterior chamber of eye with irrigation

CHSB15 წინა საკანის პუნქცია  და თვალის ნამის(წყლის) აღდგენა Puncture of anterior chamber of eye with replacement of aqueous

CHSB20 გონიოპუნქცია Goniopuncture

CHSB30 გონიოტომია Goniotomy

CHSB40 გონიოსინექიოლიზისი Goniosynechiolysis

CHSB50 ტრაბეკულოტომია Trabeculotomy

CHSB60 წინა სინექიოლიზისი Anterior synechiolysis

CHSB65 უკანა სინექიოლიზისი Posterior synechiolysis

CHSB99  წინა საკანის, წინა საკნის კუთხის, ფერადი გარსის და წამწამოვანი 
სხეულის სხვა ოპოპერაცია

Other operation on anterior chamber and anterior chamber angle

CHSC ირიდოტომია და ირიდექტომია Iridotomy and iridectomy

CHSC00 ირიდოტომია  Iridotomy

CHSC05 ლაზერული ირიდოტომია  Laser iridotomy

CHSC10 პერიფერუილი ირიდექტომია Peripheral iridectomy

CHSC20 სექტორალური ირიდექტომია Sector iridectomy

CHSC30 ცენტრალური  ირიდექტომია Central iridectomy

CHSD ფილტრაციული ოპერაციები Filtering operations

CHSD00 ლაზერული ტრაბეკულოპლასტიკა Laser trabeculoplasty
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CHSD10 ტრაბეკულოტომია Trabeculectomy

CHSD15 ტრაბეკულოტომია და ირიდექტომია Trabeculectomy and iridectomy

CHSD20 სკლერის ტრეპანაცია Trephine of sclera

CHSD25 სკლერის ტრეპანაცია და ირიდექტომია Trephine of sclera and iridectomy

CHSD30 ტრაბეკულექტომია ლაზერული მეთოდით Laser trabeculectomy

CHSD40 ირიდენკლეიზისი Iridencleisis

CHSD50 წინა საკანზე შუნტის დადების ოპერაცია Shunt operation on anterior chamber

CHSD60 ღრმა სკლერექტომია იმპლანტაციის გარეშე Deep sclerectomy without implant

CHSD65 ღრმა სკლერექტომია იმპლანტაციის გამოყენებით Deep sclerectomy with implant

CHSD99 სხვა ფილტრაციული ოპერაციები Other filtering operation

CHSE ოპერაციები ფერადი გარსის დაზიანების გამო Operations for lesion of iris

CHSE00 პაპილოტომია  (გუგის გაკვეთა) Pupillotomy

CHSE05 პუპილოტომია ლაზერული მეთოდით Laser pupillotomy

CHSE10 ფერადი გარსის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of iris

CHSE20 ფერადი გარსის დაზიანებული უბნის ლაზეროთერაპია Laser therapy of lesion of iris

CHSE99 სხვა ოპერაცია ფერადი გარსის დაზიანებულ უბანზე Other operation for lesion of iris

CHSF წამწამოვანი სხეულის  ოპოპერაციები Operations on ciliary body

CHSF00 წამწამოვანი სხეულის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of ciliary body

CHSF05 წამწამოვანი სხეულის ტრანსსკლერული ლაზერული კოაგულაცია Transscleral laser coagulation of ciliary body

CHSF10 წამწამოვანი სხეულის ტრანსპუპილარული ლაზერული კოაგულაცია Transpupillary laser coagulation of ciliary body

CHSF15 წამწამოვანი სხეულის კრიოთერაპია Cryotherapy of ciliary body

CHSF20 წამწამოვანი სხეულის ელექტროკოაგულლაცია Electrocoagulation of ciliary body

CHSF30 ციკლოდიალიზი Cyclodialysis

CHSF99 სხვა ოპერაცია  წამწამოვან სხეულზე Other operation on ciliary body

CHSW წინა საკანის, წინა საკნის კუთხის, ფერადი გარსის და წამწამოვანი 
სხეულის სხვა ოპერაციები

Other operations on anterior chamber, anterior chamber angle, iris and ciliary body

CHSW99 წინა საკანის, წინა საკნის კუთხის, ფერადი გარსის და წამწამოვანი 
სხეულის  სხვა ოპერაცია

Other operation on anterior chamber, anterior chamber angle, iris or ciliary body

CHX მცირე პროცედურები წინა საკანზე, წინა საკანის კუთხეზე, ფერად 
გარსზე და წამწამოვან სხეულზე 

Minor procedures of anterior chamber, anterior chamber angle, iris and ciliary body

CHXA00 თვალის გუგუის გაგანიერება Pupillary dilatation

CHXB00 გონიოსკოპია Gonioscopy

CHXX10 წინა საკნის კუთხიდან სითის ასპირაცია ნემსის გამოყენებით Needle aspiration of aqueous from anterior chamber

CHXX20 ფერადი გარსის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of iris

CHXX30 წამწამოვანი სხეულის  ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of ciliary body

CHXX90 თვალის წნევის დასაქვეითებელი სხვა პროცედურები Other eye pressure reducing intervention
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CJ თვალის ბროლი Lens

CJS თვალის ბროლის ქირურგია Surgery of lens

CJSA თვალშიდა კონტაქტური ლინზების იმპლანტაცია Implantation of intraocular contact lens

CJSA00 თვალშიდა კონტაქტური ლინზების იმპლანტირებაწინა კამერაში Implantation of intraocular contact lens in anterior chamber

CJSA10 თვალშიდა კონტაქტური ლინზების იმპლანტირებაუკანა კამერაში Implantation of intraocular contact lens in posterior chamber

CJSB ოპერაციები თვალის  ბროლზე მეორადი კატარაქტის გამო Operations on lens for secondary cataract

CJSB00 ბროლის ჩანთის გაკვეთა მეორადი კატარაქტის გამო Discission of secondary cataract

CJSB10 ბროლის ჩანთის გაკვეთა ლაზერული მეთოდით მეორადი კატარაქტის 
გამო

Laser discission of secondary cataract

CJSB20 ბროლის ირიგაცია და აპრიალება მეორადი კატარაქტის გამო Irrigation and polishing of secondary cataract

CJSB30 მეორადი კატარაქტის  ამოკვეთა Excision of secondary cataract

CJSB99 სხვა ოპერაციები თვალის  ბროლზე მეორადი კატარაქტის  გამო Other operation on lens for secondary cataract

CJSC კატარაქტის ინტრაკაპსულარული ოპერაციები Intracapsular cataract operations

CJSC00 კატარაქტის ინტრაკაპსულარული ექსტრაქცია Intracapsular cataract extraction

CJSC05 კატარაქტის ინტრაკაპსულარული ექსტრაქცია ერთდროული 
ირიდექტომიით ან ირიდოტომიით

Intracapsular cataract extraction with iridectomy or iridotomy

CJSC10 კატარაქტის ინტრაკაპსულარული ექსტრაქცია  და ხელოვნური ბროლის 
იმპლანტირება წინა კამერაში

Intracapsular cataract extraction with implantation of artificial lens in anterior chamber

CJSC15 კატარაქტის ინტრაკაპსულარული ექსტრაქცია  და ხელოვნური ბროლის 
იმპლანტირება წინა კამერაში და ირიდექტომია ან ირიდოტომია

Intracapsular cataract extraction with implantation of artificial lens in anterior chamber and iridectomy or 
iridotomy

CJSC20 კატარაქტის ინტრაკაპსულარული ექსტრაქცია  და ხელოვნური ბროლის 
იმპლანტირება უკანა კამერაში

Intracapsular cataract extraction with implantation of artificial lens in posterior chamber

CJSC25 კატარაქტის ინტრაკაპსულარული ექსტრაქცია  და ხელოვნური ბროლის 
იმპლანტირება უკანა კამერაში და ირიდექტომია ან ირიდოტომია

Intracapsular cataract extraction with implantation of artificial lens in posterior chamber and iridectomy or 
iridotomy

CJSC40 კატარაქტის ინტრაკაპსულარული ექსტრაქცია  და ხელოვნური ბროლის 
იმპლანტირება ერთდროული ფიქსაციით სკლერაზე უკანა კამერაში

Intracapsular cataract extraction with implantation of artificial lens with fixation to sclera in posterior chamber

CJSC99 კატარაქტასთან დაკავშირებული სხვა ინტრაკაპსულარული ოპერაციები Other intracapsular cataract operation

CJSD ექსტრაკაოსულარული ოპერაციები კატარაქტის გამო Extracapsular cataract operations

CJSD00 ექსტრაკაპსულარული  კატარაქტის ექსტრაქცია Extracapsular cataract extraction

CJSD05 ექსტრაკაპსულარული  კატარაქტის ექსტრაქცია ერთდროული 
ირიდექტომიით ან ირიდოტომიით

Extracapsular cataract extraction with iridectomy or iridotomy

CJSD10 ექსტრაკაპსულარული  კატარაქტის ექსტრაქცია  და ხელოვნური 
ბროლის ჩადგმა წინა საკანში

Extracapsular cataract extraction with implantation of artificial lens in anterior chamber
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CJSD15 ექსტრაკაპსულარული  კატარაქტის ექსტრაქცია  და ხელოვნური 
ბროლის ჩადგმა წინა საკანში ერთდროული ირიდექტომიით ან 
ირიდოტომიით

Extracapsular cataract extraction with implantation of artificial lens in anterior chamber and iridectomy or 
iridotomy

CJSD20 ექსტრაკაპსულარული  კატარაქტის ექსტრაქცია  და ხელოვნური 
ბროლის ჩადგმა უკანა საკანში

Extracapsular cataract extraction with implantation of artificial lens in posterior chamber

CJSD25 ექსტრაკაპსულარული  კატარაქტის ექსტრაქცია  და ხელოვნური 
ბროლის ჩადგმა უკანა საკანში ერთდროული ირიდექტომიით ან 
ირიდოტომიით

Extracapsular cataract extraction with implantation of artificial lens in posterior chamber and iridectomy or 
iridotomy

CJSD30 Pars plana  ლენსექტომია (ბროლის ჩანთის ექტომია) Pars plana lensectomy

CJSD40 ექსტრაკაპსულარული  კატარაქტის ექსტრაქცია  და ხელოვნური 
ბროლის ჩადგმა წინა საკანში ერთდროული ფიქსაციით სკლერაზე

Extracapsular cataract extraction with implantation of artificial lens with fixation to sclera in posterior chamber

CJSD99 სხვა ექსტრაკაპსულარული კატარაქტის ოპერაციები Other extracapsular cataract operations

CJSE ექსტრაკაპსულარული კატარაქტის ოპერაციები  
ფაკოემულსიფიკაციური ტექნოლოგიის გამოყენებით

Extracapsular cataract operations using phakoemulsification technique

CJSE00 ფაკოემულსიფიკაცია (ბროლის ემულსიფიკაცია) Phakoemulsification

CJSE05 ფაკოემულსიფიკაცია და ირიდექტომია ან ირიდოტომია Phakoemulsification with iridectomy or iridotomy

CJSE10 ფაკოემულსიფიკაცია და  ხელოვნური ბროლის იმპლანტირება წინა 
კამერაში

Phakoemulsification with implantation of artificial lens in anterior chamber

CJSE15 ფაკოემულსიფიკაცია და  ხელოვნური ბროლის იმპლანტირება წინა 
კამერაში ერთდროული ირიდექტომიით ან ირიდოტომიით

Phakoemulsification with implantation of artificial lens in anterior chamber and iridectomy or iridotomy

CJSE20 ფაკოემულსიფიკაცია და  ხელოვნური ბროლის იმპლანტირება უკანა 
კამერაში

Phakoemulsification with implantation of artificial lens in posterior chamber

CJSE25 ფაკოემულსიფიკაცია და  ხელოვნური ბროლის იმპლანტირება წინა 
კამერაში ერთდროული ირიდექტომიით ან ირიდოტომიით

Phakoemulsification with implantation of artificial lens in posterior chamber and iridectomy or iridotomy

CJSE40 ფაკოემულსიფიკაცია და  ხელოვნური ბროლის იმპლანტირება წინა 
კამერაში ერთდროული  ფიქსაციით სკლერაზე

Phakoemulsification with implantation of artificial lens with fixation to sclera in posterior chamber

CJSE99 სხვა ექსტრაკარსულარული კატარაქტის ოპერაციები 
ფაკოემულსიფიკაციის მეთის გამოყენებით

Other extracapsular cataract operation using phakoemulsification technique

CJSF სხვა ოპერაციები ხელოვნურ ბროლზე Other operations on artificial lens

CJSF00  ხელოვნური ბროლის განმეორებითი იმპლანტირება წინა საკანში Secondary implantation of artificial lens in anterior chamber

CJSF10  ხელოვნური ბროლის განმეორებითი იმპლანტირება უკანა საკანში Secondary implantation of artificial lens in posterior chamber

CJSF15  ხელოვნური ბროლის განმეორებითი იმპლანტირება უკანა საკანში 
ერთდროული  ფიქსაციით სკლერაზე

Secondary implantation of artificial lens with fixation to sclera in posterior chamber

CJSF20 ხელოვნური ბროლის ამოღება Removal of artificial lens

CJSF30 ხელოვნური ბროლის  ადგილმდებარეობის შეცვლა Reduction of dislocation of artificial lens

CJSF40 ხელოვნური ბროლის ამოღება და იმპლანტირება წინა  საკანში Removal and implantation of artificial lens in anterior chamber
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CJSF45 ხელოვნური ბროლის ამოღება და იმპლანტირება წინა კამერაში 
ერთდროული ირიდექტომიით ან ირიდოტომიით

Removal and implantation of artificial lens in anterior chamber with iridectomy or iridotomy

CJSF50 ხელოვნური ბროლის ამოღება და იმპლანტირება უკანა საკანში Removal and implantation of artificial lens in posterior chamber

CJSF55 ხელოვნური ბროლის ამოღება და იმპლანტირება უკანა საკანში 
ერთდროული ირიდექტომიით ან ირიდოტომიით

Removal and implantation of artificial lens in posterior chamber with iridectomy or iridotomy

CJSF99 სხვა ოპერაცია ხელოვნურ ბროლზე Other operation on artificial lens

CJSG ოპერაციები ხელოვნური ბროლის მდებარეობის შეცვლის გამო Operations on dislocated lens

CJSG00  ხელოვნური ბროლის ამოღება მდებარეობის შეცვლის გამო Extraction of dislocated lens

CJSG05  ხელოვნური ბროლის ამოღება მდებარეობის შეცვლის გამო 
ერთდროული ირიდექტომიით ან ირიდოტომიით

Extraction of dislocated lens with iridectomy or iridotomy

CJSG10 ხელოვნური ბროლის ამოღება მდებარეობის შეცვლის გამო და 
ხელოვნური ბროლის ერთდროული იმპლანტირება წინა საკანში

Extraction of dislocated lens with implantation of artificial lens in anterior chamber

CJSG15 ხელოვნური ბროლის ამოღება მდებარეობის შეცვლის გამო და 
ხელოვნური ბროლის იმპლანტირება წინა საკანში ერთდროული 
ირიდექტომიით ან ირიდოტომიით

Extraction of dislocated lens with implantation of artificial lens in anterior chamber and iridectomy or iridotomy

CJSG20 ხელოვნური ბროლის ამოღება მდებარეობის შეცვლის გამო და 
ხელოვნური ბროლის ერთდროული იმპლანტირება უკანა საკანში

Extraction of dislocated lens with implantation of artificial lens in posterior chamber

CJSG25 ხელოვნური ბროლის ამოღება მდებარეობის შეცვლის გამო და 
ხელოვნური ბროლის  იმპლანტირება უკანა საკანში ერთდროული 
ირიდექტომიით ან ირიდოტომიით

Extraction of dislocated lens with implantation of artificial lens in posterior chamber and iridectomy or iridotomy

CJSG40 ხელოვნური ბროლის ამოღება მდებარეობის შეცვლის გამო და 
ხელოვნური ბროლის  იმპლანტირება უკანა საკანში ერთდროული  
ფიქსაციით სკლერაზე

Extraction of dislocated lens with implantation of artificial lens with fixation to sclera in posterior chamber

CJSG99 სხვა ოპერაცია ხელოვნური ბროლის მდებარეობის შეცვლის გამო Other operation on dislocated lens

CJSW სხვა ოპერაციები თვალის ბროლზე Other operations on lens

CJSW99 სხვა ოპერაცია თვალის ბროლზე Other operation on lens

CK თვალის კაკლის  სისხლძარღვოვანი გარსი,ბადურა და მინისებური 
სხეული

Choroid, retina and vitreous body

CKDA00 ბადურაში სისხლის ნაკადის გაზომვა დოპლერით Retinal blood flow measurement with Doppler method

CKF თვალის კაკლის  სისხლძარღვოვანი გარსის,ბადურის და მინისებური 
სხეულის დიაგნოსტიკური პროცედურები

Diagnostic procedures of choroid, retina and vitreous body

CKFA00 მხედველობის განმსაზღვრელი ტესტი Vision test

CKFA20 კონტრასტული მხედველობის განმსაზღვრელი ტესტი Contrast vision test

CKFA30 სკოტოპიური მხედველობის( ღამის მხედველობის) განმსაზღვრელი 
ტესტი

Scotopic sensitivity testing

CKFA40 სტერეოსკოპიული მხედველობის განმსაზღვრელი ტესტი Stereoscopic vision test
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CKFA50 მხედველობის განმსაზღვრელი ტესტი პაციენტის ჩართულობის გარეშე Vision test without patient cooperation

CKFB00 ფერადი მხედველობის ბაზისური ტესტი( (Ishira-ს ტესტი ან 
ანალოგიური)

Basic color vision test (Ishira or similar)

CKFB02 გაფართოვებული ფერადი მხედველობის  ტესტი( (Nagel-ის ტესტი ან 
ანალოგიური)

Extended color vision test with anomaloscope (Nagel or similar)

CKFC00 მხედველობის ნერვის დვრილისებრი ჩაღრმავების  ლაზერული 
გაზომვა

Papillary excavation laser measurement

CKFC10 ბადურის ნერვის ბოჩკოების ლაზერული გაზომვა Retinal nerve fiber layer laser measurement

CKFK00 პერიმეტრია ( მხედველობის ველის გაზომვა) Perimetry

CKFK10 თვალის ფსკერის ფოტოგრაფია Photography of fundus of eye

CKFK12 თვალის ფსკერის ფოტოანგიოგრაფია Photoangiography of fundus of eye

CKOC00 ტრანსსკლერალური რადიოთერაპია Transcleral radiotherapy

CKS თვალის  სისხლძარღვოვანი გარსის, ბადურის  და მინისებური სხეულის 
ქირურგია

Surgery of choroid, retina and vitreous body

CKSA თვალის   სისხლძარღვოვანი გარსის, ბადურის  და მინისებური 
სხეულის ბიოფსია

Biopsy of choroid, vitreous body and retina

CKSA00 თვალის  სისხლძარღვოვანი გარსის ბიოფსია Biopsy of choroid

CKSA10 თვალის   მინისებური სხეულის ბიოფსია Biopsy of vitreous body

CKSA20 თვალის    ბადურის  ბიოფსია Biopsy of retina

CKSB თვალის   სისხლძარღვოვანი გარსის  ოპერაციები განცალკევების 
მიზნით

Operations on chorioid for detachment

CKSB00 სუპრაქოროიდული სითხის პუნქცია და ევაკუაცია Puncture and evacuation of supra-choroidal fluid

CKSB10 სუპრაქოროიდული სითხის პუნქცია,  ევაკუაცია და ინექცია  მინისებურ 
სხეულში

Puncture, evacuation of supra-choroidal fluid and injection of vitreous substitute

CKSB99 სხვა ოპერაცია თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის  განცალკევების 
მიზნით

Other operation on choroid for detachment

CKSC ექსტრაოკულარული ოპერაციები მინისებურ სხეულზე და ბადურაზე Extraocular operations on vitreous body and retina

CKSC00 მინისებური სხეულის ფოტორუპტურა Photorupture of vitreous body

CKSC05  თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანებული უბნის 
ფოტოკოაგულაცია

Photocoagulation of lesion of choroidea

CKSC07 თვალის ფოტოდინამიური თერაპია Photodynamic therapy of eye

CKSC19 ბადურის  ფოტოკოაგულაცია Photocoagulation of retina

CKSC20 არააშრევებული ბადურის კრიოპექსია Cryopexy of undetached retina

CKSC30 აშრევებული ბადურის კრიოპექსია Cryopexy of detached retina

CKSC40 ბადურის ელექტროკოაგულაცია Electrocoagulation of retina
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CKSC50 ბადურის ტრანსსკლერალური ლაზეროთერაპია Transscleral laser therapy of retina

CKSC60 სკლერის ლოკალური ამობურცვის თერაპა იმპლანტატის გამოყენებით Local buckling of sclera using implant

CKSC65 სკლერის ლოკალური ამობურცვის სამკურნალო იმპლანტის ამოღება Removal of buckling implant from sclera

CKSC70 სკლერის ცირკულარული  ამობურცვა Circular buckling of sclera

CKSC75 სკლერის ცირკულარული/სფერისებური  ამობურცვის მოცილება Removal of cerclage from sclera

CKSC99 სხვა ექსტრაოკულარული ოპერაციები მინისებურ სხეულზე და 
ბადურაზე

Other extraocular operations on vitreous body and retina

CKSD ინტრაოკულარული ოპერაციები მინისებურ სხეულზე და ბადურაზე Intraocular operations on vitreous body and retina

CKSD00  მინისებური სხეულის პუნქცია დეკომპრესიის მიზნით Puncture of vitreous body for decompression

CKSD05  მინისებური სხეულის პუნქცია  და მედიკამენტოზური ინექცია Puncture of vitreous body with injection of medication

CKSD10 ინსუფლაცია (ჰაერის ჩაბერვა) მინისებურ წიაღში Insufflation of vitreous cavity

CKSD15 ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში Injection of vitreous substitute

CKSD20 მინისებური სხეულის  substitute-ის ამოღება Removal of vitreous body substitute

CKSD25 სუბრეტინული (ბადურის ქვეშ) სითხის გარეგანი დრენაჯი External drainage of subretinal fluid

CKSD30 სუბრეტინული (ბადურის ქვეშ) სითხის შიდა დრენაჯი Internal drainage of subretinal fluid

CKSD40 ბადურის ენდოფოტოკოაგულაცია Endophotocoagulation of retina

CKSD45 ბადურის ენდოკრიოთერაპია Endocryotherapy of retina

CKSD50 ბადურის ენდოდიათერმია Endodiathermy of retina

CKSD60 წინა ვიტრექტომია Anterior vitrectomy

CKSD65 Pars plana ან  pars plicata ვიტრექტომია Pars plana or pars plicata vitrectomy

CKSD70 პრერეტინალური (ბადურის წინა) ან ეპირეტინალური (ბადურის ზედა) 
მემბრანის ამოკვეთა

Excision of preretinal or epiretinal membrane

CKSD75 რეტინოტომია Retinotomy

CKSD80 რეტინექტომია Retinectomy

CKSD85 სუბრეტინალური მემბრანის  ამოღება ან შეერთება Removal of subretinal membrane or band

CKSD90 სუბრეტინალური ჰემატომის მოცილება Removal of subretinal haematoma

CKSD91 გაფართოვებული  ვიტრექტომია (მიდგომა-pars plana-ს უბნიდან) Extended vitrectomy through pars plana

CKSD92 კომბინირებული ვიტრექტომია და პროცედურები ბადურაზე Combined vitrectomy and retinal procedure

CKSD93 გაფართოვებული კომბინირებული პროცედურები მინისებურ სხეულზე 
და ბადურაზე

Extended combined procedure on vitreous body and retina

CKSD94 კომბინირებული ვიტრექტომია და პროცედურები ბროლზე (მიდგომა-
pars plana-ს უბნიდან)

Combined vitrectomy and procedure on lens through pars plana

CKSD95 გაფართოვებული კომბინირებული ვიტრექტომია და პროცედურები 
ბროლზე (მიდგომა-pars plana-ს უბნიდან)

Extended combined vitectomy and lens procedure through pars plana
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CKSD99 სხვა ინტრაოკულარული ოპერაციები მინისებურ სხეულზე და 
ბადურაზე

Other intraoclular operations on vitreous body and retina

CKSE თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის და ბადურის დაზიანებული უბნების 
ოპერაციები

Operations for lesion of choroid and retina

CKSE00 თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of choroid

CKSE10 თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანებული უბნის 
ტრანსპუპილარული ფოტოკოაგულაცია

Transpupillary photocoagulation of lesion of choroid

CKSE15 თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანებული უბნის 
ენდოფოტოკოაგულაცია

Endophotocoagulation of lesion of choroid

CKSE20 თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანებული უბნის კრიოთერაპია Cryotherapy of lesion of choroid

CKSE30 ბადურის დაზიანებული უბნის  ამოკვეთა Excision of lesion of retina

CKSE40 ბადურის დაზიანებული უბნის ტრანსპუპილარული ფოტოკოაგულაცია Transpupillary photocoagulation of lesion of retina

CKSE45 ბადურის დაზიანებული უბნის ენდოფოტოკოაგულაცია Endophotocoagulation of lesion of retina

CKSE50 ბადურის დაზიანებული უბნის კრიოთერაპია Cryotherapy of lesion of retina

CKSE60 თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის და ბადურის ბრაქითერაპია Brachytherapy of choroid and retina

CKSE65 ბრაქითერაპიული ფირფიტის ამოღება თვალიდან Removal of brachytherapeutic plate from eye

CKSE99 თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის და ბადურის დაზიანებული უბნების  
სხვა ოპერაცია

Other operation for lesion of choroid or retina

CKSW თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის მინისებური სხეულის და ბადურის 
სხვა ოპერაციები

Other operations on choroid, vitreous body and retina

CKSW99 თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის, მინისებური სხეულის და ბადურის 
სხვა ოპერაცია

Other operation on choroid, vitreous body and retina

CKX თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის, მინისებური სხეულის და ბადურის 
სხვა პროცედურები

Other procedures of choroid, retina and vitreous body

CKXA00 ოფთალმოსკოპია ,პირდაპირი Oftalmoscopy, direct

CKXA10 ოფთალმოსკოპია ,არაპირდაპირი Oftalmoscopy, indirect

CKXA20 ოფთალმოსკოპია ბინოკულარული Binocular oftalmoscopy

CKXX10 თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of choroid

CKXX20 მინისებური სხეულის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of vitreous body

CKXX30 ბადურის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of retina

CW  განმეორბითი ოპერაციები თვალზე და მის დანამატებზე 
პოსტოპერაციული გართულებების გამო

Reoperations for complications in surgery of eye and adjacent structures
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CWSA00 გახსნილი პოსტოპერაციული ჭრილობის დახურვა თვალზე და მის 
დანამატებზე 

Repair of wound dehiscence in eye and adjacent structures

CWSB00 განმეორებითი ოპერაცია ზედაპირული ინფექციის გამო თვალზე და მის 
დანამატებზე 

Reoperation for superficial infection in eye and adjacent structures

CWSC00 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა ინფექციის გამო თვალზე და მის 
დანამატებზე 

Reoperation for deep infection in eye and adjacent structures

CWSD00 განმეორებითი ოპერაცია ზედაპირული სისხლდენის გამო თვალზე და 
მის დანამატებზე 

Reoperation for superficial haemorrhage in eye and adjacent structures

CWSE00 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა სისხლდენის გამო თვალზე და მის 
დანამატებზე 

Reoperation for deep haemorrhage in eye and adjacent structures

CWSF00 განმეორებითი ოპერაცია ანასტომოზის ან ნაკერის არასრულყოფილების 
გამო თვალზე და მის დანამატებზე 

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in eye and adjacent structures

CWSW99 სხვა ოპერაცია თვალზე და მის დანამატებზე Other reoperation on eye and adjacent structures

CX სხვა პროცედურები თვალზე Other procedures on eye

CXF სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები თვალზე Other diagnostic procedures on eye

CXFA00 თვალის კლინიკური გამოკვლევა Eye clinical examination

CXFA02 რეთინოპატიის ნაადრევი გამოკვლევის მეთოდები Retinopathy of prematurity examination

CXFA04 თვალის და ოპტიკური ნაწილების  თანმიმდევრული ტომოგრაფია Ocular optical coherent tomography

CXFA08 თვალის კლინიკური გამოკვლევა ზოგადი ანესთეზიით Clinical examination of eye in general anaesthesia

CXFA10 თვალის მიკროსკოპია კონტაქტური ლინზების გარეშე Eye microscopy without contact lens

CXFA12 თვალის მიკროსკოპია კონტაქტური ლინზებით Eye microscopy with contact lens

CXFA20 თვალის ლაზერბიომიკროსკოპია Laserbiomicroscopy of eye

CXFB00 ნეიროოფტალმოლოგიური გამოკვლევა Neurooftalmologic examination

CXFK00 თვალის სხვა სახის ფოტოგრაფია Other photography of eye

CXFW99 თვალის სხვა  დიაგნოსტიკური პროცედურები Other investigative procedure of eye

CXFX00 თვალის რეფრაქტომეტრია Eye refractometry

CXFX10 აკომოდაციის უნარის გაზომვა Accomodation amplitude measurement

CXO თვალის რადიოთერაპია Radiotherapy of eye

CXO001 წინასაოპერაციო რადიოთერაპია თვალის და მისი დანამატების Preoperative radiotherapy of eye and surroundings

CXO002 რადიკალური რადიოთერაპია თვალის და მისი დანამატების Radical radiotherapy of eye and surroundings

CXO003 დამხმარე რადიოთერაპია თვალის და მისი დანამატების Adjuvant radiotherapy of eye and surroundings

CXO004 პალიატიური რადიოთერაპია თვალის და მისი დანამატების Palliative radiotherapy of eye and surroundings

CXO029 თვალის და მისი დანამატების სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive tumor of eye and surroundings

CXO049 თვალის და მისი დანამატების მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of metasthasis in eye and surroundings

CXO090 თვალის და მისი დანამატების პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of eye and surroundings

CXO099 თვალის და მისი დანამატების სხვა სახის რადიოთერაპია Other radiotherapy of eye and surroundings
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CXX  სხვა სახის მცირე პროცედურები თვალზე Other minor procedures on eye

CXX000 თვალზე ნახვევის დადება Applying bandage to eye

CXX002 თვალის ნახვევის მოხსნა Removeal of binding from eye

CXX004 თვალის თერაპა ნახვევის დადებით Treatment with eye patch

CXXA00 მხედველობის კორექციის მეთოდის შერჩევა Adjustment of aid for sight

CXXA10 თვალის პროთეზის შერჩევა Adjustment of eye prosthesis

CXXB00 თერმოკოაგულაცია თვალბუდის არეში Heat coagulation of orbital area

CXXX00 თვალის ამორეცხვა Flushing of eye

CXXX10 გუგის დილატირება Pupil dilatation

CXXX99 მცირე პროცედურები თვალზე Minor procedure on eye

D ყური, ცხვირი და ყელი Ear, nose and larynx
DA yuris niJara Auricle
DAS yuris niJaris qirurgia Surgery on auricle
DASA00 yuris niJaris gakveTa Incision of auricle
DASB00 ყურის niJaris დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of auricle
DASB10 ყურის niJaris ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of auricle
DASB15 ყურის niJaris სრული  ამოკვეთა Total excision of auricle
DASB20 ყურის niJaris ფისტულის ამოკვეთა Excision of fistula of auricle
DASC00 ყურის  ნიჟარადან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from auricle
DASD00 ყურის niJaris გაკერვა Suture of auricle
DASD10 ყურის niJaris რეკონსტრუქცია Reconstruction of auricle
DASD20 ყურის პროთეზის  ძვლოვანი  ფიქსაცია Osseous fixation of auricular prosthesis
DASD30 ყურის niJaris პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of auricle
DASW99 yuris niJaris sxva operaciebi Other operation on auricle
DAX yuris niJaris sxva procedurebi Other procedures on auricle
DAXA00 konduqtiuri tipis სმენის აპარატის შერჩევა                    Adjustment of air conducting hearing aid
DAXA02 Zvlovani სმენის აპარატის შერჩევა                    Adjustment of bone conductor hearing aid
DAXA04 ღია სივრცეში სასმენი აპარატის morgeba Adjustment of hearing aid in open field
DAXA08 სასმენი აპარატის კონტროლი და კორექცია                 Control and correction of hearing aid
DAXB00 yuris sacobis damzadeba morgeba coreqcia Production, adjustment and correction of ear plug
DAXC00 ყურის რადიკალური ოპერაციის შემდგომი                                                                   

ღრუს მოვლა
Aftercare of cavity of radical ear operation

DAXD00 ყურის სამკურნალო სხვა მეთოდები Other fysical treatment of ear
DAXX00 ყურის  ნიჟარას ან სასმენი არის გარეთა ნაწილის ბიოფსია Biopsy of auricle or external auditory canal
DAXX10 yuris niJaris da gareTa sasmeni milis biofsia Needle biopsy of auricle or external auditory canal
DB  gareTa sasmeni mili External auditory canal
DBF000 gareTa sasmeni milis gamokvleva Examination of external ear
DBS  gareTa sasmeni milis qirurgia Surgery on external auditory canal
DBSA00  gareTa sasmeni milis gakveTa Incision of external auditory canal
DBSB00  gareTa sasmeni milis დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of external auditory canal
DBSB02  gareTa sasmeni milis axalwarmonaqmnis amokveTa Excision of a neoplasm from external auditory canal
DBSB10  სასმენი მილის რეზექცია Resection of auditory canal
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DBSD00 გარეთა  სასმენი მილის გაკერვა Suture of external auditory canal
DBSD10  გარეთა  სასმენი მილის რეკონსტრუქცია Reconstruction of external auditory canal
DBSD20  გარეთა  სასმენი მილის პლასტიკური აღდგენითი ოპერცია Plastic repair of external auditory canal
DBSD30 გარეთა  სასმენი მილის ატრეზიაიის კორექცია Correction of atresia of external auditory canal
DBSW99 სხვა ოპერაცია  გარეთა  სასმენ მილზე Other operation on external auditory canal
DBX სხვა პროცედურები გარეთა  სასმენ მილზე  Other procedures on external auditory canal
DBXX00 გარეთა  სასმენი მილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from external auditory canal
DBXX10 gareTa yuris tamponada (Sexveva) Packing of external ear
DBXX12 yuris tamponadis amoReba Removal of ear packing
DBXX90 gogirdis sacobis amoReba yuridan Removal wax from ear
DC დაფის აპკი და შუა ყური Eardrum and middle ear
DCD  შუა ყურის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of middle ear
DCDA1A საფეთქლის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Temporalbone X-ray examination
DCDA1D საფეთქლის  ძვლის ბილატერალური  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bilateral temporal bone X-ray examination

DCDD1A საფეთქლის ძვლის კტ გამოკვლევა Temporal bone CT examination
DCE ყურის ენდოსკოპია Endoscopy of ear
DCE000 ყურის მიკროსკოპია Ear microscopy
DCE010 ტიმპანოსკოპია Tympanoscopy
DCF დაფის აპკის ფუნქციონალური გამოკვლევა Eardrum functional examination
DCFA00 ტიმპანომეტრია Tympanometry
DCFA10 სასმენი მილის სონომეტრია Tubal sonometry
DCS დაფის აპკის და შუა ყურის ქირურგია Surgery of eadrdrum and middle ear
DCSA00 ტიმპანური მემბრანის/დაფის აპკის და შუა ყურის ბიოფსია Biopsy of tympanic membrane or middle ear
DCSA10 ტიმპანური მემბრანის/დაფის აპკის   პარაცენტეზი Paracentesis of tympanic membrane
DCSA20 სავენტილაციიო მილის Cadgma ტიმპანური მემბრანის/დაფის აპკის  გავლით  Insertion of ventilating tube through tympanic membrane

DCSA30 შუა ყურის გამოკვლევა Exploration of middle ear
DCSB00 შუა ყურის  დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of middle ear
DCSB10 შუა ყურის გათავისუფლება შეხორცებებისგან Freeing of adhesions of middle ear
DCSB20 შუა ყურის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of middle ear
DCSB30 შუა ყურის სრული  ამოკვეთა Total excision of middle ear
DCSC00 უცხო სხეულის ამოღება შუა ყურიდან Removal of foreign body from middle ear
DCSD00 მირინგოპლასტიკა Myringoplasty
DCSD10 ტიმპანოპლასტიკა Tympanoplasty
DCSW99  დაფის აპკის და შუ ყურის სხვა ოპერაცია Other operation on eardrum and middle ear
DCX  დაფის აპკის და შუ ყურის  სხვა პროცედურები Other procedures of eadrdrum and middle ear

სავენტილაციო მილის მოცილება ტიმპანური მემბრანიდან/დაფის აპკიდან 
სავენტილაციო მილის amoReba დაფის აპკიდან

DD yuris Zvlebi (sasmeni Zvlebi) Ossicles of ear
DDS sasmeni Zvlebis qirurgia Surgery on ossicles of ear

DCXX00

DCXX10 Removal of ventilating tube from tympanic membrane

 დაფის აპკის  ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of tympanic membrane
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DDSA00 stapedotomia (otosklerozis dros) Stapedotomy
DDSA10 სასმენი ძვლების ჯაჭვის გამოკვლევა Exploration of ossicular chain
DDSB00 სტაპედექტომია (უზანგის ამოკვეთა) Stapedectomy
DDSC00 სასმენი ძვლების პროთეზის ამოღება Removal of prosthesis of ossicular chain
DDSD00 უზანგის მობილიზაცია Mobilisation of stapes
DDSD05 სასმენი ძვლების (ყურის მცირე ძვლების ჯაჭვის)  პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of ossicular chain

DDSD10 ჩაქუჩის და უზანგის შორისი ინტერპოზიცია Interposition between malleus and stapes
DDSD20 დაფის აპკის და უზანგისsafexe firfitas Soris ინტერპოზიცია Interposition between eardrum and footplate of stapes
DDSD30 ტიმპანური მემბრანის(დაფის აპკის) ფიქსაცია უზანგზე Fixation of tympanic membrane to stapes
DDSD40 ტიმპანრი მემბრანის (დაფის აპკის) ფიქსაცია   უზანგის safexe firfitaze Fixation of tympanic membrane to footplate of stapes

DDSW99 sasmeni Zvlebis sxva operaciebi Other operation on ossicles of ear
DE დვრილისებრი მორჩი და საფეთქლის ძვალი Mastoid and temporal bone
DED დვრილისებრი მორჩი და საფეთქლის ძვალიs დიაგნოსტიკური 

რადიოლოგია    
Diagnostic radiology of mastoid and temporal bone

DEDA2A სასმენი ხვრელის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Porus acusticus X-ray examination without contrast

DEDA3A სადგისებრი მორჩის/წანაზარდის  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
კონტრასტის გარეშე

Processus styloideus X-ray examination without contrast

DEDG2B აკუსტიკური არის( სამენი ხვრელის? )მაგნიტორეზონანსული ( MRI ) 
გამოკვლევა

Acoustic channel MRI examination

DEO ყურის რადიოთერაპია Radiotherapy of ear
DEO001  ყურის წინასაოპერაციო  რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of ear
DEO002 ყურის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of ear
DEO003 ყურის დამხმარე  რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of ear
DEO004 ყურის პალიატიური  რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of ear
DEO029 ყურის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია Radiotherapy of local residive tumor of ear
DEO049 ყურის  მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of metasthasis in ear
DEO090 ყურის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of ear
DEO099 სხვა სახის ყურის  რადიოთერაპია Other radiotherapy of ear
DES დვრილისებრი მორჩის/ წანაზარდის   და საფეთქლის ძვლის ქირურგია Surgery of mastoid and temporal bone

DESA00 დვრილისებრი მორჩი/ წანაზარდის   და საფეთქლის ძვლის  ბიოფსია Biopsy of mastoid or temporal bone

DESA10 ატიკო-ანტროტომია  (შუა ყურის ზედა ნაწილის-ჰაიმორის ღრუს გახსნა) Attico-antrotomy

DESB00 კორტიკალური მასტოიდექტომია Cortical mastoidectomy
DESB10 ატიკო-ანტრო-მასტიოიდექტომია Attico-antro-mastoidectomy
DESB20 ატიკო-ანტრო-მასტიოიდექტომია და ტიმპანოტომია  (შუა ყურის ზედა 

ნაწილის-ჰაიმორის ღრუს-დვრილისებრი მორჩის ექტომია და დაფის აპკის 
ტომია)

Attico-antro-mastoidectomy and tympanotomy
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DESB25 ატიკო-ანტრო-მასტიოიდექტომია და ტიმპანოპლასტიკა  (შუა ყურის ზედა 
ნაწილის-ჰაიმორის ღრუს-დვრილისებრი მორჩის ექტომია და დაფის აპკის 
პლასტიკა)

Attico-antro-mastoidectomy and tympanoplasty

DESB30 რადიკალური მასტოიდექტომია Radical mastoidectomy
DESB40 დვრილისებრი მორჩის/ წანაზარდის  ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of mastoid
DESB50 საფეთქლის ძვლის  ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of temporal bone
DESB60 საფეთქლის ძვლის  სრული  ამოკვეთა Total excision of temporal bone
DESC00 უცხო სხეულის ამოღება დვრილისებრი მორჩიდან  და საფეთქლის  

ძვლიდან
Removal of foreign body from mastoid or temporal bone

DESD00 წიაღის ობლიტერაცია დვრილისებრი მორჩის/ წანაზარდის ნაწილობრივი 
ამოკვეთის შემდეგ

Obliteration of cavity after partial excision of mastoid

DESE00 სასმენი აპარატის ფიქსააცია ძვალზე Osseous fixation of hearing aid
DESW99 დვრილისებრი მორჩის და საფეთქლის ძვლის სხვა ოპერაცია Other operation on mastoid and temporal bone
DF შიდა ყური Inner ear
DFF შიდა ყურის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები Inner ear other diagnostic procedures
DFFA00 ელექტროკოxლეოგრაფია და ოტოაკუსტიკური ემისიის რეგისტრაცია Elektrocochleography and registration of otoacustic emissions
DFFA10 შიდა ყურის  promontorialuri testi Promontorial test of inner ear
DFFB00 სტაბილომეტრია Stabilometry
DFFB10 ელექტრონისტაგმოგრაფია Electronystagmography
DFFB20 ნისტაგმის გამოკვლევა ფრენზელის მინებით Examination of nystagmus with Frenzel glasses
DFFB90 თავბრუსხვევის (vertigo) ოტონევროლოგიური გამოკვლევა Otoneurologic examination of vertigo
DFFC00 ყურებში წუილის სიხშირის გაზომვა Measurement of tinnitus frequency
DFFD00 tonaluri audiograma Tone audiogram
DFFD10 akustikuri winaRobis gazomva Acoustic impedance measurement
DFFD15 metyvelebiTi audiometria Speech audiometry
DFFD20 ბავშვების აუდიომეტრია Audiometry for children
DFFD30 ტონის–ბგერის დარღვევის გაზომვა Tone disturbance measurement
DFFD30 ხმაურის დისკომფორტის დონე (LDL) Loudness discomfort level (LDL)
DFFE00 აკუსტიკური  რინომატრია Acoustic rhinometry
DFFE10 რინომანომეტრია Rhinomanometry
DFR ყურიბში xmauris თერაპია Therapy for tinnitus
DFRA00 ყურებში xmauris ტრეინინგ თერაპია (TRT) Tinnitus retraining therapy (TRT)
DFS შიდა ყურის ქირურგია Surgery of inner ear
DFSA00 ენდოლიმფის პარკის გაკვეთა Saccotomy
DFSA10 პირამიდის მწვერვალის ტრანსლაბირინტული გამოკვლევა Translabyrinthine exploration of apex of pyramid
DFSB00 ლაბირინტექტომია Labyrinthectomy
DFSB10 ლაბირინტის დესტრუქცია/დაზიანება Destruction of labyrinth
DFSC00 უცხო სხეულის ამოღება შიდა ყურიდან Removal of foreign body from inner ear
DFSD00 karibWis fenestracia (fanjris Seqmna) Fenestration of vestibule
DFSD10 ოვალური sarkmliს რეკონსტრუქცია Reconstruction of oval window
DFSD20 mrgvali sarkmliს dazianebis (gaxeTqvis) daxurva Closure of rupture of round window
DFSD30 პერილიმფათიკური ფისტულის დახურვა Closure of perilymphatic fistula
DFSE00 კოხლეარული იმპლანტის ჩადგმა Insertion of cochlear implant
DFSW99 სხვა ოპერაცია შიდა ყურზე Other operation on inner ear
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DFX სხვა პროცედურები შიდა ყურზე Other procedures of inner ear
DFXA00 კოხლეარული იმპლანტის მიერთება/შერწყმა Connecting cochlear implant
DFXA02 კოხლეარული იმპლანტის  შემოწმება Check-up of cochlear implant
DFXC00 ლაბირინტის ქიმიური დაზიანება Chemical destruction of labyrinth
DFXX00 პოზიციური მანიპულაციები თავბრუსხვევის (vertigo) დროს Postition maniputlation for vertigo
DG ევსტახის მილი Eustachian tube
DGS ევსტახის მილის ქირურგია Surgery of Eustachian tube
DGSA00 ევსტახის მილის  ბიოფსია Biopsy of eustachian tube
DGSB00 ევსტახის მილის ობლიტერაცია Obliteration of eustachian tube
DGSW00 ევსტახის მილის დილატირება Dilatation of eustachian tube
DGSW99 სხვა ოპერაცია ევსტახის მილზე Other operation on eustachian tube
DH ცხვირი Nose
DHD ცხვირის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of nose
DHDA1A ცხვირის  ძვლების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Nose bone X-ray examination without contrast

DHE ცხვირის ენდოსკოპია Endoscopy of nose
DHE002 რინოფარინგოსკოპია Rhinopharyngoscopy
DHE005 რინოფარინგოსკოპია და ბიოფსია Rhinopharyngoscopy with biopsy
DHFA10 ცხვირიდან სინჯის აღება ციტოლოგიური კვლევისთვის Nasal probe taking for cytology
DHI ცხვირის იზოტოპური გამოკვლევა Nose isotope examination
DHIA00 ცხვირის მოციმციმე ეპითელიუმის (ცილიარული ფუნქციის ) იზოტოპური 

გამოსახულება
Nose cilia funtion isotope imaging

DHO ცხვირის რადიოთერაპია Radiotherapy of nose
DHO001 ცხვირის წინასაოპერაციო  რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of nose
DHO002 ცხვირის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of nose
DHO003 ცხვირის დამხმარე  რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of nose
DHO004 ცხვირის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of nose
DHO029 ცხვირის  სიმსივნის ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია Radiotherapy of local residive tumor of nose
DHO049 ცხვირის მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of metasthasis in nose
DHO090 ცხვირის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of nose
DHO092 ცხვირის ბრაქითერაპია Brachytherapy of nose
DHO099 ცხვირის სხვა სახის რადიოთერაპია Other radiotherapy of nose
DHS ცხვირის ქირურგია Surgery of nose
DHSA პროცედურები ცხვირის წიაღებზე და გარეთა ცხვირზე Procedures of nasal cavity and external nose
DHSA00 ცხვირის გაკვეთა Incision of nose
DHSA02 ცხვირის წიაღების ბიოფსია Biopsy of cavity of nose
DHSA10 გარეთა ცხვირის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of external nose
DHSA20 შიდა ცხვირის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of internal nose
DHSA22 შიდა ცხვირის  პოლიპექტომია Polypectomy of internal nose
DHSA24 ჰოანების პოლიპექტომია ზედა ყბის წიაღის midgomiT Polypectomy of choana through maxillary antrum
DHSA30 კონჰოტომია (ცხვირის ნიჟარების moკვეთა) Conchotomy
DHSA31 ნიJარის ქსოვილის დესტრუქცია Destruction of turbinate tissue
DHSA32 ტურბინოპლასტიკა (ნიჟარების პლასტიკა) Turbinoplasty
DHSA38 ოზენას (მყრალი სურდო) ქირურგიული თერაპა Surgical therapy of ozaena
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DHSA40 იმპლანტის ამოღება ცხვირის ძვლიდან Removal of implant from bone of nose
DHSD პროცედურები ცხვირის ტრავმის დროს Procedures for nasal trauma
DHSD00 ცხვირზე შიდა ნაკერის დადება Internal suture of nose
DHSD10 ცხვირის მოტეხილობის დახურული wesiT ჩასწორება Closed reduction of fracture of nose
DHSD20 ცხვირის მოტეხილობის ღია wesiT ჩასწორება Open reduction of fracture of nose
DHSD30 ოსთეოსინთეზი ცხვირის მოტეხილობის დროს Osteosynthesis of fracture of nose
DHSD40 პენეტრირებული უცხო სხეულის ამოღება ცხვირიდან Removal of penetrating foreign body from nose
DHSE პროცედურები ცხვირის ძგიდეზე Procedures on septum of nose
DHSE00 ცხვირის ძგიდის გაკვეთა Incision of septum of nose
DHSE10 ცხვირის ძგიდის  ბიოფსია Biopsy of septum of nose
DHSE20 სფენოიდალური სინუსის გახსნა ტრანსსეპტალური მიდგომით Transseptal opening of sphenoidal sinus
DHSE30 ცხვირის ძგიდის ამოკვეთა Excision of septum of nose
DHSE32 ცხვირის ძგიდის მცირე დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Removal of local lesion of nasal septum
DHSE40 ცხვირის ძგიდის გაკერვა Suture of septum of nose
DHSE42 ცხვირის ძგიდის პერფორაციის დახურვა Closure of perforation of septum of nose
DHSE44 ცხვირის ძგიდის პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of septum of nose
DHSE50 ცხვირის ძგიდის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება Closed reduction of fracture of septum of nose
DHSE52 ცხვირის ძგიდის მოტეხილობის ღია ჩასწორება Open reduction of fracture of septum of nose
DHSE99 სხვა ოპერაციები ცხვირის ძგიდეზე Other operation on septum of nose
DHSF პროცედურები ცხვირიდან სისხლდენის დროს Procedures for epistaxis
DHSF00 ცხვირის ლორწოვანის მოწვა Cauterisation of mucosa of nose
DHSF10 ცხვირის წინა წიაღის ტამპონადა Packing of anterior cavity of nose
DHSF20 ცხვირის უკანა წიაღის ტამპონადა Packing of posterior cavity of nose
DHSF30 შიდა ცხვირის არტერიის მოწვა/ ელკოაგულაცია Cauterisation of artery of internal nose
DHSF40 შიდა ცხვირის არტერიაზე ლიგატურის დადება Ligature of artery of internal nose
DHSF90 ემბოლიზაცია ცხვირიდან სისხლდენის დროს Embolisation of epistaxis
DHSF99 ცხვირიდან სისხლდენის შემაჩერებელი სხვა პროცედურები Other procedures for control of epistaxis
DHSG ცხვირის პლასტიკური ქირურგია Plastic surgery of nose
DHSG00 ცხვირის ხრტილის რეკონსტრუქცია Reconstruction of cartilage of nose
DHSG10 ცხვირის ხრტილის და ძვლის რეკონსტრუქცია Reconstruction of cartilage and bone of nose
DHSG20 რინოპლასტიკა Rhinoplasty
DHSG25 ჰოანების ატრეზიაიის კორექცია Correction of choanal atresia
DHSG30 ცხვირის კონსტრუირება Construction of nose
DHSG40 napralis mqone ცხვირის კორექცია  Correction of cleft nose
DHSG99 სხვა პლასტიკური ოპერაციები ცხვირზე Other plastic operations on nose
DHSW99 სხვა ოპერაციები ცხვირზე Other operation on nose
DHX სხვა პროცედურები ცხვირზე Other procedures of nose
DHXC00 ღრუს მოვლა ცხვირის რადიკალური ოპერაციის შემდეგ Aftercare of cavity of radical nose operation
DHXD00 უცხო სხელის ამოღება ცხვირის ღრუდან Removal of foreign body from cavity of nose
DHXE00 ცხვირის ძგიდის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of septum of nose
DHXX00 ცხვირის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of nose
DHXX09 ცხვირის სხვა გამოკვლევები Other examination of nose
DHXX50 ცხვირის ძგიდის გამრუდების რეპოზიცია ნეონატალურ პერიოდში Neonatal reposition of septum deviation of nose
DM პარანაზალური სინუსები/წიაღები Paranasal sinuses
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DMD პარანაზალური სინუსების/ წიაღების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of paranasal sinuses
DMDA1A პარანაზალური სინუსების/ წიაღების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 

კონტრასტის გარეშე
Paranasal sinuses X-ray examination without contrast

DMDA1Q პარანაზალური სინუსების/ წიაღების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ერთ 
პროექციაში

Paranasal sinuses X-ray examination in one projection

DMDD1A პარანაზალური სინუსების/ წიაღების და სახის არის  კტ გამოკვლევა CT of paranasal sinuses and face area
DMDE1B პარანაზალური სინუსების/ წიაღების და სახის არის   ულტრაბგერითი 

გამოკვლევა
Ultrasoumd of paranasal sinuses and face area

DMDG1B პარანაზალური სინუსის და სახის არის მაგნიტორეზონანსული (MRI) 
გამოკვლევა

Paranasal sinuses and face area MRI examination

DME პარანაზალური სინუსების ენდოსკოპია Endoscopy of paranasal sinuses
DME002 სინოსკოპია Sinoscopy
DME005 სინოსკოპია და ბიოფსია Sinoscopy with biopsy
DMI პარანაზალური სინუსების  იზოტოპური გამოკვლევა Paranasal sinuses isotope examination
DMIA00 პარანაზალური სინუსების ცილიარული ფუნქციის იზოტოპური გამოკვლევა Paranasal sinuses cililia function isotope imaging

DMO პარანაზალური სინუსების რადიოთერაპია Radiotherapy of paranasal sinuses
DMO001 პარანაზალური სინუსების წინასაოპერციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of paranasal sinuses
DMO002 პარანაზალური სინუსების რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of the paranasal sinuses
DMO003 პარანაზალური სინუსების დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of the paranasal sinuses
DMO004 პარანაზალური სინუსების  პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of paranasal sinuses
DMO029 პარანაზალური სინუსების სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 

რადიოთერაპია
Radiotherapy for local residive of tumor in paranasal sinuses

DMO049 პარანაზალური სინუსების მატასტაზების  რადიოთერაპია Radiotherapy for methastasis in the paranasal sinuses
DMO090 პარანაზალური სინუსების პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of paranasal sinuses
DMO099 პარანაზალური სინუსების სხვა სახის  რადიოთერაპია Other radiotherapy of paranasal sinuses
DMS პარანაზალური სინუსების ქირურგია Surgery of paranasal sinuses
DMSA ზედაყბის წიაღი ქირურგია Surgery of maxillary antrum
DMSA00 ზედაყბის  წიაღი  ბიოფსია Biopsy of maxillary antrum
DMSA02 ზედაყბის  წიაღი  გამოკვლევა Exploration of maxillary antrum
DMSA10 ზედაყბის  წიაღი  ენდონაზალური ტრეპანაცია Endonasal trephine of maxillary antrum
DMSA12 ზედაყბის  რადიკალური ანტროტომია Radical maxillary antrotomy
DMSA14 ზედაყბის  წიაღი ფუნქციონალური გახსნა ენდოსკოპიურად Functional endoscopic opening of maxillary antrum
DMSA20 ზედაყბის  წიაღის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ტრანსმაქსილარული 

მიდგომით
Transmaxillary excision of lesion of maxillary antrum

ზედაყბის წიაღიდან  დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ლატერალური 
რინოტომიით
            

DMSA30 ზედაყბის  ანტრუმიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from maxillary antrum
DMSA90 ზედაყბის   წიაღის ინტუბირება  (saventilacio milis Cadgma) Intubation of maxillary antrum
DMSA99 სხვა ოპერაციები ზედა ყბის  წიაღზე Other operation on maxillary antrum
DMSB ეთმოიდური სინუსის და ძვლის ქირურგია Surgery of ethmoidal sinus and bone
DMSB00 ეთმოიდური სინუსის ბიოფსია Biopsy of ethmoidal sinus
DMSB10 გარეგანი ეთმოიდექტომია External ethmoidectomy

DMSA24 Excision of lesion of maxillary antrum through lateral rhinotomy
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DMSB12 ენდონაზალური ეთმოიდექტომია Endonasal ethmoidectomy
DMSB14  ენდოსკოპიური  ეთმოიდექტომია Endoscopic ethmoidectomy
DMSB20 ეთმოიდური სინუსის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of ethmoidal sinus
DMSB30 უცხო სხეულის ამოღბა ეთმოიდური სინუსიდან Removal of foreign body from ethmoidal sinus
DMSB60 სუბლაბიალური რინოტომია Sublabial rhinotomy
DMSB99 სხვა ოპერაცია ეთმოიდურ სინუსზე და ძვალზე Other operation on ethmoidal sinus and bone
DMSC ფრონტალური (შუბლის) სინუსის ქირურგია Surgery of frontal sinuses
DMSC00 ფრონტალური (შუბლის) სინუსის ბიოფსია Biopsy of frontal sinus
DMSC10 ფრონტალური (შუბლის) სინუსის ტრეპანაცია Trephine of frontal sinus
DMSC12 ფრონტალური (შუბლის) სინუსის ტრეპანაცია ცხვირიდან მიდგომით Trephine of frontal sinus through nose
DMSC20 ფრონტალური (შუბლის) სინუსის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of frontal sinus
DMSC22 ფრონტალური (შუბლის) სინუსის ობლიტერაცია Obliteration of frontal sinus
DMSC90 ფრონტალური (შუბლის) სინუსის ინტუბირება (saventilacio milis 

Cadgma)

Intubation of frontal sinus

DMSD სფენოიდალური სინუსის ქირურგია Surgery of sphenoidal sinuses
DMSD00 სფენოიდალური სინუსის  ბიოფსია Biopsy of sphenoidal sinus
DMSD10 სფენოტომია Sphenotomy
DMSD20 სფენოიდალური სინუსის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of sphenoidal sinus
DMSD22 სფენოიდალური სინუსის ობლიტერაცია Obliteration of sphenoidal sinus
DMSD90 სფენოიდალური სინუსის ინტუბირება (saventilacio milis Cadgma) Intubation of sphenoidal sinus

DMSW პრანაზალური სინუსების (დაუზუსტებელი) ქირურგია Surgery of undefined paranasal sinuses
DMSW30 უცხო სხეულის ამოღება ფრონტალური ან სფენოიდური სინუსიდან Removal of foreign body from frontal or sphenoidal sinus
DMSW99 სხვა ოპერაცია ფრონტალურ ან სფენოიდურ სინუსზე Other operation on frontal or sphenoidal sinus
DMX სხვა პროცედურები ფრონტალურ ან სფენოიდურ სინუსზე Other procedures on paranasal sinuses
DMXA00 ზედაყბის   წიაღის ბიოფსია  დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of maxillary antrum
DMXA10 ზედაყბის   წიაღის პუნქცია და გამორეცხვა Puncture and irrigation of maxillary antrum
DMXB00 ეთმოიდური ძვლის და სინუსის ბიოფსია  დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of ethmoidal bone and sinus
DMXC00 ფრონტალური სინუსის ბიოფსია  დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of frontal sinus
DMXC05 ფრონტალური სინუსის პუნქცია Puncture of frontal sinus
DMXD00 სფენოიდური სინუსის ბიოფსია  დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of sphenoidal sinus
DQ ხორხი Larynx
DQDA00 ლარინგოგრაფია Laryngography
DQE ხორხის ენდოსკოპია Endoscopy of larynx
DQE002 pirdapiri laringoskopia Direct laryngoscopy
DQE005 pirdapiri laringoskopia biofsiiT Direct laryngoscopy with biopsy
DQE012 დრეკადი ლარინგოსკოპია Flexible laryngoscopy
DQE015 დრეკადი ლარინგოსკოპია და ბიოფსია Flexible laryngoscopy with biopsy
DQE022 მიკროლარინგოსკოპია Microlaryngoscopy
DQE025 მიკროლარინგოსკოპია და ბიოფსია Microlaryngoscopy with biopsy
DQEA30 ხმოვანი იოგების სტრობოსკოპია ან Vocal cord stroboscopy or high speed registration
DQFB00 ხმის ანალიზი Voice analysis
DQFB02 მეტყველების  დარღვევის ანალიზი Speech disorderr analysis
DQFB10 ხმის და მეტყველების აკუსტიკური ანალიზი Acoustic analysis of voice and speech
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DQFX90 ხმის და მეტყველების კლინიკური გამოკვლევა Voice and speech clinical examination
DQO ხორხის  რადიოთერაპია Radiotherapy of larynx
DQO001 ხორხის წინასაოპერაციო  რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of larynx
DQO002 ხორხის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of larynx
DQO003 ხორხის  დამხმარე  რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of larynx
DQO004 ხორხის  პალიატიური  რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of larynx
DQO029 ხორხის  სინსივნის ლოკალური რეციდივის  რადიოთერაპია Radiotheraoy of local recidive of tumor of larynx
DQO049 ხორხის  მეტასტაზის  რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis of larynx
DQO090 ხორხის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of larynx
DQO099  ხორხის  სხვა სახის რადიოთერაპია Other radiotherapy of larynx
DQS ხორხის ქირურგია Surgery of larynx
DQSA00 ხორხის გაკვეთა Incision of larynx
DQSA10 ხორხის ბიოფსია Biopsy of larynx
DQSA20 ხოხის ხვრელის გამოკვლევა Exploratory laryngofissure
DQSB00 ხორხის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of larynx
DQSB10 ხორხის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic excision of lesion of larynx
DQSB20 ხორხის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of larynx
DQSB30 ლარინგექტომია Laryngectomy
DQSB40 სუპრაგლოტიქური ლარინგოექტომია Supraglottic laryngectomy
DQSB50 ჰემილარინგექტომია Hemilaryngectomy
DQSB60 არიტენოიდექტომია Arytenoideqtomi
DQSB70 ხმოვანი იოგების სრული  ამოკვეთა Total excision of vocal cord
DQSB80 ოპერაცია ხმოვანი იოგების სტიქტურის (შევიწროვების) გამო Operation for stricture of vocal cords
DQSC00 ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from larynx
DQSC10 ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic removal of foreign body from larynx
DQSD00 ხმოვანი იოგების ლატერალური ფიქსაცია Lateral fixation of vocal cord
DQSD10 ხორხის გაკერვა Suture of larynx
DQSD20 ხორხის რეკონსტრუქცია ლორწოვანის თავისუფალი 'loskut'–ის 

გამოყენებით
Reconstruction of larynx with free mucosa graft

DQSD25 ხორხის რეკონსტრუქცია მიკროვასკულარული 'fexiani loskut'–ის 
გამოყენებით

Reconstruction of larynx with free microvascular graft

DQSD30 ხორხის რეკონსტრუქცია ფეხისმაგვარი   ''გრაფტ '–ის გამოყენებით Reconstruction of larynx with pedunculated graft
DQSD32 ხმოვანი იოგების პლასტიკა ხმის გაუმჯობესების მიზნით Plastic repair vocal cord for better voice
DQSD34 სპაზმური დისფონიის თერაპა Treatment of spasmodic dysfonia
DQSD40 ხორხის აღდგენითი პლასტიკა Plastic repair of larynx
DQSD42 თირეოპლასტიკა Thyreoplasty
DQSD50 ხორხში სტენტის ჩადგმა ენდოსკოპიურად Endoscopic insertion of laryngeal stent
DQSE00 ხორხის პროთეზის იმპლანტირება Implantation of prosthetic replacement for larynx
DQSE10 ხმოვან იოგებში უცხო ნივთიერების ინექცია Injection of foreign material into vocal cord
DQSE20 ხმოვან იოგებში უცხო ნივთიერების იმპლანტირება Implantation of foreign material in vocal chord
DQSW99 sxva operaciebi xorxze Other operation on larynx
DQX სხვა პროცედურები ხორხზე Other procedures of larynx
DQXX00 ხორხის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of larynx
DW განმეორებითი ოპერაციები ყურის, ცხვირის და ხორხის ქირურგიაში Reoperations in surgery of ear, nose and larynx
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DWSA00 ღია  ჭრილობის დახურვა  ყურის, ცხვირის და ხორხის ქირურგიაში Repair of wound dehiscence in surgery of ear, nose and larynx
DWSB00 განმეორებითი ოპერაცია ზედაპირული ინფექციის გამო  ყურის, ცხვირის 

და ხორხის ქირურგიაში 
Reoperation for superficial infection in surgery of ear, nose and larynx

DWSC00 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა ინფექციის გამო  ყურის, ცხვირის და ხორხის 
ქირურგიაში 

Reoperation for deep infection in surgery of ear, nose and larynx

DWSD00 განმეორებითი ოპერაცია ზედაპირული სისხლდენის  გამო  ყურის, ცხვირის 
და ხორხის ქირურგიაში 

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of ear, nose and larynx

DWSE00 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა სისხლდენის  გამო  ყურის, ცხვირის და 
ხორხის ქირურგიაში 

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of ear, nose and larynx

DWSF00  განმეორებითი ოპერაცია არასრულყოფილი ანასტომოზის ან ნაკერის გამო 
ყურის, ცხვირის და ხორხის ქირურგიაში 

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in surgery of ear, nose and larynx

DWSW99 სხვა ოპერაცია  ყურის, ცხვირის და ხორხის ქირურგიაში Other reoperation in surgery of ear, nose and larynx
DX სხვა პროცედურები   ყურზე, ცხვირზე და ხორხზე Other procedures of ear, nose and larynx
DXF  ყურის, ცხვირის და ხორხის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები Other ENM diagnostic procedure
DXFX90  ყურის, ცხვირის და ხორხის  კლინიკური გამოკვლევა Clinical examination of ear, nose and pharynx
DXXX00  ყურის, ცხვირის და ხორხის სხვა მცირე  პროცედურები Other minor procedure of ear, nose and larynx
E კბილები, ყბები, პირის ღრუ და ხახა
EA ტუჩები
EASA10 ტუჩების  დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of lip

EASA20 ზედა ტუჩის ნაწილიბრივი ამოკვეთა Partial excision of upper lip

EASA30 ქვედა ტუჩის ნაწილიბრივი ამოკვეთა Partial excision of lower lip

EASA99 ტუჩის სხვაგვარი ამოკვეთა Other excision of lip

EASB რეკონსტრუქციული ოპერაციები ტუჩზე Reconstructive operations on lip

EASB00 ტუჩზე ნაკერის დადება Suture of lip

EASB10 ტუჩის  ლაგამის ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of frenulum of lip

EASB20 ტუჩცუს პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of lip

EASB30 გახეთქილი ტუჩის კორექცია Correction of cleft lip

EASB99 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები ტუჩებზე Other reconstructive operations on lip

EASW სხვა  ოპერაციები ტუჩებზე Other operations on lips

EASW99 სხვა ოპერაცია ტუჩზე Other operation on lip

EAX სხვა  პროცედურები ტუჩებზე Other procedures on lips

EAXA00 უცხო სხეულის ამოღება ტუჩიდან Removal of foreign body from lip

EAXX00 ტუჩის ბიოფსია Biopsy of lip

EAXX10 ტუჩის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of lip

EB კბილები Teeth

EBD კბილების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of teeth

EBDA1A კბილების ინტრაორალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Intraoral tooth X-ray examination

EBDA1H კბილების და ყბების პანორამული ტომოგრაფია ან ანალოგიური  
რენტგენოგრაფია

Panorama tomography of teeth and jaws or similar X-ray examination
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EBDA1J კბილების და ყბების ორმაგი პანორამული ტომოგრაფია ან ანალოგიური  
რენტგენოგრაფია

Double panorama tomography of teeth and jaws or similar X-ray examination

EBDA1M ცეფალომეტრია რენტგენოლოგიური მეთოდით Cephalometry with X-ray

EBDA1R კბილების  რენტგენოგრაფია და ერთდროული კლინიკური გამოკვლევა X-ray examination of tooth in conjunction with clinical examination

EBDA1S ლატერალური კბილების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა  Bitewing–ის 
მეთოდით 

Lateral teeth Bitewing X-ray

EBDD00 კბილების კტ გამოკვლევა CT of tooth

EBS კბილების ქირურგია Surgery of teeth

EBSA კბილის ექსტრაქცია (ამოღება) და ნაწილობრივი ამოკვეთა (ჰემოსექცია) Extraction and partial excision of tooth

EBSA00 კბილის ექსტრაქცია (ამოღება) Extraction of tooth

EBSA05 კბილის ექსტრაქცია (ამოღება)  გართულებებით Complicated extraction of tooth

EBSA10 კბილის ექსტრაქცია ქირურგიული მეთოდით Surgical removal of tooth

EBSA12 კბილის ექსტრაქცია ქირურგიული მეთოდით გართულებული Complicated surgical removal of tooth

EBSA15  დიდი რაოდენობით კბილების ექსტრაქცია Extraction of large number of teeth

EBSA20 კბილის ჰემისექცია Hemisection of tooth

EBSA30 კბილის ფესვის ამოკვეთა/ამპუტაცია Excision of root of tooth

EBSA40 კბილის ფესვის მწვერვალის ამოკვეთა/რეზექცია Excision of apex of root of tooth

EBSA45 მრავალფესვიანი კბილის ფესვის მწვერვალის ამოკვეთა Excision of apex of root of a tooth with several radixes

EBSA99 კბილის სხვა სახის ექსტრაქცია ან ნაწილობრივი ამოკვეთა Other extraction or partial excision of tooth

EBSB რეკონსტრუქციული ოპერაციები კბილებზე Reconstructive operations on teeth

EBSB00 არასწორად მდებარე კბილის ჩასწორება და ფიქსაცია Reduction and fixation of dislocated tooth

EBSB05 მოტეხილი კბილის ჩასწორება და ფიქსაცია Reduction and fixation of fractured tooth

EBSB10 კბილის იმპლანტის ჩადგმა/ჩანერგვა (ჩასმა) Insertion of dental implant

EBSB11 ერთდროულად რამოდენიმე კბილის იმპლანტის ჩადგმა Insertion of additional dental implant in one session

EBSB15 კბილის იმპლანტის საყრდენი ღერძის/ წკირის ჩასმა Insertion of dental implant abutment

EBSB20 კბილის ტრანსპლანტირება Transplantation of tooth

EBSB99 კბილების სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები ტუჩებზე Other reconstructive operations on tooth

EBSU იმპლანტების და გარეგანი ფიქსატორების ამოღება კბილებიდან Removal of implants and external fixation devices from teeth

EBSU00 იმპლანტების ან გარეგანი ფიქსატორების ამოღება კბილებიდან Removal of implant or external fixation device from teeth

EBSW სხვა ოპერაციები კბილებზე Other operations on teeth

EBSW99 სხვა ოპერაცია კბილზე Other operation on tooth

EC პირის ღრუს ლორწოვანი  გარსი/ ღრძილის  და ალვეოლა Gingiva and alveoli

ECS პირის  ლორწოვანი  გარსის და ალვეოლების ქირურგია Surgery of gingiva and alveoli

ECSA პირის ლორწოვანი  გარსის/ ღრძილის  და ალვეოლების  გაკვეთა, 
ბიოფსია და ამოკვეთა

Incision, biopsy and excision of gingiva and alveolus
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ECSA00 კბილზე ზემოქმდება(დასხივება?) ქირურგიული ჩარევის დროს Surgical exposure of tooth

ECSA10 პირის ღრუს ლორწოვანი  გარსის გაკვეთა Incision of gingiva

ECSA20  ღრძილის ბიოფსია Biopsy of gingiva

ECSA30 პირის ღრუს ლორწოვანი  გარსის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of gingiva

ECSA32 პირის ღრუს ლორწოვანი  გარსის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა 
გართულებით

Complicated excision of lesion of gingiva

ECSA34 ალვეოლების რეზექცია Resection of alveolus

ECSA40 პაროდონტული აბსცესის ქირურგიული თერაპა Surgical treatment of parodontal abscess

ECSA45 ყბის ძვალში ინფიცირებული იმპლანტის ქირურგიული თერაპია Surgical treatment of infected implant in jawbone

ECSA50 ოპერაცია  პაროდონტოზის გამო Parodontal operation

ECSA55 ოპერაცია გართულებული პაროდონტოზის გამო Complicated parodontal operation

ECSA58 ოპერაცია რეგენერაციული  პაროდონტოზის გამო ან  ღრძილის და 
ალვეოლების ტრანსპლანტირება

Regenerative parodontal operation or gingiva and alveolus transplantation

ECSA60 უცხო სხეულის ამოღება პირის ღრუს ლორწოვანი გარსიდან ან 
ალვეოლებიდან

Removal of foreign body from gingiva or alveolus

ECSA99  ღრძილის  ან ალვეოლუსების სხვა სახის გაკვეთა და ამოკვეთა Other incision or excision of gingiva and alveolus

ECSB   ღრძილის  ან ალვეოლუსების  რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on gingiva and alveoli

ECSB00  ღრძილის  გაკერვა/ ნაკერის დადება Suture of gingiva

ECSB05 მუკოგინგივალური აღდგენითი ოპერაციები (ღრძილის ლორწოვანის) Mucogingival repair

ECSB10 პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის რეკონსტრუქცია Reconstruction of gingiva

ECSB15 ორონაზალური ან ოროანტრალური ფისტულის პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of oronasal or oroantral fistula

ECSB17 ოპერაცია  ღრძილის გახლეჩვის გამო Operation for cleft gingiva

ECSB20 პირის ღრუს ალვეოლოპლასტიკა Oral alveoplasty

ECSB30 ალვეოპლასტიკა  კანის ან ლორწოვანის ''გრაფტის'' გამოყენებით Alveoplasty using graft of skin or mucosa

ECSB40 ალვეოლის მოტეხილობის ქირურგიული თერაპია-მკურნალობა Surgical treatment of fracture of alveolus

ECSB50 ალველოპლასტიკა  ძვლის ან უცხო მასალის ''გრაფტის'' გამოყენებით Alveoplasty using graft of bone or foreign material

ECSB60 ალვეოლის  რეკონსტრუქცია Reconstruction of alveolus

ECSB65 ალვეოლის დაჭიმვა/დაგრძელება/გაფართოვება Extension of alveolus

ECSB99 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები ღრძილზე Other reconstructive operations on gingiva

ECSU უცხო სხეულის ამოღება  ალვეოლიდან და გარეგანი ფიქსაციის 
საშუალება 

Removal of implants and external fixation devices from alveoli

ECSU00 უცხო სხეულის ამოღება  ალვეოლიდან ან გარეგანი ფიქსაციის 
საშუალება 

Removal of implant or external fixation device from alveoli

ECSW სხვა ოპერაციები ღრძილსა და ალვეოლზე Other operations on gingiva and alveoli
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ECSW99 სხვა ოპერაცია ღრძილსა და ალვეოლზე Other operation on gingiva or alveoli

ECX სხვა პროცედურები  ღრძილსა და ალვეოლზე Other procedues of gingiva and alveoli

ECXB40 ალვეოლის მოტეხილობის დახურული რეპოზიცია და ფიქსაცია Closed reposition and fixation of fracture of alveolus

ECXC02 'წკირის'' ჩასმა ზედა ყბის ფიქსაციისთვის Anlæggelse af stiv intermaxillær fiksation

ECXX00 ღრძილის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of gingiva

ED ქვედა ყბა Mandible

EDD ქვედა ყბის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of mandible

EDDA1A ქვედა ყბის  რენტგენოლოგიური გამოკვევა Mandipular X-ray examination

EDS ქვედა ყბის ქირურგია Surgery of mandible

EDSA ქვედა ყბის გაკვეთა და ბიოფსია Incision and biopsy of mandible

EDSA00 ქვედა ყბის გაკვეთა  Incision of mandible

EDSA10 ქვედა ყბის ბიოფსია Biopsy of mandible

EDSA20 ქვედა ყბიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from mandible

EDSB ქვედა ყბის ამოკვეთა Excision of mandible

EDSB00 ქვედა ყბის ნაწილობრივი  ამოკვეთა Partial excision of mandible

EDSB10 მანდიბულექტომია Mandibulectomy

EDSB20 ჰემიმანდიბულექტომია Hemimandibulectomy

EDSB30 კორონოიდექტომია Coronoidectomy

EDSB99 ქვედა ყბის ამოკვეთა სხვა მეთოდით Other excision on mandible

EDSC ქვედა ყბის რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on mandible

EDSC00 ქვედა ყბის კონდილოტომია Condylotomy of mandible

EDSC05 ქვედა ყბის სეგმენტური ოსტეოტომია Segmental osteotomy of mandible

EDSC10 ქვედა ყბის ტოტის საგიტალური ოსტეოტომია Sagittal osteotomy of ramus of mandible

EDSC11 ქვედა ყბის ჰორიზონტალური რეპოზიცია დაჭიმვის მეთოდით Horisontal distraction of mandible

EDSC15 ქვედა ყბის ტოტის ვერტიკალური ოსტეოტომია Vertical osteotomy of ramus of mandible

EDSC16 ქვედა ყბის ვერტიკალური რეპოზიცია დაჭიმვის მეთოდით Vertical distraction of mandible

EDSC20 ქვედა ყბის ტოტის არასპეციფიური ოსტეოტომია Unspecified osteotomy of ramus of mandible

EDSC25 ქვედა ყბის სხეულის ოსტეოტომია Osteotomy of body of mandible

EDSC30 გენიოპლასტიკა (პლასტიკური ოპერაციები ნიკაპის ან ლოყის არეში) Genioplasty

EDSC31 ოპერაციები ქვედა ყბის   იმობილიზაციის მიზნით Box-operation of mandible

EDSC32 ქვედა ყბის თავის ან ნიკაპის მოტეხილობის დახურული რეპოზიცია და 
იმობილიზაცია

Closed reduction and immobilisation of fracture of head or neck of mandible

EDSC34 ქვედა ყბის სხეულის მოტეხილობის დახურული რეპოზიცია და 
იმობილიზაცია

Closed reduction and immobilisation of fracture of body of mandible

EDSC35 ქვედა ყბის დაუზუსტებელი ნაწილის მოტეხილობის დახურული 
რეპოზიცია და იმობილიზაცია

Closed reduction and immobilisation of fracture of unspecified part of mandible
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EDSC36 ქვედა ყბის თავის ან ნიკაპის მოტეხილობის ღია რეპოზიცია და 
იმობილიზაცია

Open reduction and internal fixation of fracture of head or neck of mandible

EDSC38 ქვედა ყბის სხეულის მოტეხილობის ღია რეპოზიცია და იმობილიზაცია Open reduction and fixation of fracture of body of mandible

EDSC39 ქვედა ყბის მოტეხილობის რეპოზიცია და ფიქსაცია Open reduction and fixation of fracture of mandible

EDSC40  ქვედა ყბის მოტეხილობის რეპოზიცია და ოსტეოსინთეზი Open reposition and osteosyntesis of fracture of mandible

EDSC41 ქვედა ყბის ოსტეოსინთეზის დათვალიერება/ რევიზია Revision of mandibular osteosynthesis

EDSC42 ქვედა ყბის რეკონსტრუქცია იმპლანტის გამოყენებით Reconstruction of mandible using implant

EDSC45 ქვედა ყბის რეკონსტრუქცია ძვლოვანი ქსოვილის ''გრაფტ''-ის 
გამოყენებით

Reconstruction of mandible using bone graft

EDSC48 ქვედა ყბის გარეგანი ფიქსაცია External fixation of mandible

EDSC50 გაჭრა და ქვედა ყბის ჰორიზონტალური ჩასწორება დაჭიმვის მეთოდით Cutting and horisontal distraction of mandiple

EDSC55 გაჭრა და ქვედა ყბის ვერტიკალური ჩასწორება დაჭიმვის მეთოდით Cutting and vertical distraction of mandiple

EDSC99 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები ქვედა ყბაზე Other reconstructive operations on mandible

EDSU უცხო სხეულის ამოღება  ქვედა ყბიდან და გარეგანი ფიქსაციის 
საშუალება 

Removal of implants and external fixation devices from mandible

EDSU00 უცხო სხეულის ამოღება  ქვედა ყბიდან ან გარეგანი ფიქსაციის 
საშუალება 

Removal of implant or external fixation device from mandible

EDSW სხვა ოპერაციები ქვედა ყბაზე Other operations on mandible

EDSW99 სხვა  ოპერაცია  ქვედა ყბაზე Other operation on mandible

EDX სხვა პროცედურები ქვედა ყბაზე Other procedures of mandible

EDXX10 ქვედა ყბის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of mandible

EE ზედა ყბა Maxilla

EED ზედა ყბის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of maxilla

EEDA1A ზედა ყბის და სასის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის 
გარეშე

Maxilla and palate X-ray without contrast

EEDA1H ზედა და ქვედა ყბის ტომოგრაფია ან  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
იმპლანტის ჩასასმელად

Tomography of maxilla and mandiple or X-ray for implants

EES ზედა ყბის ქირურგია Surgery of maxilla

EESA ზედა ყბის გაკვეთა და ბიოფსია Incision and biopsy or of maxilla

EESA00 ზედა ყბის გაკვეთა Incision of maxilla

EESA10 ზედა ყბის ბიოფსია Biopsy of maxilla

EESA20 ზედა ყბიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from maxilla

EESA22 უცხო სხეულის ამოღება ყვრიმალის ძვლიდან Removal of foreign body from cheekbone

EESB ზედა ყბის ამოკვეთა Excision of maxilla
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EESB00 ზედა ყბის ნაწილობრივი  ამოკვეთა Partial excision of maxilla

EESB10 ჰემიმაქსილექტომია Hemimaxillectomy

EESB20 მაქსილექტომია Maxillectomy

EESB99 ზედა ყბის ამოკვეთა სხვა მეთოდით Other excision of maxilla

EESC ზედა ყბის რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on maxilla

EESC00 ზედა ყბის სეგმენტური ოსტეოტომია Segmental osteotomy of maxilla

EESC01 ზედა ყბის  ჩასწორება დაჭიმვის მეთოდით Distraction of maxilla

EESC02 ზედა ყბის სწრაფი გაჭიმვა Rapid expansion of maxilla

EESC05 Le Fort I ოსტეოტომია Le Fort I osteotomy

EESC10 Le Fort II  ოსტეოტომია Le Fort II osteotomy

EESC15 Le Fort III ოსტეტომია Le Fort III osteotomy

EESC16 თავის და სახის ძვლების  ჩასწორება სხვა მეთოდით Other distraction of bones of head and face

EESC20 ზედა ყბის მოტეხილობის დახურული  ჩასწორება და იმობილიზაცია Closed reduction and immobilisation of fracture of maxilla

EESC25 ზედა ყბის მოტეხილობის ღია ჩასწორება და იმობილიზაცია Open reduction and immobilisation of fracture of maxilla

EESC27 ზედა ყბის ოსტეოსინთეზის დათვალიერება/ რევიზია Revision of maxillar osteosynthesis

EESC30 ყვრიმალზედაყბის მოტეხილობის ჩასწორება Reduction of zygomaticomaxillary fracture

EESC35 ყვრიმალზედაყბის მოტეხილობის ჩასწორება და ოსთეოსინთეზი Reduction and osteosynthesis of zygomaticomaxillary fracture

EESC37 ყვრიმალის ძვლის ოსტეოსინთეზის ღია დათვალიერება/ რევიზია Open revision of zygomaticus osteosynthesis

EESC40 ძვლის დასაჭიმი საშუალების გამოყენება ზედა ყბაზე Application of skeletal traction to maxilla

EESC42 ზედა ყბის რეკონსტრუქცია იმპლანტის გამოყენებით Reconstruction of maxilla using implant

EESC43 ყვრიმალის ძვლის  რეკონსტრუქცია უცხო მასალის გამოყენებით Reconstruction of zygomaticus with foreign matherial

EESC45 ზედა ყბის რეკონსტრუქცია ძვლოვანი ქსოვილის ''გრაფტ-''ის   
გამოყენებით

Reconstruction of maxilla using bone graft

EESC46 ყვრიმალის ძვლის  რეკონსტრუქცია   ძვლოვანი ქსოვილის ''გრაფტ-''ის   
გამოყენებით

Reconstruction of zygomaticus with bone graft

EESC98 ყვრიმალის ძვლის სხვა სახის  რეკონსტრუქცია Other reconstructive operation on zygomaticus

EESC99 ზედა ყბის სხვა სახის  რეკონსტრუქცია Other reconstructive operation on maxilla

EESU იმპლანტის  ამოღება  ზედა ყბიდან და გარეგანი ფიქსაციის საშუალება Removal of implants and external fixation devices from maxilla

EESU00 იმპლანტის  ამოღება  ზედა ყბიდან ან გარეგანი ფიქსაციის საშუალება Removal of implant or external fixation device from maxilla

EESU10 იმპლანტის  ამოღება  სახის სხვა ძვლებიდან და გარეგანი ფიქსაციის 
საშუალება 

Removal of implant or external fixation device from other facial bones

EESW სხვა ოპერაციები ზედა ყბაზე Other operations on maxilla

EESW99 სხვა ოპერაცია ზედა ყბაზე Other operation on maxilla

EEX სხვა პროცედურები ზედა ყბაზე Other procedures of maxilla
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EEXX00 ზედა ყბის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of maxilla

EF ყბები Jaws

EFS ყბების შერეული  ქირურგია Miscellaneous surgery on jaws

EFSA ყბების  ამოკვეთა Excision of jaws

EFSA10 ყბების დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of jaws

EFSA20 ყბების დეკორტიკაცია Decortication of jaws

EFSA40 ყბების კისტის ფენესტრაცია (გახვრეტა) Fenestration of cyst of jaws

EFSA50 ყბების კისტის  ამოკვეთა Excision of cyst of jaws

EFSA99 ყბების სხვა სახის ამოკვეთა Other excision of jaws

EFSB ყბების რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on jaws

EFSB10 ყბების ოსტეოპლასტიკა Osteoplasty on jaws

EFSB20 სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობების ჩასწორება და 
იმობილიზაცია

Reduction and/or immobilisation of multiple fractures of facial bones

EFSB30 სახის ძვლების მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია External fixation in fracture of facial bones

EFSB50 ორთოდონტული პროცედურები დაკავშრებული ორთოგნათიულ 
ქირურგიასთან 

Orthodontic procedure connected with orthognathic surgery

EFSB60 ყბების ან სახის ძვლების ოსტეოპლასტიკა ძვლოვანი ''გრაფტ''-ის ან 
უცხო მასალის გამოყენებით

Osteoplasty of jaws or facial bones with use of osseous graft or foreign material

EFSB99 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები ყბებზე Other reconstructive operations on jaws

EFSU იმპლანტის  ამოღება  ყბებიდან და გარეგანი ფიქსაციის საშუალება Removal of implants and external fixation devices from jaws

EFSU00 იმპლანტის  ამოღება  ყბებიდან ან გარეგანი ფიქსაციის საშუალება Removal of implant or external fixation device from jaws

EFSW სხვა ოპერაციები ყბებზე Other operations on jaws

EFSW99 სხვა ოპერაცია ყბებზე Other operation on jaws

EG საფეთქელ ქვედა ყბის სახსარი Mandibular joint

EGD საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of mandibular joint

EGDA1A საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Mandibular joint X-ray examination

EGDB1C საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  ართროგრაფია Artrography of mandipular joint

EGDD1A საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  კტ გამოკვლევა CT of mandipular joint

EGDG1B საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  მაგნიტურ-რეზონანსული გამოკვლევა Mandipular joint MRI examination

EGS საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  ქირურგია Surgery of mandibular joint

EGSA საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  გაკვეთა, ენდოსკოპია და ბიოფსია Incision, endoscopy and biopsy of mandibular joint

EGSA00 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  ართროსკოპია Arthroscopy of mandibular joint

EGSA05 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  გამორეცხვა Rinsing of mandipular joint

EGSA10 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  გაკვეთა Incision of mandibular joint

EGSA20 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  ბიოფსია Biopsy of mandibular joint
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EGSB საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  ამოკვეთა Excision of mandibular joint

EGSB00 საფეთქელ ქვედა ყბის როკისებრი მორჩის ამოკვეთა კონდილექტომია Condylectomy of mandible

EGSB10 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  მენისკექტომია სახსრის დისკოს 
ამოკვეთა

Meniscectomy of mandibular joint

EGSB20 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  სინოვექტომია სინოვიალური გარსის 
ამოკვეთა

Synovectomy of mandibular joint

EGSB99 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  სხვა სახის ამოკვეთა Other excision on mandibular joint

EGSC საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on mandibular joint

EGSC00 საფეთქელ ყბების ამოვარდნილობის ღია ჩასწორება Open reduction of dislocation of jaw

EGSC02 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის  მენისკის ამოვარდნილობის ღია 
ჩასწორება რეპოზიცია

Open reduction of mandibular joint menisceal dislocation

EGSC10 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის სასახსრე დისკოს ართროპლასტიკა 
''გრაფტ''-ის გარეშე

Arthroplasty of mandibular joint without graft

EGSC20 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის   ართროპლასტიკა ძვლოვანი ან სხვა  
''გრაფტ''-ის გამოყენებით

Arthroplasty of mandibular joint with bone or other graft

EGSC30   ქვედა ყბის სახსრის ჩანაცვლება პროთეზით Prosthetic replacement of mandibular joint

EGSC99 სხვა სახის რეკონსტრუქციული ოპერაცია  ქვედა ყბის სახსარზე Other reconstructive operation on mandibular joint

EGSU იმპლანტის  ამოღება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრიდან  და გარეგანი 
ფიქსაციის საშუალება 

Removal of implants and external fixation devices from mandibular joint

EGSU00 იმპლანტის  ამოღებასაფეთქელ  ქვედა ყბის სახსრიდან  ან გარეგანი 
ფიქსაციის საშუალება 

Removal of implant or external fixation device from mandibular joint

EGSW სხვა ოპერაციები საფეთქელ  ქვედა ყბის სახსარზე Other operations on mandibular joint

EGSW99 სხვა ოპერაცია საფეთქელ ქვედა ყბის სახსარზე Other operation on mandibular joint

EGX სხვა პროცედურები საფეთქელ ქვედა ყბის სახსარზე Other procedures of mandibular joint

EGXC00 ყბების ამოვარდნილობის დახურული ჩასწორება-რეპოზიცია Closed reduction of dislocation of jaw

EGXC02 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის სასახსრე დისკოს მენისკის 
ამოვარდნილობის დახურული ჩასწორება-რეპოზიცია

Closed reduction of mandibular joint menisceal dislocation

EGXX00 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის ბოიფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of mandibular joint

EGXX10 საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრის ართროცენტეზი Arthrocentesis of mandibular joint

EH სასა Palate

EHD სასის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of palate

EHDB2B ნაზო-ფარინგოგრაფია Naso-pharyngography

EHS სასის  ქირურგია Surgery of palate

EHSA სასის გაკვეთა და ბიოფსია Incision and biopsy of palate

EHSA00 სასის გაკვეთა Incision of palate

EHSA10 სასის ბიოფსია Biopsy of palate
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EHSB სასის გაკვეთა Excision of palate

EHSB00 სასის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of palate

EHSB99 სასის სხვა სახის ამოკვეთა Other excision of palate

EHSC სასის რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on palate

EHSC00 სასის გაკერვა Suture of palate

EHSC10 სასის ორონაზალური ან ოროანტრალური ფისტულის პლასტიკური 
აღდგენა

Plastic repair of oronasal or oroantral fistula of palate

EHSC20 აღდგენითი ოპერაცია სასის ნაწიბურის  გამო Repair of scar of palate

EHSC30 სასის რეკონსტრუქცია Reconstruction of palate

EHSC31 სასის წინა ნაწილობრივი რეკონსტრუქცია Anterior partial reconstruction of palate

EHSC32 სასის უკანა ნაწილობრივი რეკონსტრუქცია Posterior partial reconstruction of palate

EHSC34 სასის ოსტეოპლასტიკური რეკონსტრუქცია Osteoplastic reconstruction of palate

EHSC40 სასის სუბმუკოზური (ლორწოვნისქვეშა) ნახეთქის კორექცია Correction of submucous cleft palate

EHSC45 სასის ნაპრალის მეორადი რეკონსტრუქცია Secondary reconstruction of cleft palate

EHSC50 სასის ნახეთქის  რეკონსტრუქცია საყლაპავის "ფლეპ''-ის (ნაფლეთი) 
გამოყენებით

Correction of cleft palate using pharyngeal flap

EHSC60 სასის და ტუჩის კომბინირებული ნაპრალის კორექცია Correction of combined cleft lip and palate

EHSC99 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები სასაზე Other reconstructive operations on palate

EHSU იმპლანტის  ამოღება სასიდან და გარეგანი ფიქსაციის საშუალება Removal of implants and external fixation devices from palate

EHSU00 იმპლანტის  ამოღება სასიდან ან გარეგანი ფიქსაციის საშუალება Removal of implant or external fixation device from palate

EHSW სხვა ოპერაციები სასაზე Other operations on palate

EHSW99 სხვა ოპერაცია სასაზე Other operation on palate

EHX სხვა პროცედურები  სასაზე Other procedures of palate

EHXX00 სასის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of palate

EJ ენა და პირის ღრუს ფსკერი Tongue and floor of mouth

EJS ენის  და პირის ღრუს ფსკერის ქირურგია Surgery of tongue and floor of mouth

EJSA გაკვეთა, ბიოფსია და უცხო სხეულის ამოღება ენიდან  და პირის ღრუს 
ფსკერიდან

Incision, biopsy and removal of foreign body of tongue and floor of mouth

EJSA00 ენის  და პირის ღრუს ფსკერის  გაკვეთა Incision of tongue or floor of mouth

EJSA10 ენის  და პირის ღრუს ფსკერის ბიოფსია Biopsy of tongue or floor of mouth

EJSA20 უცხო სხეულის ამოღება ენიდან  და პირის ღრუს ფსკერიდან Removal of foreign body from tongue or floor of mouth

EJSB  ენის  და პირის ღრუს ფსკერის ამოკვეთა Excision of tongue and floor of mouth

EJSB00 ენისქვეშა ჯირკვლის ამოკვეთა Excision of ranula

EJSB10 ენის თავის ან სხეულის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of apex or body of tongue

EJSB20 ენის ფუძის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of base of tongue

EJSB30 პირის ღრუს ფსკერის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of floor of mouth

EJSB40 ჰემიგლოსექტომია Hemiglossectomy
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EJSB50 სრული  გლოსექტომია Total glossectomy

EJSB60 პირის ღრუს ფსკერის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of floor of mouth

EJSB99 ენის და პირის ღრუს ფსკერის სხვა სახის  მოკვეთა Other excision on tongue and floor of mouth

EJSC ენის და პირის ღრუს ფსკერის  რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on tongue and floor of mouth

EJSC00 ენის და პირის ღრუს ფსკერის გაკერვა Suture of tongue or floor of mouth

EJSC20 ოპერაციბი ენის ლაგამზე Operation on frenulum of tongue

EJSC30 ენის რეკონსტრუქცია Reconstruction of tongue

EJSC31 პირის ღრუს ფსკერის რეკონსტრუქცია Reconstruction of floor of mouth

EJSC40 გლოსოპექსი Glossopexy

EJSC50 ჩასწორებითი გლოსოპლასტიკა Reduction glossoplasty

EJSC99 ენის და პირის ღრუს ფსკერის სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაცია Other reconstructive operation on tongue and floor of mouth

EJSW ენის და პირის ღრუს ფსკერის სხვა ოპერაციები Other operations on tongue and floor of mouth

EJSW99 ენის და პირის ღრუს ფსკერის სხვა ოპერაცია Other operation on tongue or floor of mouth

EJX ენის და პირის ღრუს ფსკერის სხვა პროცედურები Other procedures of tongue and floor of mouth

EJXX00 ენის და პირის ღრუს ფსკერის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of tongue or floor of mouth

EK ყვრიმალის ძვალი Cheek

EKS ყვრიმალის ძვლის  ქირურგია Surgery of cheek

EKSA ყვრიმალის ძვლის გაკვეთა და ბიოფსია Incision and biopsy of cheek

EKSA00 ყვრიმალის ძვლის გაკვეთა Incision of cheek

EKSA10 ყვრიმალის ძვლის  ბიოფსია Biopsy of cheek

EKSB ყვრიმალის  ძვლის ამოკვეთა Excision of cheek

EKSB00 ყვრიმალის  ძვლის დაზიანებული უბნის  ამოკვეთა Excision of lesion of cheek

EKSB99 ყვრიმალის ძვლის  სხვა სახის ამოკვეთა Other excision of cheek

EKSC ყვრიმალის ძვლის  რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on cheek

EKSC00 ყვრიმალის  ძვლის გაკერვა Suture of cheek

EKSC10 ყვრიმალიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from cheek

EKSC20 ყვრიმალის ძვლის პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of cheek

EKSC30 ყვრიმალის  ძვლის რეკონსტრუქცია Reconstruction of cheek

EKSC99 ყვრიმალის ძვლის სხვა  რეკონსტრუქციული ოპერაციები Other reconstructive operations on cheek

EKSW სხვა ოპერაციები ყვრიმალის ძვალზე Other operations on cheek

EKSW99 სხვა ოპერაცია ყვრიმალის ძვალზე Other operation on cheek

EKXA00 ყვრიმალის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of cheek

EL სანერწყვე ჯირკვლები Salivary glands

ELD სანერწყვე ჯირკვლების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of salivary glands

ELDA3A სანერწყვე ჯირკვლების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Salivary gland X-ray examinatin without contrast

ELDB1C ყბაყურა სანერწყვე ჯირკვლების სიალოგრაფია Sialography of parotis

ELDB2C ყბისქვეშა სანერწყვე ჯირკვლების სიალოგრაფია Submandibular sialography



NCSP TEXT

ELDB99 დაუზუსტებელი სიალოგრაფია Sialography, unspecified

ELDE3A სანერწყვე ჯირკვლების ულტრასონოგრაფია Salivary gland ultrasonography

ELE სიალოსკოპიები Sialoscopies

ELEA00 სიალოსკოპია Sialoscopy

ELEA02 სიალოსკოპია ბიოფსიასთან ერთად Sialoscopy with biopsy

ELFA00 ნერწყვის გამოყოფის გაზომვა (სიალომეტრია) Saliva excretion measurement

ELI სანერწყვე ჯირკვლების იზოტოპური გამოკვლევა Salivary glands isotope examination

ELIA00 სანერწყვე ჯირკვლების  გამოსახვითი იზოტოპური გამოკვლევა Isotope imaging of salivary glands

ELS სანერწყვე ჯირკვლების   ქირურგია Surgery of salivary glands

ELSA სანერწყვე ჯირკვლების  გაკვეთა და ბიოფსია Incision and biopsy of salivary glands

ELSA00 სანერწყვე ჯირკვლების  გაკვეთა Incision of salivary gland

ELSA10 სიალოდოქოტომია (სანერწყვე ჯირკვლის სადინარის გაკვეთა) Sialodochotomy

ELSA20 სიალოლითოტომია (სანერწყვე ჯირკვლიდან კენჭის ამოღება) Sialolithotomy

ELSA30 სანერწყვე ჯირკვლის ბიოფსია Biopsy of salivary gland

ELSB სანერწყვე ჯირკვლის ამოკვეთა Excision of salivary gland

ELSB00 სანერწყვე ჯირკვლების ამოკვეთა ან გამოკვლევა Excision or exploration of lesion of salivary gland

ELSB10 მცირე სანერწყვე ჯირკვლის ამოკვეთა Excision of minor salivary gland

ELSB20 ენისქვეშა სანერწყვე ჯირკვლის  ამოკვეთა Excision of sublingual gland

ELSB30  ყბისქვეშა სანერწყვე ჯირკვლის ამოკვეთა Excision of submandibular gland

ELSB40 ნაწილობრივი პაროტიდექტომია Partial parotidectomy

ELSB50 სრული  პაროტიდექტომია Total parotidectomy

ELSB99 სანერწყვე ჯირკვლის  სხვა ამოკვეთა Other excision of salivary gland

ELSC სანერწყვე ჯირკვლების რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on salivary glands

ELSC00 სანერწყვე ჯირკვლის   გაკერვა Suture of salivary gland

ELSC30 სანერწყვე ჯირკვლის  სადინარზე ლიგატურის დადება Ligature of salivary duct

ELSC40 სანერწყვე ჯირკვლის სადინარის რეკონსტრუქცია Reconstruction of salivary duct

ELSC50 სანერწყვე ჯირკვლის  სადინარის ტრანსპოზიცია(მდებარეობის შეცვლა) Transposition of salivary duct

ELSC60 სანერწყვე ჯირკვლის ფისტულის ოკლუზია Occlusion of fistula of salivary gland

ELSC99 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები სანერწყვე ჯირკვლებზე Other reconstructive operations on salivary glands

ELSW სხვა ოპერაციები სანერწყვე ჯირკვლებზე Other operations on salivary glands

ELSW99 სხვა ოპერაცია სანერწყვე ჯირკვალზე Other operation on salivary gland

ELX სხვა პროცედურები  სანერწყვე ჯირკვლებზე Other procedures of salivary glands

ELXX00 სანერწყვე ჯირკვლის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of salivary gland

ELXX10 სანერწყვე ჯირკვლის ბიოფსია ციტოლოგიური კვლევისთვის Salivary gland needle biopsy for cytology

ELXX40 სანერწყვე ჯირკვლის ზონდირება Probing of salivary gland

ELXX42 სანერწყვე ჯირკვლის სადინარის  დილატირება- გაფართოვება Dilatation of salivary duct
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ELXX43 სანერწყვე ჯირკვლის სადინარის  დილატირება და სტენტირება-
გაფართოვება-გამავლობის შექმნა

Dilatation of salivary duct with stent

EM ნუშისებრი ჯირკვლები და ადენოიდები Tonsils and adenoids

EMD ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების დიაგნოსტიკური 
რადიოლოგია

Diagnostic radiology of tonsils and adenoids

EMDA1A ეპიფარინგეალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Epiharyngeal X-ray examination

EMS ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების  ქირურგია Surgery of tonsils and adenoids

EMSA ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების გაკვეთა Incision and biopsy of tonsils and adenoids

EMSA00 ნუშისებრი ჯირკვლების გაკვეთა/ ჩაჭრა Incision of tonsil

EMSA10 ნუშისებრი ჯირკვლების ბიოფსია Biopsy of tonsil

EMSA20 ადენოიდების გაკვეთა/ ჩაჭრა Incision of adenoid

EMSA30 ცხვირხახის ბიოფსია Biopsy of rhinopharynx

EMSB ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების ამოკვეთა Excision of tonsils and adenoids

EMSB00 ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების  დაზიანებული უბნის 
ამოკვეთა

Excision of lesion of tonsil or adenoids

EMSB10 ტონზილექტომია Tonsillectomy

EMSB15 ნუშისებრი ჯირკვლების ინტრაკაფსულარული დესტრუქცია/ დაშლა Intracapsular destruction of tonsils

EMSB20 ადენოტონზილექტომია Adenotonsillectomy

EMSB30 ადენოტომია Adenotomy

EMSB99 ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების სხვა ტიპის ამოკვეთა Other excision on tonsils and adenoids

EMSC ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების რეკონსტრუქციული 
ოპერაციები

Reconstructive operations on tonsils and adenoids

EMSC00 ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების გაკერვა Suture of tonsil or adenoids

EMSC10 ნუშისებრი ჯირკვლიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from tonsil

EMSC99 ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების სხვა რეკონსტრუქციული 
ოპერაციები

Other reconstructive operations on tonsils and adenoids

EMSW ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების სხვა ოპერაციები Other operations on tonsils and adenoids

EMSW99 ნუშისებრი ჯირკვლის და ადენოიდების სხვა ოპერაცია Other operation on tonsil or adenoids

EMX ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების სხვა პროცედურები Other procedures of tonsils and adenoids

EMXX00 ნუშისებრი ჯირკვლების და ადენოიდების ბიოფსია დიაგნოსტიკური 
ნემსით

Needle biopsy of tonsils or adenoids

EN ხახა და კისრის რბილი ქსოვილები Pharynx and soft tissues of neck

END ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების დიაგნოსტიკური 
რადიოლოგია

Diagnostic radiology of pharynx and adjacent structures

ENDA20 ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების ფუნქციური 
რენტგენოლოგიური გამოკვლევა

Functional X-ray esamination of pharynx and adjacent structures
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ENDD1A პირის და კისრის რბილი ქსოვილების კტ გამოკვლევა Mouth and neck soft tissues CT examination

ENDE1A კისრის ულტრასონოგრაფია Neck ultrasonography

ENDG1B კისრის რბილი ქსოვილების მაგნიტურ-რეზონანსული  გამოკვლევა Soft tissue of neck MRI examination

ENE ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების ენდოსკოპია Endoscopy of pharynx and adjacent structures

ENE002 ოროფარინგოსკოპია (პირხახის სკოპია) Oropharyngoscopy

ENE005 ოროფარინგოსკოპია  ბიოფსიასთან ერთად Oropharyngoscopy with biopsy

ENE008 ყლაპვის ოროფარინგოსკოპიული  გამოკვლევა Oropharyngoscopic examination of swallowing

ENE009 ხმის წარმოქმნის/ ფორმირების ოროფარინგოსკოპიული  გამოკვლევა Orophagyngoscopic examination of voice formation

ENE012 ჰიპოფარინგოსკოპია Hypopharyngoscopy

ENE015 ჰიპოფარინგოსკოპია ბიოფსიასთან ერთად Hypopharyngoscopy with biopsy

ENF ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების სხვა დიაგნოსტიკური 
პროცედურები

Other diagnostic procedures of pharynx and adjacent structures

ENFX80 ყლაპვის უნარის კლინიკური გამოკვლევა Clinical examination of ablility to swallow

ENS ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების ქირურგია Surgery of pharynx and adjacent structures

ENSA ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების გაკვეთა Incision and biopsy of pharynx and adjacent structures

ENSA00 ხახის შინაგანი გაკვეთა Internal incision of pharynx

ENSA10 ხახის ბიოფსია Biopsy of pharynx

ENSA20 ფარინგოტომია Pharyngotomy

ENSA30 ფარინგოსტომია Pharyngostomy

ENSA32 ხახის ღრმა ინფიცირებული კერის გაკვეთა Incision of deep pharyngeal infection

ENSB ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების ამოკვეთა Excision of pharynx and adjacent structures

ENSB00 ხახის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ან კვლევა Excision or exploration of lesion of pharynx

ENSB10 ჰიპოფარინგსის (ხახის ქვედა ნაწილის) დივერტიკულის ამოკვეთა Excision of diverticulum of hypopharynx

ENSB20 ფარინგექტომია Pharyngectomy

ENSB30 ლარინგოფარინგექტომია (ხორხ-ხახის ამოკვეთა) Laryngopharyngectomy

ENSB40 ლაყუჩისებური კისტის ან ფისტულის ამოკვეთა Excision of branchial cyst or fistula

ENSB50 თიროგლოსალური არის კისტის ან ფისტულის ამოკვეთა Excision of cyst or fistula of thyroglossic duct

ENSB60 სადგისისებრი მორჩის ამოკვეთა Excision of styloid process

ENSB99 ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების სხვა სახის ამოკვეთა  Other excision of pharynx and adjacent structures

ENSC რეკონსტრუქციული ოპერაციები ხახასა და ახლომდებარე 
სტრუქტურებზე

Reconstructive operations on pharynx and adjacent structures

ENSC00 ხახასა და ახლომდებარე სტრუქტურებზე ნაკერის დადება Suture of pharynx and adjacent structures

ENSC10 უცხო სხეულის ამოღება ხახიდან Removal of foreign body from pharynx

ENSC20 cricopharyngeal (ბეჭდისებური) ხორხის კუნთის გაკვეთა Myotomy of cricopharyngeal muscle

ENSC30 ხახის პლასტიკური ოპერაცია Plastic operation of pharynx
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ENSC40 უვულოპალატოფარინგოპლასტიკა (ნაქისასასხახის პლასტიკა) Uvulopalatopharyngoplasty

ENSC45 პალატოფარინგოპლასტიკა (სასახახის) პლასტიკა ელექტრომაგნიტური 
ან აკუსტიკური ენერგიის გამოყენებით

Reduction palatopharyngoplasty using electromagnetic or sonic energy

ENSC50 ხახის ფისტულის დახურვა Closure of fistula of pharynx

ENSC60 ხახის გათავისუფლება  შეხორცებებისგან Freeing of adhesions of pharynx

ENSC70 დივერტიკულოჰიპოფარინგოსტომია ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic diverticulo-hypopharyngostomy

ENSC80 პლასტიკური ოპერაცია რბილ სასაზე ხმის დარღვევის გამო Plastic operation of soft palate for voice distubance

ENSC85 პლასტიკური ოპერაცია ხახაზე ხმის დარღვევის გამო Plastic operation pharynx for voice distubance

ENSC99 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაცია ხახაზე და ახლომდებარე 
სტრუქტურებზე

Other reconstructive operation on pharynx and adjacent structures

ENSW სხვა ოპერაციები ხახასა და ახლომდებარე სტრუქტურებზე Other operations on pharynx and adjacent structures

ENSW99 სხვა ოპერაცია  ხახასა და ახლომდებარე სტრუქტურებზე Other operation on pharynx or adjacent structures

ENX სხვა პროცედურები  ხახასა და ახლომდებარე სტრუქტურებზე Other procedures of pharynx and adjacent structures

ENXA00 კისრის არეს თერმოკოაგულაცია რადიოლოგიური 
მეთვალყურეობით/კონტროლით

Heat coagulation of neck area with radiological guidance

ENXT1A კისრის რბილი ქსოვილების პუნქცია ულტრაბგერითი 
მეთვალყურეობით/კონტროლით

Punction of soft tissue of neck with ultrasound guidance

ENXT2A კისრის რბილი ქსოვილების პუნქცია  დიაგნოსტიკური ნემსით 
ციტოლოგიური კვლევისთვისა

Neck soft tissue needle puncture for cytology

ENXT3A კისრის რბილი ქსოვილების პუნქცია  დიაგნოსტიკური ნემსით Neck soft tissue needle biopsy

ENXX00 ხახის  და ახლომდებარე სტრუქტურების ბიოფსია დიაგნოსტიკური 
ნემსით

Needle biopsy of pharynx or adjacent structures

EPDA1L კისრის დინამიური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Dynamic X-ray of neck

EW განმეორებითი ოპერაციები კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის 
პოსტოპერაციული გართულებების გამო 

Reoperations for complications in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSA კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის პოსტოპერაციული ღია 
ჭრილობის დახურვა

Repair of wound dehiscence in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSA00 კბილების, ყბების,პირის ღრუსა და ხახის პოსტოპერაციული ღია 
ჭრილობის დახურვა

Repair of wound dehiscence in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSB განმეორებითი ოპერაცია კბილების, ყბების,პირის ღრუსა და ხახის 
პოსტოპერაციული ზედაპირული ინფექციის გამო

Reoperation for superficial infection in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSB00 განმეორებითი ოპერაცია კბილების, ყბების,პირის ღრუსა და ხახის 
პოსტოპერაციული ზედაპირული ინფექციის გამო

Reoperation for superficial infection in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSC განმეორებითი ოპერაცია კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის 
პოსტოპერაციული ღრმა ინფექციის გამო

Reoperation for deep infection in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSC00 განმეორებითი ოპერაცია კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის 
პოსტოპერაციული ღრმა ინფექციის გამო

Reoperation for deep infection in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx
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EWSD განმეორებითი ოპერაცია კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის 
პოსტოპერაციული ზედაპირული სისხლდენის გამო

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSD00 განმეორებითი ოპერაცია კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის 
პოსტოპერაციული ზედაპირული სისხლდენის გამო

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSE განმეორებითი ოპერაცია კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის 
პოსტოპერაციული ღრმა სისხლდენის გამო

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSE00 განმეორებითი ოპერაცია კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის 
პოსტოპერაციული ღრმა სისხლდენის გამო

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSF განმეორებითი ოპერაცია კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის  
ანასტომოზის ან ნაკერის უკმარისობის გამო

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSF00 განმეორებითი ოპერაცია კბილების, ყბების, პირის ღრუს და ხახის 
არამდგრადი ანასტომოზის ან ნაკერის გამო

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSW სხვა ოპერაციები კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის ქირურგიაში Other reoperations in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EWSW99 სხვა განმეორებითი ოპერაციები კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და 
ხახის ქირურგიაში

Other reoperations in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

EX პირის ღრუს და  საყლაპავის დაუზუსტებელი მიდამო Mouth and throat unspecified area

EXFA00 პირის მოტორული ფუნქციის გამოკვლევა Examination of oral motor function

EXFB00 გემოვნების და ყნოსვის აღქმის გამოკვლევა Examination of taste and smell

EXO პირის ღრუს  და  ყელის  რადიოთერაპია Radiotherapy of mouth and throat

EXO001 პირის ღრუს და  ყელის წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of mouth and throat

EXO002 პირის ღრუს  და  ყელის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of mouth and throat

EXO003 პირის ღრუს და  ყელის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of mouth and throat

EXO004 პირის ღრუს და  ყელის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of mouth and throat

EXO029 პირის ღრუს და  ყელის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის  
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local residive of tumour of mouth and throat

EXO049 პირის და საყლაპავის   მეტასტაზების რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis of mouth and throat

EXO090 პირის და საყლაპავის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of mouth and throat

EXO092 პირის ღრუს ბრაქითერაპია (მცირე თერაპია) Brachyterapi of mouth

EXO099 პირის ღრუს სხვა ტიპის რადიოთერაპია Other radiotherapy of mouth and throat

EXX პირის ღრუს სხვაპროცედურები Other other mouth and pharynx procedures

EXXT00 თავის და კისრის სისხლძარღვების პათოლოგიის /მანკის კანქვეშა (კანის 
გავლით) სკლეროთერაპია

Percutaneous sclerotherapy of vascular malformation of head and neck

EXXX99 სხვა მცირე პროცედურები კბილების, ყბების, პირის ღრუსა და ხახის 
ქირურგიაში

Other minor procedure in surgery of teeth, jaws, mouth and pharynx

F გული და გულმკერდის მთვარი სისხლძარღვები Heart and major thoracic vessels

FA გულმკერდის დიდი ვენები Major thoracic veins



NCSP TEXT

FAD გულმკერდის დიდი ვენების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of major thoracic veins

FADC00 გულმკერდის  კავოგრაფია Throcal cavography

FAS გულმკერდის დიდი ვენების  ქირურგია Major thoracic veins surgery

FASA ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის გაკერვა Suture or repair of thoracic vena cava

FASA00 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის გაკერვა Suture of thoracic vena cava

FASA10 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის აღდგენა ''გრაფტ''-ის 
გამოყენებით

Repair of thoracic vena cava using graft

FASA20 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის აღდგენა ენდოვასკულური 
იმპლანტის  გამოყენებით

Repair of thoracic vena cava using endovascular implant

FASA30 ზედა ღრუ ვენაში ფილტრის იმპლანტირება Implantation of filter to superior vena cava

FASA96 ზედა ღრუ ვენის სხვა ტიპის გაკერვა ან აღდგენა Other suture or repair of vena cava

FASB ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის გაკვეთა ან ამოკვეთა Incision and excision of thoracic vena cava

FASB00 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის გაკვეთა Incision of thoracic vena cava

FASB10 თრომბექტომია ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილიდან Thrombectomy of thoracic vena cava

FASB20 უცხო სხეულის ამოღება ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილიდან Removal of foreign body from thoracic vena cava

FASB22 ტრანსლუმინალური კანქვეშა უცხო სხეულის ამოღება ზედა ღრუ ვენის 
გულმკერდის  ნაწილიდან 

Percutaneous transluminal removal of foreign body from thoracic vena cava

FASB30 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის დაზიანებული უბნის 
ამოკვეთა

Excision of lesion of thoracic vena cava

FASB96 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის სხვა სახის ამოკვეთა Other incision or excision of thoracic vena cava

FASC ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის რეზექცია, რეკონსტრუქცია ან 
ლიგირება

Resection, reconstruction or ligature of thoracic vena cava

FASC00 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის რეზექცია  ან ლიგირება Resection or ligature of thoracic vena cava

FASC10 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის რეზექცია ან რეკონსტრუქცია Resection and reconstruction of thoracic vena cava using vein autograft

FASC20 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის რეზექცია ან რეკონსტრუქცია 
სისხლძარღვოვანი პროთეზის გამოყენებით

Resection and reconstruction of thoracic vena cava using prosthetic graft

FASC22 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის ტრანსლუმინალური კანქვეშა 
ანგიოპლასტიკა

Percutaneous transluminal angioplasty of thoracic vena cava

FASC25 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის ტრანსლუმინალური კანქვეშა 
ანგიოპლასტიკა სტენტის ჩადგმით

Percutaneous transluminal angioplasty of thoracic vena cava with insertion of stent

FASC96 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის  ნაწილის სხვა ტიპის რეზექცია, 
რეკონსტრუქცია ან ლიგატურა

Other resection, reconstruction or ligature of thoracic vena cava

FASD ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის ნაწილის შემოვლითი შუნტი Bypass operations on thoracic vena cava

FASD00 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის ნაწილის შემოვლითი შუნტი ვენური 
ჩანართით

Bypass operation on thoracic vena cava using vein graft
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FASD10 ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის ნაწილის შემოვლითი შუნტი 
სისხლძარღვოვანი პროთეზით

Bypass operation on thoracic vena cava using tube graft

FASD96  ზედა ღრუ ვენის გულმკერდის შემოვლითი შუნტი, სხვა Other bypass operations on thoracic vena cava

FASE ფილტვის არტერიასთან დაკავშირება ზედა ღრუ ვენიდან Connection to pulmonary artery from superior vena cava

FASE00 ფილტვის არტერიასთან ანასტომოზის შექმნა ზედა ღრუ ვენიდან Anastomosis to pulmonary artery from superior vena cava

FASE10 ორმხრივმიმართული კავოპულმონალური ანასტომოზი (ე.წ გლენის 
ანასტომოზი)

Bidirectional anastomosis between superior vena cava and pulmonary artery

FASE20 სრული  კავო-პულმონური კავშირი Total cavo-pulmonary connection

FASE30 სრული  კავო-პულმონური შეერთება ფენესტრირებული ჩანართის 
გამოყენებით

Total cavo-pulmonary connection using fenestrated patch

FASE40 სრული კავო-პულმონალური კავშირი ან შეერთება ექსტრაკარდიალური 
კონდუიტით

Total cavo-pulmonary connection using extracardial conduit

FASE50 სრული  ექსტრაკარდიალური კავო-პულმონალური კავშირი 
ფენესტრაციით წინაგულთან 

Total extracardial cavo-pulmonary connection with shunt to atrium

FASE96  ზედა ღრუ ვენის ფილტვის არტერიასთან კავშირი და  სხვა Other connection to pulmonary artery from superior vena cava

FASF კავო-პულმონური კავშირის არსებობით გამოწვეული ინვაზიები Operations subsequent to cavopulmonary connection

FASF00 სრული  ინტრაკარდიალური კავო-პულმონური შეერთების 
ფენესტრაცია/დახვრეტა

Fenestration of total intracardiac cavopulmonal connection

FASF10 კავო-პულმონარური შეერთების ფენესტრაციის დახურვა Closure of fenestration of cavopulmonal connection

FASF12   კავო-პულმონური შეერთების  ფენესტრაციის დახურვა 
პერკუტანეული ტრანსლუმინალური მეთოდით

Percutaneous transluminal closure of fenestration of cavopulmonal connection

FASF20 კავო-პულმონური ანასტომოზის დახურვა Closure of cavopulmonary anastomosis

FASF96 კავო-პულმონური კავშირის არსებობით გამოწვეული სხვა ოპერაცია Other operation subsequent to cavopulmonary connection

FASW სხვა ოპერაციები გულმკერდის დიდ ვენებზე Other operations on major thoracic veins

FASW96 სხვა ოპერაცია გულმკერდის დიდ ვენებზე Other operation on major thoracic veins

FB ფილტვის არტერია და მისი განშტოებები Pulmonary artery with branches

FBD ფილტვის არტერიის და მისი განშტოებების  დიაგნოსტიკური 
რადიოლოგია

Diagnostic radiology of pulmonary artery with branches

FBDC1A ფილტვის არტერიის  ანგიოგრაფია Angiography of arteria pulmonalis

FBDD1A ფილტვის არტერიის კტ გამოკვლევა CT examination of arteria pulmonalis

FBDG1B ფილტვის არტერიის მაგნიტორეზონანსული (MR ) გამოკვლევა Arteria pulmonalis MRI examination

FBS ფილტვის არტერიის და მისი განშტოებების  ქირურგია Pulmonary artery with branches surgery

FBSA ფილტვის არტერიის გაკერვა ან აღდგენა Suture or repair of pulmonary artery

FBSA00 ფილტვის არტერიის გაკერვა Suture of pulmonary artery

FBSA10 ფილტვის არტერიის პლასტიკა ჩანართის გამოყენებით Suture of pulmonary artery using graft

FBSA96 ფილტვის არტერიის გაკერვა ან აღდგენა სხვა მეთოდით Other suture or repair of pulmonary artery
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FBSB ფილტვის არტერიის გაკვეთა Incision of pulmonary artery

FBSB00 ფილტვის არტერიის გაკვეთა Incision of pulmonary artery

FBSB10 ფილტვის არტერიის ემბოლის ტრანსლუმინალური ამოღება Transluminal extraction of pulmonary embolus

FBSB20 თრომბენდართერექტომია ფილტვის არტერიიდან ქრონიკული 
ობსტრუქციის დროს 

Thrombendarterectomy of pulmonary artery in chronic obstruction

FBSB50 უცხო სხეულის ამოღება ფილტვის არტერიიდან Removal of foreign body from pulmonary artery

FBSB52 უცხო სხეულის ამოღება ფილტვის არტერიიდან კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal removal of foreign body from pulmonary artery

FBSB96 ფილტვის არტერიის სხვა ტიპის გაკვეთა Other incision of pulmonary artery

FBSC  ოპერაციები ფილტვის არტერიის შევიწროვების მიზნით Banding operations on pulmonary artery

FBSC00 ფილტვის არტერიის შევიწროვება (ე.წ. მიულერის პროცედურა) Banding of pulmonary artery

FBSC10  გულის თანდაყოლილი მანკის მიზეზით ფილტვის არტერიის 
შევიწროვება  და სხვა თანდართული პროცედურა

Banding of pulmonary artery with other concurrent procedure for congenital heart defect

FBSC96  ფილტვის არტერიის შევიწროვების ოპერაცია, სხვა Other banding operations on pulmonary artery

FBSD  ფილტვის არტერიის შევიწროვების მოხსნასთან დაკავშირებული 
ოპერაციები

Debanding operations on pulmonary artery

FBSD00  ფილტვის არტერიის შემავიწროვებელი თასმის მოხსნა Removal of band from pulmonary artery

FBSD10 ფილტვის არტერიის შემავიწროვებელი თასმის მოხსნა და ფილტვის 
არტერიის გაფართოვება

Removal of band and dilatation of pulmonary artery

FBSD12  ფილტვის არტერიის შემავიწროვებელი თასმის გაგლეჯა და ფილტვის 
არტერიის დილატირება პერკუტანული ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal rupture of band and dilatation of pulmonary artery

FBSD20 ფილტვის არტერიიდან შემავიწროვებელი თასმის მოხსნა   და ფილტვის 
არტერიის რეკონსტრუქცია

Removal of band and reconstruction of pulmonary artery

FBSD96  ფილტვის არტერიის შევიწროვების მოხსნის ოპერაცია, სხვა Other debanding operation on pulmonary artery

FBSE ფილტვის არტერიის გაფართოვება და რეკონსტრუქცია Expansion and reconstruction of pulmonary artery

FBSE00 ფილტვის არტერიის გაფართოვება Expansion of pulmonary artery

FBSE10 ფილტვის არტერიის გაფართოვება და რეკონსტრუქცია ჩანართის 
გამოყენებით

Expansion or reconstruction of pulmonary artery using patch

FBSE20 ფილტვის არტერიის  რეკონსტრუქცია მილოვანი სტრუქტურის 
გამოყენებით

Reconstruction of pulmonary artery using tube graft

FBSE32 ფილტვის არტერიის  კანქვეშა ტრანსლუმინალური ანგიოპლასტიკა Percutaneous transluminal angioplasty of pulmonary artery

FBSE35 ფილტვის არტერიის კანქვეშა ტრანსლუმინალური  ანგიოპლასტიკა 
სტენტის ჩადგმით

Percutaneous transluminal angioplasty of pulmonary artery with insertion of stent

FBSE42 ფილტვის არტერიის კანქვეშა ტრანსლუმინალური რეკანალიზაცია Percutaneous transluminal recanalisation of pulmonary artery
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FBSE96 ფილტვის არტერიის სხვა ტიპის  გაფართოვება და რეკონსტრუქცია Other expansion or reconstruction of pulmonary artery

FBSF ფილტვის არტერიის  ზომაში შემცირება Reduction of pulmonary artery

FBSF00 ფილტვის არტერიის რეზექცია Resection of pulmonary artery

FBSF10 ფილტვის არტერიის რეზექცია და რეკონსტრუქცია ჩანართის 
გამოყენებით

Resection and reconstruction of pulmonary artery using graft

FBSF20 ფილტვის არტერიის რეზექცია და ჰაერგამტარი გზების რეკონსტრუქცია Resection of pulmonary artery and reconstruction of airway

FBSF96 ფილტვის არტერიის შემცირება სხვა მეთოდით Other reduction of pulmonary artery

FBSG დიდი ზომის  აორტო-პულმონარული კოლატერალების გაერთიანება 
და მათი  და იმპლანტირება

Unifocalisation in MAPCA with implantation in

FBSG00 MAPCA –იდან  (ძირითადი აორტო-პულმონარული კოლატერალური არტAnastomosis to pulmonary artery from MAPCA

FBSG10 MAPCA –იდან ''გრაფტ''–ზე ანასტომოზის დადება Anastomosis to graft from MAPCA

FBSG96  MAPCA-ს უნიფოკალიზაცია სხვა Other unifocalisation in MAPCA

FBSH ფილტვის არტერიის მარყუჟის  აღდგენითი ოპერაცია Repair of pulmonary artery sling

FBSH00 ფილტვის არტერიის  მარყუჟის  გადანაცვლება Transposition of pulmonary artery sling

FBSH10 ფილტვის არტერიის მარყუჟის გადანაცვლება და ერთდროული 
ჰაერგამტარი გზების გამოცალკავება/გამოყოფა/გათავისუფლება

Transposition of pulmonary artery sling with division of airway

FBSH96 ფილტვის არტერიის მარყუჟის სხვა ტიპის აღდგენითი ოპერაციები Other repair of pulmonary artery sling

FBSJ   ლავიწქვეშა არტერიის დაკავშირება ფილტვის არტერიასთან Connection to pulmonary artery from subclavian artery

FBSJ00   ლავიწისქვეშა არტერიის ანასტომოზირება ფილტვის არტერიასთან Anastomosis to pulmonary artery from subclavian artery

FBSJ10   ლავიწისქვეშა არტერიას და ფილტვის არტერიას  შორის 
სისხლძარღვოვანი პროთეზის ინტერპოზიცია (ჩაკერება)

Anastomosis to pulmonary artery from subclavian artery with interposition graft

FBSJ96   ლავიწისქვეშა არტერიის ანასტომოზირება (დაკავშირება) ფილტვის 
არტერიასთან, სხვა 

Other connection to pulmonary artery from subclavian artery

FBSK სუბკლავიო–პულმონური (ლავიწისქვეშა– ფილტვის ) შეერთების 
დახურვა

Closure of subclavio-pulmonary connection

FBSK00 სუბკლავიო–პულმონური (ლავიწისქვეშა– ფილტვის )ანასტომოზის 
დახურვა

Closure of subclavio-pulmonary anastomosis

FBSK02 Blalock-Taussig–ის შუნტის კანქვეშა ტრანსლუმინალური დახურვა Percutaneous transluminal closure of Blalock-Taussig shunt

FBSK10 სუბკლავიო–პულმონური (ლავიწისქვეშა– ფილტვის )ანასტომოზის 
დახურვა და ფილტვის არტერიის  ერთდროული რეკონსტრუქცია

Closure of subclavio-pulmonary anastomosis with reconstruction of pulmonary artery

FBSK96 სხვა სახის სუბკლავიო–პულმონური (ლავიწისქვეშა– ფილტვის ) 
შეერთების დახურვა

Closure of other subclavio-pulmonary connection
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FBSL აორტის დაკავშირება ფილტვის არტერიასთან   Connection to pulmonary artery from aorta

FBSL00 ფილტვის ღეროზე ანასტომოზის დადება აღმავალი აორტიდან Anastomosis to pulmonary trunk from ascending aorta

FBSL10 აორტო–პულმონური ანასტომოზები Aorto-pulmonary anastomosis

FBSL20 დისტალური აორტო–პულმონური ანასტომოზები Distal aorto-pulmonary anastomosis

FBSL30 აორტო–პულმონური ანასტომოზები სისხლძარღვოვანი პროთეზის 
გამოყენებით

Aorto-pulmonary anastomosis using graft

FBSL40 აორტო–პულმონური ანასტომოზები ფუნქციურად  ერთი პარკუჭის 
არსებობის შემთხვევაში

Aorto-pulmonary anastomosis in single ventricle conditions

FBSL50 აორტო–პულმონური ანასტომოზები ფილტვის არტერიის 
ტრანსსექციით

Aorto-pulmonary anastomosis with transsection of pulmonary artery

FBSL96 ფილტვის არტერიასთან დაკავშირება  აორტიდან სხვა მეთოდით Other connection to pulmonary artery from aorta

FBSM ხელოვნური აორტო–პულმონურიშეერთების დახურვა Closure of artificial aorto-pulmonary connection

FBSM00 ცენტრალური აორტო–პულმონური ანასტომოზის დახურვა Closure of central aorto-pulmonary anastomosis

FBSM10 აორტო–პულმონური შუნტის დახურვა Closure of aorto-pulmonary shunt

FBSM20 აორტო–პულმონური დისტალური შუნტის დახურვა Closure of distal aorto-pulmonary shunt

FBSM30 აორტო–პულმონური პროთეზული  შეერთების დახურვა Closure of prosthetic aorto-pulmonary connection

FBSM32 აორტო–პულმონური ცენტრალური  შეერთების კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური დახურვა

Percutaneous transluminal closure of central aortopulmonal connection

FBSM96 აორტო–პულმონური ხელოვნური   შეერთებების დახურვა სხვა 
მეთოდით

Other closure of artificial aorto-pulmonary connection

FBSN ფილტვის არტერიის ფისტულის დახურვა Closure of fistula of pulmonary artery

FBSN00 ფილტვის არტერიისა და წინაგულს შორის   ფისტულის დახურვა Closure of fistula to atrium from pulmonary artery

FBSN10 ფილტვის არტერიიდან  არტერიო–ვენული ფისტულის დახურვა Closure of arterio-venous fistula from pulmonary artery

FBSN12  ფილტვის არტერიიდან  არტერიო–ვენული ფისტულის კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური დახურვა

Percutaneous transluminal closure of arterio-venous fistula from pulmonary artery

FBSN96 ფილტვის არტერიის  ფისტულის დახურვა, სხვა Closure of other fistula of pulmonary artery

FBSW სხვა  ოპერაციები ფილტვის არტერიაზე და მის განშტოვებეზე Other operations on pulmonary artery and branches

FBSW96 სხვა  ოპერაცია  ფილტვის არტერიაზე და მის განშტოვებეზე Other operation on pulmonary artery and branches

FBX სხვა პროცედურები ფილტვის არტერიაზე და მის განშტოვებეზე Other procedures on pulmonary artery and branches

FBXX00 ფილტვის არტერიის კათეტერიზაცია Catheterisation of pulmonary artery

FBXX02 ფილტვის არტერიიდან  კათეტერის ამოღება Removal of catheter from lung artery

FC გულმკერდის  და თორაკოაბდომინალური აორტა (გულმკერდის და 
გულმკერდმუცლის აორტა)

Thoracic and thoracoabdominal aorta

FCD გულმკერდის  და თორეკოაბდომინალური აორტის დიაგნოსტიკური 
რადიოლოგია

Diagnostic radiology of thoracic and thoracoabdominal aorta

FCDC1A გულმკერდის   აორტის ანგიოგრაფია Angiography of thoracal aorta

FCDD1A გულმკერდის   აორტის  კტ გამოკვლევა CT of thoracal aorta
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FCS გულმკერდის  და გულმკერდმუცლის ( თორაკოაბდომინალური 
აორტის)  ქირურგია, გარდა თანდაყოლილი მანკებისა

Surgery on thoracic and thoracoabdominal aorta, excluding malformations

FCSA გულმკერდის  და გულმკერდმუცლის (თორაკოაბდომინალური აორტის 
გაკერვა), ნაწილობრივი რეზექცია, აღდგენა  ჩანართის გამოყენებით 

Suture, partial resection and repair with patch of thoracic and thoracoabdominal aorta

FCSA00 აღმავალი აორტის გაკერვა Suture of ascending aorta

FCSA02 აღმავალი აორტის  აღდგენითი ოპერაცია დამოკლებით და გაკერვით Repair of ascending aorta by division and suture

FCSA04 აღმავალი აორტის ''გაძლიერება'' ''შეფუათვით'' Reinforcement of ascending aorta with wrapping

FCSA06 აღმავალი აორტის ნაწილობრივი რეზექცია და გაკერვა Partial resection and suture of ascending aorta

FCSA08 აღმავალი აორტის აღდგნითი ოპერაცია patch–ის გამოყენებით Repair of ascending aorta using patch

FCSA20 აორტის რკალის გაკერვა Suture of aortic arch

FCSA22 აორტის რკალის აღდგნითი ოპერაცია  დამოკლებით და გაკერვით Repair of aortic arch by division and suture

FCSA26 აორტის რკალის ნაწილობრივი რეზექცია და გაკერვა Partial resection and suture of aortic arch

FCSA28 აორტის რკალის აღდგნითი ოპერაცია ჩანართისის გამოყენებით Repair of aortic arch using patch

FCSA40 დაღმავალი აორტის გაკერვა Suture of descending aorta

FCSA42 დაღმავალი აორტის  აღდგენითი ოპერაცია დამოკლებით და გაკერვით Repair of descending aorta by division and suture

FCSA44 დაღმავალი აორტის ''შეხვევითი'', ''შეფუთვითი'' ოპერაციები  
(Wrapping) 

Wrapping of descendent aorta

FCSA46 დაღმავალი აორტის ნაწილობრივი რეზექცია და გაკერვა Partial resection and suture of descending aorta

FCSA48 დაღმავალი აორტის აღდგნითი ოპერაცია ჩანართის გამოყენებით Repair of descending aorta using patch

FCSA60 თორაკოაბდომინალური აორტის გაკერვა Suture of thoracoabdominal aorta

FCSA64 თორაკოაბდომინალური აორტის გამაგრება ნაკერის დადებით Reinforcement of thoracoabdominal aorta using suture

FCSA66 თორაკოაბდომინალური აორტის ნაწილობრივი რეზექცია და გაკერვა Partial resection and suture of thoracoabdominal aorta

FCSA68 თორაკოაბდომინალური აორტის  აღდგნითი ოპერაცია ჩანართის 
გამოყენებით

Repair of thoracoabdominal aorta using patch

FCSB ტორაკალური და თორაკოაბდომინალური აორტის რეზექცია და 
ანგიოპლასტიკა პროთეზის გამოყენებით

Resection and angioplasty with prosthesis of thoracic and thoracoabdominal aortta

FCSB00 აორტის ბოლქვის და აღმავალი აორტის რეზექცია კორონარული 
არტერიების რეიმპლანტაციით სარქველშემცველ კომპოზიტურ 
სისხლძარღვოვან პროთეზში

Resection of aortic root and ascending aorta with reimplantation of coronary arteries and use of composite graft 
with mechanical valve prosthesis

FCSB02 აორტის ბოლქვის და აღმავალი აორტის რეზექცია,  ბიოლოგიური 
სარქვლის ჩაკერება  და კორონარების რეიმპლანტაცია სისხლძარღვოვან 
პროთეზში 

Resection of aortic root and ascending aorta with reimplantation of coronary arteries and use of biological valve 
prosthesis and tube graft
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FCSB04 სარქველშემანარჩუნებელი აორტის ბოლქვის და აღმავალი აორტის 
რეზექცია კორონარული არტერიების რეიმპლანტაციით

Resection of aortic root and ascending aorta with reimplantation of coronary arteries and preservation of own 
aortta

FCSB08 აღმავალი აორტის რეზექცია და რეკონსტრუქცია  სისხლძარღვოვანი 
პროთეზის გამოყენებით

Resection and reconstruction of ascending aorta using tube graft

FCSB10 აღმავალი აორტის კანქვეშა ტრანსლუმინალური არტერიოპლასტიკა Percutaneous transluminal arterioplasty (PTA) of ascending aorta

FCSB12 აღმავალ აორტაში სტენტის ჩაყენება   კანქვეშა მიდგომით Percutaneous insertion of stent into ascending aorta

FCSB20 აორტის რკალის რეზექცია და რეკონსტრუქცია სისხლძარღვოვანი 
პროთეზის გამოყენებით 

Resection and reconstruction of aortic arch using tube graft

FCSB22 აორტის თაღის ორფაზიანი ოპერაცია სისხლძარღვოვანი პროთეზის  
გამოყენებით 

By-pass of aortic arch using tube graft

FCSB26 აორტის თაღის რეზექცია და განშტოვებების რეიმპლანტაცია Resection of aortic arch and reimplantation of branches

FCSB30 აორტის თაღის  კანქვეშა ტრანსლუმინალური ანგიოპლასტიკა Percutaneous transluminal angioplasty (PTA) of aortic arch

FCSB32 აორტის თაღში სტენტის ჩაყენება კანქვეშა მიდგომით Percutaneous insertion of stent into aortic arch

FCSB40 დაღმავალი აორტის რეზექცია და რეკონსტრუქცია სისხლძარღვოვანი 
პროთეზის გამოყენებით

Resection and reconstruction of descending aorta using tube graft

FCSB42 დაღმავალი აორტის ორფაზიანი ოპერაცია  სისხლძარღვოვანი 
პროთეზის გამოყენებით

Bypass to descending aorta using tube graft

FCSB46 დაღმავალი აორტის რეზექცია  და განშტოვებების რეიმპლანტაცია Resection of descending aorta and reimplantation of branches

FCSB50 დაღმავალი აორტის  კანქვეშა ტრანსლუმინალური ანგიოპლასტიკა Percutaneous transluminal angioplasty (PTA) of descending aorta

FCSB52 დაღმავალ აორტაში სტენტის ჩაყენება   კანქვეშა მიდგომით Percutaneous insertion of stent into descending aorta

FCSB60 თორაკოაბდომინალური აორტის რეზექცია და რეკონსტრუქცია 
სისხლძარღვოვანი პროთეზის გამოყენებით

Resection and reconstruction of thoracoabdominal aorta using tube graft

FCSB62 თორაკოაბდომინალური აორტის ორფაზიანი ოპერაცია  
სისხლძარღვოვანი პროთეზის გამოყენებით

Bypass of thoracoabdominal aorta using tube graft

FCSB66 თორაკოაბდომინალური აორტის რეზექცია და განშტოვებების 
რეიმპლანტაცია

Resection of thoracoabdominal aorta and reimplantation of branches

FCSB70 თორაკოაბდომინალურ  აორტაში  სტენტის ჩაყენება  კანქვეშა 
მიდგომით

Percutaneous insertion of stent into thoracoabdominal aorta

FCSC გულმკერდის  და თორაკოაბდომინალური აორტიდან უცხო სხეულის 
ამოღება

Removal of foreign body from thoracic and thoracoabdominal aorta

FCSC00 აღმავალი  აორტიდან  უცხო  სხეულის ამოღება Removal of foreign body from ascending aorta

FCSC02 აღმავალი  აორტიდან  უცხო  სხეულის ამოღება კანქვეშა მიდგომით Percutaneous removal of foreign body from ascending aorta

FCSC20 აორტის რკალიდან  უცხო  სხეულის ამოღება Removal of foreign body from aortic arch
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FCSC22 აორტის რკალიდან  უცხო  სხეულის ამოღება კანქვეშა მიდგომით Percutaneous removal of foreign body from aortic arch

FCSC40 დაღმავალი  აორტიდან  უცხო  სხეულის ამოღება Removal of foreign body from descending aorta

FCSC42 დაღმავალი  აორტიდან  უცხო  სხეულის ამოღება კანქვეშა მიდგომით Percutaneous removal of foreign body from descending aorta

FCSC60 თორაკოაბდომინალური აორტიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from thoracoabdominal aorta

FCSC62 თორაკოაბდომინალური აორტიდან უცხო სხეულის ამოღება კანქვეშა 
მიდგომით

Percutaneous removal of foreign body from thoracoabdominal aorta

FCSD გულმკერდის  და თორაკოაბდომინალური აორტის სხვა აღდგენითი 
ოპერაციები

Other repair of thoracic and thoracoabdominal aortta

FCSD00 აღმავალი აორტის სხვა აღდგენითი ოპერაციები Other repair of ascending aorta

FCSD20 აორტის რკალის სხვა აღდგენითი ოპერაციები Other repair of aortic arch

FCSD40 დაღმავალი აორტის სხვა აღდგენითი ოპერაციები Other repair of descending aorta

FCSD60 თორაკოაბდომინალური აორტის სხვა აღდგენითი ოპერაციები Other repair of thoracoabdominal aorta

FCSE შეძენილი ფისტულის დახურვა აორტიდან Closure of acquired fistula from aorta

FCSE00 ვალსალვის სინუსი გახეთქილი ანევრიზმის დახურვა Closure of ruptured aneurysm of sinus of Valsalva

FCSE10 შეძენილი აორტო–ვენური  ფისტულის დახურვა Closure of acquired aorto-venous fistula

FCSE12 შეძენილი აორტო–ვენური  ფისტულის დახურვა კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal closure of acquired aorto-venous fistula

FCSE20 შეძენილი აორტო–პულმონური  ფისტულის დახურვა Closure of acquired aorto-pulmonary fistula

FCSE22 შეძენილი აორტო–პულმონური  ფისტულის დახურვა კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal closure of acquired aorto-pulmonary fistula

FCSE30 შეძენილი აორტო–ბრონქიალური  ფისტულის დახურვა Closure of acquired aorto-bronchial fistula

FCSE35 აორტო–კარდიალური  ფისტულის დახურვა Closure of aorto-cardial fistula

FCSE40 შეძენილი აორტო–ენტერული (აორტო–წვრილნაწლავური არტერიის)  
ფისტულის დახურვა

Closure of acquired aorto-enteric fistula

FCSE96 სხვა ტიპის შეძენილი ფისტულის  დახურვა აორტიდან Closure of other acquired fistula from aorta

FCSW სხვა ოპერაციები თორაკალურ და თორაკოაბდომინალურ აორტაზე Other operations on thoracic or thoracoabdominal aorta

FCSW02 აორტო–პულმონური კოლატერალების დახურვა კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal closure of aorto-pulmonary collateral

FCSW12 დაღმავალი აორტის გულმკერდის  ნაწილის ფენესტრაცია კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal fenestration of thoracal descending aorta

FCSW20 აორტის დილატირება  კანქვეშა ტრანსლუმინალური მიდგომით Percutaneous transluminal dilatation of aorta

FCSW96 სხვა ოპერაცია თორაკალურ და თორაკოაბდომინალურ აორტაზე Other operation on thoracic or thoracoabdominal aorta

FD გულმკერდის აორტის თანდაყოლილი მანკები Malformations relating to thoracic aorta

FDS ოპერაციები გულის და მსხვილი სისხლძარღვების პათოლოგიების გამო Operations for anomalies of heart and large vessels
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FDSA ოპერაციები მარცხენა გულის, ჰიპოპლაზიის სინდრომი, გამო Operations for hypoplastic left heart syndrome

FDSA00 აორტოპლასტიკა და აორტო–პულმონური შუნტი HLHS სინდრომის 
დროს (მარცსხენა გულის ჰიპოპლაზიის სინდრომი)

Aortoplasty and aorto-pulmonary shunt for HLHS

FDSA10 აორტოპლასტიკა და პარკუჭოვან–პულმონური შუნტი  ჰიპოპლაზიის 
სინდრომი

Aortoplasty and ventriculo-pulmonary shunt for HLHS

FDSA96 სხვა ოპერაციები  ჰიპოპლაზიის სინდრომის დროს Other operation for HLHS

FDSB ოპერაციები დაკავშირებული მაგისტრალურ სისხლძარღვთა 
ტრანსპოზიციასთან

Operations for transposition of the great arteries

FDSB00 არტერიული გადართვის პროცედურა მაგისტალურ სისხლძარღვთა 
ტრანსპოზიციის დროს 

Arterial switch for TGA

FDSB20 არტერიების გადართვის/გადაადგილების ოპერაციები გულის 
თანდაყოლილი დეფექტის გამო, სხვა

Arterial switch operation for other congenital heart defect

FDSB96 სხვა ოპერაცია დაკავშირებული მაგისტრალურ სისხლძარღვთა 
ტრანსპოზიციასთან

Other operation for transposition of the great arteries

FDSC ხისტი/სკლეროზული არტერიული ღეროს აღდგენითი ოპერაცია Repair of persistent truncus arteriosus

FDSC00 ხისტი/სკლეროზული არტერიული ღეროს აღდგენითი ოპერაცია და 
მარტივი პროთეზით დაკავშირება ფილტვის რტერიასთნ მარჯვნიდან

Repair of persistent truncus arteriosus with simple prosthetic connection to pulmonary artery from right

FDSC10 ხისტი/სკლეროზული არტერიული ღეროს აღდგენითი ოპერაცია  
სარქვლოვანი პროთეზის გამოყენებით

Repair of persistent truncus arteriosus using valved prosthesis

FDSC20 ხისტი/სკლეროზული არტერიული ღეროს აღდგენითი ოპერაცია და  
ანასტომოზი ფილტვის არტერიასთან მარგჯვენა პარკუჭიდან

Repair of persistent truncus arteriosus with anastomosis to pulmonary artery from right ventricle

FDSC96 ხისტი/სკლეროზული არტერიული ღეროს სხვა  აღდგენა სხვა 
მეთოდით

Other repair of persistent truncus arteriosus

FDSD თანდაყოლილი ფისტულის დახურვა აორტიდან Closure of congenital fistula from aorta

FDSD00 აორტო–ვენტრიკულური(აორტო–პრკუჭოვანნი) არის დახურვა Closure of aorto-ventricular tunnel

FDSD10 ლიგატურის დადება აოპტო–პულმონურ ფანჯარაზე Ligature of aorto-pulmonary window

FDSD13 აოპტო–პულმონური ფანჯრის დახურვა გაკერვით Closure of aorto-pulmonary window with suture

FDSD20 აოპტო–პულმონური ფანჯრის დახურვა patch–ის გამოყენებით Closure of aorto-pulmonary window using patch

FDSD96 სხვა თანდაყოლილი ფისტულის დახურვა აორტიდან Closure of other congenital fistula from aorta

FDSE აორტის რკალის და ფილტვის არტერიის შორის არსებული 
თანდაყოლილი სადინარის დახურვა

Closure of patent ductus arteriosus

FDSE00 აორტის რკალის და ფილტვის არტერიის შორის არსებული 
თანდაყოლილი სადინარის დახურვა

Closure of patent ductus arteriosus

FDSE10 აორტის რკალის და ფილტვის არტერიის შორის არსებული 
თანდაყოლილ სადინარზე ლაგატურის დადება

Ligature of patent ductus arteriosus
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FDSE20 აორტის რკალის და ფილტვის არტერიის შორის არსებული 
თანდაყოლილი სადინარის გამოცალკავება

Division of patent ductus arteriosus

FDSE31 აორტის რკალის და ფილტვის არტერიის შორის არსებული 
თანდაყოლილი სადინარის თორაკოსკოპიული დახურვა

Thoracoscopic closure of patent ductus arteriosus

FDSE32 აორტის რკალის და ფილტვის არტერიის შორის არსებული 
თანდაყოლილი სადინარის  კანქვეშა ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal occlusion of patent ductus arteriosus

FDSE96 აორტის რკალის და ფილტვის არტერიის შორის არსებული 
თანდაყოლილი სადინარის  დახურვა სხვა მეთოდით

Other closure of patent ductus arteriosus

FDSF აორტო–პულმონური კოლატერალების დახურვა Closure of aorto-pulmonary collaterals

FDSF00 აორტო–პულმონური კოლატერალების დახურვა Closure of aorto-pulmonary collaterals

FDSF05 აორტო–პულმონური კოლატერალების ოკლუზია კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal occlusion of aorto-pulmonary collaterals

FDSG ოპერაციები სუპრავალვულარული აორტალური სტენოზის გამო Operations for supravalvular aortic stenosis

FDSG00 აღმავალი აორტის რეკონსტრუქცია სუპრავალვულარული აორტალური 
სტენოზის გამო

Reconstruction of ascending aorta for supravalvular aortic stenosis

FDSG10 აღმავალი აორტის რეკონსტრუქცია სუპრავალვულარული აორტალური 
სტენოზის გამო patch–ის გამოყენებით

Reconstruction of ascending aorta for supravalvular aortic stenosis using patch

FDSG96 სხვა ოპერაცია  სუპრავალვულარული აორტალური სტენოზის გამო Other operation for supravalvular aortic stenosis

FDSH ოპერაციები აორტის რკალის გადაკეტვის/გაწყვეტის ან ჰიპოპლაზიის 
გამო

Operations for interrupted or hypoplastic aortic arch

FDSH00  ''ბოლო–ბოლოში'' რეკონსტრუქცია აორტის რკალის გადაკეტვის ან 
ჰიპოპლაზიის დროს

End to end reconstruction of interrupted or hypoplastic aortic arch

FDSH10 რეკონსტრუქცია აორტის რკალის გადაკეტვის/გაწყვეტის  ან 
ჰიპოპლაზიის დროს patch–ის გამოყენებით

Reconstruction of interrupted or hypoplastic aortic arch using patch

FDSH30 რეკონსტრუქცია აორტის რკალის გადაკეტვის/გაწყვეტის  ან 
ჰიპოპლაზიის დროს მილოვანი ''გრაფტ''–ის გამოყენებით

Reconstruction of interrupted or hypoplastic aortic arch using tube graft

FDSH40 შემოვლითი რეკონსტრუქცია აორტის რკალის გადაკეტვის/გაწყვეტის  
ან ჰიპოპლაზიის დროს 

Reconstruction of interrupted or hypoplastic aortic arch with bypass

FDSH96 სხვა ოპერაცია აორტის რკალის გადაკეტვის/გაწყვეტის ან ჰიპოპლაზიის 
გამო

Other operation for interrupted or hypoplastic aortic arch

FDSJ ოპერაციები აორტის  კოარქტაციის გამო Operations for coarctation of aorta

FDSJ00 'ბოლო–ბოლოში'' რეკონსტრუქცია აორტის კოარქტაციის გამო End to end reconstruction of aorta for coarctation

FDSJ10 აორტოპლასტიკა ლავიწისქვეშა ან საძილე არტრიის გამოყენებით 
აორტის კოარქტაციის გამო

Aortoplasty using subclavian or carotid artery for coarctation
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FDSJ20 აორტოპლასტიკა patch–ის  გამოყენებით აორტის კოარქტაციის გამო Aortoplasty for coarctation using patch

FDSJ30 აორტის რეკონსტრუქცია მილოვანი ''გრაფტ''–ის გამოყენებით აორტის 
კოარქტაციის გამო

Reconstruction of aorta for coarctation using tube graft

FDSJ42 გულმკერდის  აორტის კოარქტაციის კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
ანგიოპლასტიკა

Percutaneous transluminal angioplasty of thoracic aorta in coarctation

FDSJ45 გულმკერდის  აორტის კოარქტაციის კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
ანგიოპლასტიკა სტენტის გამოყენებით

Percutaneous transluminal angioplasty of thoracic aorta with stent in coarctation

FDSJ96 სხვა ოპერაცია აორტის კოარქტაციის გამო Other operation for coarctation of aorta

FDSM ოპერაცია აორტის რკალის სისხლძარღვოვანი წრის ანომალიების გამო Operation for vascular ring anomalies of aortic arch

FDSM00 გაორმაგებული აორტის რკალის გამოცალკავება Division of double aortic arch

FDSM10 აორტის რკალის სისხლძარღვოვანი წრის სხვა  ანომალიების 
გამოცალკავება

Division of other vascular ring anomaly of aortic arch

FDSM11 აორტის რკალის სისხლძარღვოვანი წრის სხვა  ანომალიების 
გამოცალკავება თორაკოსკოპიული მეთოდით

Thoracoscopic division of other vascular ring anomaly of aortic arch

FDSM20 არტერიის  მარყუჟის  ტრანსპოზიცია Transposition of arterial sling
FDSM96 სხვა ოპერაცია აორტის რკალის სისხლძარღვოვანი წრის  ანომალიების 

გამო
Other operation for vascular ring anomalies of aortic arch

FDSN დუქტუს არტერიოზუსზე ( ductus arteriosus)  სტენოზის/ დახშობის 
საწინააღმდეგო ოპერაციები

Operation on ductus arteriosus to maintain patency

FDSN02 სტენტის ჩადგმა დუქტუს არტერიოზუსში ( ductus arteriosus)  კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომოთ

Percutaneous transluminal insertion of stent into ductus arteriosus

FDSW სხვა ოპერაციები გულმკერდის  ან თორაკოაბდომინალური აორტის 
თანდაყოლილი პათოლოგიის გამო

Other operations for malformations of thoracic or thoracoabdominal aorta

FDSW96 სხვა ოპერაცია გულმკერდის  ან თორაკოაბდომინალური აორტის 
თანდაყოლილი პათოლოგიის გამო

Other operation for malformation of thoracic or thoracoabdominal aorta

FDX სხვა პროცედურები დაკავსირებული თორაკალურ ან 
თორაკოაბდომინალურ აორტასთნ

Other procedures related to thoracic or thoracoabdominal aorta

FDXA00 დუქტუს არტერიოზუსის ( ductus arteriosus)   დახურვა 
მედიკამენტების/ქიმიური ნივთიერების გამოყენებით

Closure of ductus arteriosus with drugs

FDXA02 დუქტუს არტერიოზუსის ( ductus arteriosus)  გახსნა 
მედიკამენტების/ქიმიური ნივთიერების გამოყენებით

Opening of ductus arteriosus with drugs

FE პერიკარდიუმი Pericardium

FEDE1A პერიკარდიუმის ულტრასონოგრაფია Ultrasonography of pericardiium

FES პერიკარდიუმის  ქირურგია Surgery of pericardium

FESA პერიკარდიუმის გარეგანი დრენაჯის დახურვა Closed external drainage of pericardium
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FESA00 პერიკარდიუმის გარეგანი დრენაჯის დახურვა Closed external drainage of pericardium

FESB პერიკარდიოტომია Pericardiotomy

FESB00 პერიკარდიუმის გამოკვლევა Exploration of pericardium

FESB10 პერიკარდიუმის დეკომპრესია და დრენირება Decompression and drainage of pericardium

FESB51 თორაკოსკოპიული პერიკარდიოტომია Thoracoscopic pericardiotomy

FESB96 სხვა პროცედურები დაკავშირებული პერიკარდიოტომიასთან Other pericardiotomy procedures

FESC შიგნითა პერიკარდიოსტომია Internal pericardiostomy

FESC00 პერიკარდიოპლევროსტომია Pericardiopleurostomy

FESC01 თორაკოსკოპიული  პერიკარდიოპლევროსტომია Thoracoscopic pericardiopleurostomy

FESC10 პერიკარდიოპერიტონეოსტომია Pericardioperitoneostomy

FESC96 შიგნითა პერიკარდიოსტომია სხვა მეთოდით Other internal pericardiostomy

FESD პერიკარდიუმის აღდგენითი ოპერაციები Repair of pericardium

FESD00 პერიკარდიუმის გაკერვა Suture of pericardium

FESD03 პერიკარდიუმის რეკონსტრუქცია patch–ის გამოყენებით Reconstruction of pericardium using patch

FESD10 პერიკარდიუმის და დიაფრაგმის  გაკერვა Suture of pericardium and diaphragm

FESD96 სხვა ტიპის პერიკარდიუმის აღდგენითი ოპერაციები Other repair of pericardium

FESE პერიკარდიუმის დაზიანებული უბნის ბიოფსია ან ამოკვეთა Biopsy or excision of lesion of pericardium

FESE00 პერიკარდიუმის  ბიოფსია Biopsy of pericardium

FESE01 პერიკარდიუმის  ბიოფსია თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic biopsy of pericardium

FESE10 პერიკარდიუმის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of pericardium

FESE96 სხვა ტიპის პერიკარდიუმის დაზიანებული უბნის ბიოფსია ან ამოკვეთა Other biopsy or excision of lesion of pericardium

FESF პერიკარდიუმის რეზექცია ან ექსტრიპაცია Resection or extirpation of pericardium

FESF00 პერიკარდიუმის რეზექცია Resection of pericardium

FESF10 სუბტოტალური პერიკარდექტომია Subtotal pericardiectomy

FESF20 პერიკარდექტომია დეკორტიკაციასთან ერთად Pericardiectomy with decortication

FESF31 პერიკარდექტომია თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic pericardiectomy

FESF96 სხვა ტიპის პერიკარდიუმის რეზექცია ან ექსტრიპაცია Other resection or extirpation of pericardium

FESW სხვა ოპერაციები პერიკარდიუმზე Other operations on pericardium

FESW96 სხვა ოპერაცია პერიკარდიუმზე Other operation on pericardium

FEX სხვა პროცედურები პერიკარდიუმზე Other procedures of pericardium

FEX000 პერიკარდიოცენთეზი Pericardiocentesis

FEX002  პერიკარდიუმის კათეთერიზაცია Pericardial catheterisation

FEX010  პერიკარდიუმის კათეთერის ამოღება Removal of pericardial catheter

FF წინაგული, წინაგულთაშუა ძგიდე და ფილტვის ვენები Atrium, atrial septum and pulmonary veins

FFS წინაგულის, წინაგულთაშუა ძგიდის და ფილტვის ვენების ქირურგია Surgery of atrium, atrial septum and pulmonary veins
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FFSA წინაგულის დაზიანებული უბნის ბიოფსია Biopsy or excision of lesion of atrium

FFSA00 წინაგულის ბიოფსია Biopsy of atrium

FFSA02 წინაგულის ბიოფსია  კანქვეშა ტრანსლუმინალური მიდგომოთ Percutaneous transluminal biopsy of atrium

FFSA10 წინაგულის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of atrium

FFSA20 თრომბექტომია წინაგულიდან Thrombectomy of atrium

FFSA30 უცხო სხეულის ამოღება წინაგულიდან Removal of foreign body from atrium

FFSA32 უცხო სხეულის ამოღება წინაგულიდან კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
მიდგომოთ

Percutaneous transluminal removal of foreign body from atrium

FFSA96 წინაგულის ბიოფსია   ან დაზიანებული უბნის ამოკვეთა სხვა მეთოდით Other biopsy or excision of lesion in atrium

FFSB ოპერაციები წინაგულზე ტრავმის გამო Operations on atrium for injury

FFSB00 წინაგულის გაკერვა Suture of atrium

FFSB10 წინაგულის აღდგენითი ოპერაციები Repair of atrium

FFSB96 სხვა ოპერაციები წინაგულზე ტრავმის გამო Other operation on atrium for injury

FFSC წინაგულთაშუა ძგიდის იზოლირებული დეფექტის დახურვა Closure of isolated atrial septal defect

FFSC00 წინაგულთაშუა ძგიდის გაკერვა ტიპი ASD Suture of ostium secundum type ASD

FFSC10 ვენური სინუსის გაკერვა ტიპი ASD Suture of sinus venosus type ASD

FFSC22 წინაგულთაშუა ძგიდის  გაკერვა ტიპი ASD კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომოთ

Percutaneous transluminal closure of ostium secundum type ASD

FFSC32 ვენური სინუსის გაკერვა ტიპი ASD კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
მიდგომოთ

Percutaneous transluminal closure of sinus venosus type ASD

FFSC50 წინაგულთაშუა ძგიდის გაკერვა ტიპი ASD  patch–ის გამოყენებით Closure of ostium secundum type ASD using patch

FFSC60 ვენური სინუსის გაკერვა ტიპი ASD  patch–ის გამოყენებით Closure of sinus venosus type ASD using patch

FFSC96 სხვა ტიპის წინაგულთაშუა ძგიდის იზოლირებული დეფექტის 
დახურვა

Other closure of isolated atrial septal defect

FFSD ოპერაციები წინაგულ–პარკუჭოვანი ძგიდის ნაწილობრივი დეფექტის  
გამო

Operations for partial atrio-ventricular septal defect

FFSD00 წინაგულ–პარკუჭოვანი ძგიდის  დეფექტის გაკერვა Suture of atrio-ventricular septal defect

FFSD20 წინაგულ–პარკუჭოვანი ძგიდის  დეფექტის  დახურვა patch–ის 
გამოყენებით

Closure of atrio-ventricular septal defect using patch

FFSD96 სხვა ოპერაცია წინაგულ–პარკუჭოვანი ძგიდის ნაწილობრივი დეფექტის  
გამო

Other operation for partial atrio-ventricular septal defect

FFSE წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტის შექმნა ან გაფართოვება Creation or expansion of atrial septal defect

FFSE00 წინაგულთაშუა ძგიდის სტომა დახურული Closed atrial septostomy

FFSE02 წინაგულთაშუა ძგიდის სტომია  კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
მიდგომოთ

Percutaneous transluminal atrial septostomy

FFSE10 ASD –ს შექმნა ან გაფართოვება ღია გულზე ოპერაციების დროს Creation or expansion of ASD in open heart surgery
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FFSE96 წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტის შექმნა ან გაფართოვება სხვა 
მეთოდით

Other creation or expansion of atrial septal defect

FFSF ოპერაციები ფილტვის ვენების ნაწილობრივი ანომალიის გამო Operations for partially anomalous pulmonary veins

FFSF00 ფილტვის ვენების ტრანსპოზიცია  ნაწილობრივი ანომალიის გამო 
ინტრაარტერიული patch–ის გამოყენებით

Transposition of partially anomalous pulmonary veins using intraatrial patch

FFSF10 ASD–ს შექმნა ან გაფართოვება და ფილტვის ვენების ტრანსპოზიცია  
ნაწილობრივი ანომალიის გამო ინტრაარტერიული    გამოყენებით

Creation or expansion of ASD and transposition of partially anomalous pulmonary veins using intraatrial ????

FFSF20 ანასტომოზის შექმნა მარცხენა წინაგულზე ნაწილობრივად ანომალრი 
ფილტვის ვენებიდან 

Anastomosis to left atrium from partially anomalous pulmonary veins

FFSF96 სხვა ოპერაცია ფილტვის ვენების ნაწილობრივი ანომალიის გამო Other operation for partially anomalous pulmonary veins

FFSG ფილტვის ვენების სრული  ანომალიის კორექცია,დრენირება Correction of total anomalous pulmonary vein drainage

FFSG00 სუპრაკარდიალური TAPVD–ს აღდგენა Repair of supracardial TAPVD

FFSG10 კარდიალური ტიპის TAPVD–ს აღდგენა Repair of cardial type TAPVD

FFSG20 ინტრაკარდიალური TAPVD–ს აღდგენა Repair of infracardial TAPVD

FFSG30 შერეული ტიპის TAPVD–ს აღდგენა Repair of mixed type TAPVD

FFSG96 ფილტვის ვენების სრული  ანომალიის სხვა ტიპის კორექცია,დრენირება Other correction of total anomalous pulmonary vein drainage

FFSH ოპერაციები ფილტვის ვენების სტენოზის  გამო Operations for stenosis of pulmonary vein

FFSH00 ოპერაციები ფილტვის ვენების პირველადი  სტენოზის  გამო Operation for primary stenosis of pulmonary vein

FFSH10 ოპერაციები ფილტვის ვენების სტენოზის  გამო  TAPVD–ს კორექციის 
შემდეგ

Operation for stenosis of pulmonary vein after correction of TAPVD

FFSH22 ფილტვის ვენების  ანგიოპლასტიკა  კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
მიდგომოთ

Percutaneous transluminal angioplasty of pulmonary vein

FFSH25 ფილტვის ვენების  ანგიოპლასტიკა  კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
მიდგომოთ და სტენტის ჩადგმა

Percutaneous transluminal angioplasty of pulmonary vein with insertion of stent

FFSH96 სხვა ოპერაციები ფილტვის ვენების სტენოზის  გამო Other operation for stenosis of pulmonary vein

FFSJ ვენური უკუნაკადის ინტრაატრიალური (წინაგულშიდა) რტანსპოზიცია Intraatrial transposition of venous return

FFSJ00 ინტრაატრიალური (წინაგულშიდა) რტანსპოზიცია წინაგულის კედლის 
გამოყენებით

Intraatrial transposition using atrial wall

FFSJ10 ინტრაატრიალური (წინაგულშიდა) რტანსპოზიცია წინაგულის patch-ის  
გამოყენებით

Intraatrial transposition using atrial patch

FFSJ96 სხვა ტიპის ვენური უკუნაკადის  ინტრაატრიალური (წინაგულშიდა) 
რტანსპოზიცია

Other intraatrial transposition of venous return

FFSK წინაგულის ანასტომოზების შესაქმნელი ოპერაციები Atrial anastomosis operations

FFSK10 ატრიო–ვენტრიკულური (წინაგულ–პარკუჭოვანი) ანასტომოზები Atrio-ventricular anastomosis
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FFSK20 ატრიო–პულმონური(წინაგულ–ფილტვის ვენის) ანასტომოზები Atrio-pulmonary anastomosis

FFSK96 სხვა ოპერაცია, რომელიც გულისხმობს  წინაგულის ანასტომოზების 
შექმნას

Other operation involving atrial anastomoses

FFSL წინაგულის რეკონსტრუქცია სამი წინაგულის არსებობის დროს Reconstruction of atrium in cor triatriatum

FFSL00 ინტრაატრიალური მემბრანის რეზექცია Resection of intraatrial membrane

FFSL10 ინტრაატრიალური მემბრანის რეზექცია და ASD –ს დახურვა Resection of intraatrial membrane and closure of ASD

FFSL96 წინაგულის სხვა ტიპის   რეკონსტრუქცია სამი წინაგულის არსებობის 
დროს

Other reconstruction of atrium in cor triatriatum

FFSW სხვა ოპერაციები წინაგულზე  Other operations on atria

FFSW96 სხვა ოპერაცია  წინაგულზე  Other operation on atria

FG სამკარიანი სარქველი Tricuspid valve

FGS სამკარიანი სარქველის ქირურგია Surgery of tricuspid valve

FGSA სამკარიანი სარქველის სტენოზის  აღდგენითი ოპერაცია Repair of tricuspid valve for stenosis

FGSA00 სამკარიანი სარქველის კომისუროტომია თანდაყოლილი პეთოლოგიის 
დროს

Commissurotomy of tricuspid valve for congenital malformation

FGSA10 სამკარიანი სარქველის კომისუროტომია შეძენილი სტენოზის დროს Commissurotomy of tricuspid valve for acquired stenosis

FGSA32 სამკარიანი სარქველის გაფართოვება კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
მიდგომოთ

Percutaneous transluminal expansion of tricuspid valve

FGSA96 სამკარიანი სარქველის სტენოზის სხვა აღდგენითი ოპერაცია Other repair of tricuspid valve for stenosis

FGSB Ebstein'–ის ანომალიის აღდგენითი ოპერაცია Repair of Ebstein's anomaly

FGSB00 Ebstein'–ის ანომალიის აღდგენითი ოპერაცია და 
ატრიო–ვენტრუკულური პლიკაცია

Repair of Ebstein's anomaly with atrio-ventricular plication

FGSB10 Ebstein'–ის ანომალიის აღდგენითი ოპერაცია  ერთდროული 
მობილიზაციით და ვენტრიკულური პლიკაციით

Repair of Ebstein's anomaly with mobilisation and ventricular plication

FGSB96 Ebstein'–ის ანომალიის სხვა აღდგენითი ოპერაცია Other repair of Ebstein's anomaly

FGSC სამკარიანი სარქველის  უკმარისობის ანულოპლასტიკა Annuloplasty of tricuspid valve for insufficiency

FGSC00 სამკარიანი სარქველის  უკმარისობის ანულოპლასტიკა ნაკერის 
დადებით 

Annuloplasty of tricuspid valve using suture

FGSC10 სამკარიანი სარქველის  უკმარისობის ანულოპლასტიკა საპროთეზო 
რგოლის გამოყენებით

Annuloplasty of tricuspid valve using prosthetic ring

FGSC96 სამკარიანი სარქველის  უკმარისობის სხვა ტიპის ანულოპლასტიკა Other annuloplasty of tricuspid valve for insufficiency

FGSD აღდგენითი ოპერაციები სამკარიანი სარქველის  უკმარისობის გამო Repair of tricuspid valve for insufficiency

FGSD00 აღდგენითი ოპერაციები სამკარიანი სარქველის  უკმარისობის გამო 
ნაკერის დადებით

Repair of tricuspid valve using suture
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FGSD03 სამკარიანი სარქველის ''ჩამოკიდებული'' წვეტის/სადგულის გაკერვა Suture of cleft tricuspid leaflet

FGSD10 სამკარიანი სარქველის აღდგენა patch–ის გამოყენებით Repair of tricuspid valve using patch

FGSD30 სამკარიანი სარქველის აღდგენა პაპილარული(დვრილისებრი) კუნთის 
ან ქორდის გაკერვით

Repair of tricuspid valve with suture of papillary muscle or chord

FGSD40 სამკარიანი სარქველის აღდგენა ქორდის პროთეზის გამოყენებით Repair of tricuspid valve using prosthetic chord

FGSD96 სამკარიანი სარქველის უკმარისობის გამო სხვა ტიპის აღდგენითი 
ოპერაცია 

Other repair of tricuspid valve for insufficiency

FGSE სამკარიანი სარქველის პროთეზის ჩადგმა Prosthetic replacement of tricuspid valve

FGSE00 სამკარიანი სარქველის მექანიკური პროთეზის ჩადგმა Replacement of tricuspid valve using mechanical prosthesis

FGSE10 სამკარიანი სარქველის ბიოლოგიური პროთეზის ჩადგმა Replacement of tricuspid valve using biological prosthesis

FGSE20 სამკარიანი სარქველის ჩანაცვლება ''ჰომოგრაფტ''–ით Replacement of tricuspid valve using homograft

FGSE96 სამკარიანი სარქველის სხვა ტიპის პროთეზის ჩადგმა Other prosthetic replacement of tricuspid valve

FGSW სხვა ოპერაციები სამკარიან სარქველზე Other operations on tricuspid valve

FGSW96 სხვა ოპერაცია სამკარიან სარქველზე Other operation on tricuspid valve

FH პარკუჭთშუა ძგიდე Ventricular septum

FHS პარკუჭთშუა ძგიდის ქირურგია Surgery of ventricular septum

FHSA პარკუჭთშუა ძგიდის  შეძენილი დეფექტის დახურვა Closure of acquired ventricular septal defect

FHSA00 პარკუჭთშუა ძგიდის პოსტტრავმული  დეფექტის დახურვა Closure of VSR for injury

FHSA10 ძგიდის წინა ნაწილის ინფარქტის შედეგად ჩამოყალიბებული 
პარკუჭთშუა ძგიდის   დეფექტის დახურვა

Closure of VSR in anteroseptal myocardial infarction

FHSA20 ძგიდის უკანა ნაწილის ინფარქტის შედეგად ჩამოყალიბებული 
პარკუჭთშუა ძგიდის   დეფექტის დახურვა

Closure of VSR in posteroseptal myocardial infarction

FHSA96 პარკუჭთშუა ძგიდის  შეძენილი დეფექტის დახურვა სხვა მეთოდით Other closure of acquired ventricular septal defect

FHSB პარკუჭთშუა ძგიდის  თანდაყოლილი დეფექტის დახურვა Closure of congenital ventricular septal defect

FHSB00 პარკუჭთშუა ძგიდის  დეფექტის ტრანსატრიალური დახურვა Transatrial suture of VSD

FHSB10 პარკუჭთშუა ძგიდის   დეფექტის ტრანსვენტრიკულური დახურვა Transventricular suture of VSD

FHSB20 პარკუჭთშუა ძგიდის  დეფექტის ტრნასპულმონური დახურვა Transpulmonary suture of VSD

FHSB30 პარკუჭთშუა ძგიდის   დეფექტის ტრანსაორტული გაკერვა Transaortal suture of VSD

FHSB40 პარკუჭთშუა ძგიდის  თანდაყოლილი დეფექტის  ინტრაოპერაციული 
ტრანსლუმინალური დახურვა

Intraoperative transluminal closure of ventricular septal defect

FHSB42 პარკუჭთშუა ძგიდის  თანდაყოლილი დეფექტის დახურვა კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომოთ 

Percutaneous transluminal closure of ventricular septal defect

FHSB50 პარკუჭთშუა ძგიდის  დეფექტის ტრანსატრიალური დახურვა  patch–ის 
გამოყენებით

Transatrial closure of VSD using patch
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FHSB60 პარკუჭთშუა ძგიდის  დეფექტის ტრანსვენტრიკულური  დახურვა  
patch–ის გამოყენებით

Transventricular closure of VSD using patch

FHSB70 პარკუჭთშუა ძგიდის  დეფექტის ტრანსპულმონარული  დახურვა  
patch–ის გამოყენებით

Transpulmonary closure of VSD using patch

FHSB80 პარკუჭთშუა ძგიდის  დეფექტის ტრანსაორტალური დახურვა  patch–ის 
გამოყენებით

Transaortal closure of VSD using patch

FHSB96 პარკუჭთშუა ძგიდის თანდაყოლილი დეფექტის ტრანსატრიალური 
დახურვა  სხვა მეთოდით

Other closure of congenital ventricular septal defect

FHSC პარკუჭთშუა ძგიდის კომბინირებული თანდაყოლილი  დეფექტის  
დახურვა 

Closure of multiple congenital ventricular septal defects

FHSC00 პარკუჭთშუა ძგიდის კომბინირებული თანდაყოლილი  დეფექტის  
ტრანსატრიალური დახურვა 

Transatrial closure of multiple ventricular septal defects

FHSC10 პარკუჭთშუა ძგიდის კომბინირებული თანდაყოლილი  დეფექტის  
დახურვა მარჯვენა ვენტრიკულოტომიური მიდგომით

Closure of multiple ventricular septal defects through right ventriculotomy

FHSC20 პარკუჭთშუა ძგიდის კომბინირებული თანდაყოლილი  დეფექტის 
დახურვა მარცხენა ვენტრიკულოტომიური მიდგომით

Closure of multiple ventricular septal defects through left ventriculotomy

FHSC30 პარკუჭთშუა ძგიდის კომბინირებული თანდაყოლილი  დეფექტის  
დახურვა ატრიოტომიული და ვენტრიკულოტომიური მიდგომით

Closure of multiple ventricular septal defects through atriotomy and ventriculotomy

FHSC96 პარკუჭთშუა ძგიდის კომბინირებული თანდაყოლილი  დეფექტის  
დახურვა სხვა მეთოდით

Other closure of multiple congenital ventricular septal defects

FHSD ატრიო–ვენტრიკულური (წინაგულ–პარკუჭოვანი) ძგიდის სრული  
დეფექტის აღდგენა

Repair of complete atrio-ventricular septal defect

FHSD00 ატრიო–ვენტრიკულური (წინაგულ–პარკუჭოვანი) ძგიდის სრული  
დეფექტის აღდგენა ატრიო–ვენტრიკულური patch–ის გამოყენებით

Repair of complete atrio-ventricular septal defect using atrio-ventricular patch

FHSD05 ატრიო–ვენტრიკულური (წინაგულ–პარკუჭოვანი) ძგიდის სრული  
დეფექტის აღდგენა ატრიო–ვენტრიკულური patch–ის გამოყენებით და 
პარკუჭთშუა ძგიდის დეფექტის გაკერვა

Repair of complete atrioventricular septal defect using atrial patch and suture of ventricular septal defect

FHSD10  ატრიო–ვენტრიკულური (წინაგულ–პარკუჭოვანი) ძგიდის სრული  
დეფექტის აღდგენა ორმაგი patch–ის ტექნიკით

Repair of complete atrio-ventricular septal defect using two patch technique

FHSD30 ატრიო–ვენტრიკულური (წინაგულ–პარკუჭოვანი) ძგიდის სრული  
დეფექტის აღდგენა და ფილტვის არტერიის სტენოზის რეზექცია

Repair of complete atrio-ventricular septal defect and concurrent resection of pulmonary stenosis

FHSD96 ატრიო–ვენტრიკულური (წინაგულ–პარკუჭოვანი) ძგიდის სრული  
დეფექტის აღდგენა სხვა მეთოდით

Other repair of complete atrio-ventricular septal defect

FHSE ფალოს ტეტრადის აღდგენითი ოპერაციები Repair of tetralogy of Fallot

FHSE00 ტრანსატრიალური ფალოს ტეტრადის აღდგენითი ოპერაცია Transatrial repair of tetralogy of Fallot

FHSE10 ტრანსვენტრიკულური ფალოს ტეტრადის აღდგენითი ოპერაცია Transventricular repair of tetralogy of Fallot
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FHSE20 ტრანსვენტრიკულური ფალოს ტეტრადის აღდგენითი ოპერაცია და 
patch–ის გამოყენებით

Transventricular repair of tetralogy of Fallot with outlet patch

FHSE30 ფალოს ტეტრადის აღდგენითი ოპერაცია ტრანსანულარული patch–ის 
გამოყენებით

Repair of tetralogy of Fallot with transannular patch

FHSE40 ფალოს ტეტრადის აღდგენითი ოპერაცია ვენტრიკულო–პულმონური 
''ჰომოგრაფტ''–ის პროთეზის გამოყენებით

Repair of tetralogy of Fallot with ventriculo-pulmonary prosthesis or homograft

FHSE96 ფალოს ტეტრადის აღდგენა სხვა მეთოდით Other repair of tetralogy of Fallot

FHSF ფილტვის არტერიის ატრეზიის აღდგენა Repair of pulmonary atresia

FHSF00 ფილტვის არტერიის ატრეზიის აღდგენა ტრანსანულარული patch–ის 
გამოყენებით

Repair of pulmonary atresia with transannular patch

FHSF10 ფილტვის არტერიის ატრეზიის აღდგენა ვენტრიკულო–პულმონური 
''ჰომოგრაფტ''–ის პროთეზის გამოყენებით

Repair of pulmonary atresia with ventriculo-pulmonary prosthesis or homograft

FHSF20 ფილტვის არტერიის ატრეზიის აღდგენა ტრანსანულარული patch–ის 
გამოყენებით და პარკუჭთშუა ძგიდის   დეფექტის დახურვა

Repair of pulmonary atresia with transannular patch and closure of VSD

FHSF30 ფილტვის არტერიის ატრეზიის აღდგენა ვენტრიკულო–პულმონური 
''ჰომოგრაფტ''–ის პროთეზის გამოყენებით და პარკუჭთშუა ძგიდის   
დეფექტის 

Repair of pulmonary atresia with ventriculo-pulmonary prosthesis or homograft and closure of VSD

FHSF96 ფილტვის არტერიის ატრეზიის აღდგენა სხვა მეთოდით Other repair of pulmonary atresia

FHSG პარკუჭთშუა ძგიდის   დეფექტის დახურვა და პარკუჭშიდა 
ტრანსპოზიცია პარკუჭიდან ორმაგი გადინების (DOLV) გამო

Closure of VSD with concurrent intraventricular transposition for double outlet ventricle

FHSG00 პარკუჭიდან ორმაგი გადინების (DOLV) კორექცია Correction of DOLV

FHSG10 პარკუჭიდან ორმაგი გადინების (DORV) კორექცია Correction of DORV

FHSG20 პარკუჭშიდა გადართვა პარკუჭგარეთა არხზე /სადინარზე Intraventricular switch with extraventricular conduit

FHSG96 სხვა ოპერაციები პარკუჭიდან ორმაგი გადინების გამო (DOLV/  DORV) Other operation for double outlet ventricle

FHSH პარკუჭთშუა ძგიდის დეფექტის ( VSD)  შექმნა ან  გაფართოვება Creation or expansion of VSD

FHSH00 პარკუჭთშუა ძგიდის დეფექტის გაფართოვება ერთპარკუჭოვან გულში Expansion of VSD in univentricular heart

FHSH10 პარკუჭთშუა ძგიდის დეფექტის გაფართოვება  პარკუჭიდან ორმაგი 
გადინების დროს (DOLV/  DORV)

Expansion of VSD in double outlet ventricle

FHSH20 პარკუჭთშუა ძგიდის დეფექტის patch-ის ფენესტრაცია Fenestration of VSD patch

FHSH96   პარკუჭთშუა ძგიდის დეფექტის შექმნის ან  გაფართოვების სხვა  
ოპერაცია 

Other operation for creation or expansion of VSD

FHSH98 პარკუჭთშუა ძგიდის დეფექტის კანქვეშა შექმნა ან გაფართოვება Percutaneous creation or expansion of VSD
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FHSJ ძგიდის შექმნა ერთპარკუჭოვანი გულის არსებობისას Construction of septum in common ventricle

FHSJ00 ძგიდის შექმნა ერთპარკუჭოვანი გულის არსებობისას patch-ის 
გამოყენებით

Construction of ventricular septum using patch

FHSJ10 ძგიდის შექმნა ერთპარკუჭოვანი გულის არსებობისას 
ფენესტრირებული patch-ის გამოყენებით

Construction of ventricular septum using fenestrated patch

FHSJ96 ძგიდის შექმნა ერთპარკუჭოვანი გულის არსებობისას სხვა მეთოდით Other construction of septum in common ventricle

FHSW სხვა ოპერაციები  პარკუჭშიდა ძგიდეზე Other operations on ventriclular septum

FHSW96 სხვა ოპერაცია  პარკუჭშიდა ძგიდეზე Other operation on ventricular septum

FJ მარჯვენა პარკუჭი და ფილტვის არტერიის სარქველი Right ventricle and pulmonary valve

FJS მარჯვენა პარკუჭის და ფილტვის არტერიის სარქველის ქირურგია Surgery of right ventricle and pulmonary valve

FJSA მარჯვენა პარკუჭის ბიოფსია Biopsy of right ventricle

FJSA00 მარჯვენა პარკუჭის ბიოფსია Biopsy of right ventricle

FJSA12 მარჯვენა პარკუჭის ბიოფსია კანქვეშა ტრანსლუმინალური მიდგომით Percutaneous transluminal biopsy of right ventricle

FJSA96 მარჯვენა პარკუჭის ბიოფსია  სხვა მიდგომით Other biopsy of right ventricle

FJSB მარჯვენა პარკუჭის პოსტტრავმული აღდგენა Repair of right ventricle for injury

FJSB00 მარჯვენა პარკუჭის პოსტტრავმული გაკერვა Suture of right ventricle for injury

FJSB10 მარჯვენა პარკუჭის პოსტტრავმული აღდგენა ''გრაფტ''-ის გამოყენებით Repair of right ventricle for injury using graft

FJSB96 მარჯვენა პარკუჭის პოსტტრავმული აღდგენა სხვა მეთოდით Other repair of right ventricle for injury

FJSC მარჯვენა პარკუჭის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of right ventricle

FJSC00 მარჯვენა პარკუჭის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of right ventricle

FJSC10 მარჯვენა პარკუჭიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from right ventricle

FJSC12 მარჯვენა პარკუჭიდან უცხო სხეულის ამოღება კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal removal of foreign body from right ventricle

FJSD ოპერაციები პარკუჭიდან ორმაგი გადინების (DORV) დროს 
თანდაყოლილი ან შეძენილი ობსტრუქციის გამო

Operations on right ventricle outlet for congenital or acquired obstruction

FJSD00 ფილტვის არტერიის ფიბროზულ-კუნთოვანი ძაბრისებური სტენოზის 
რეზექცია 

Resection of fibromuscular infundibular pulmonary stenosis

FJSD10 მარჯვენა პარკუჭის გაფართოვება patch-ის  გამოყენებით Expansion of right ventricle with patch

FJSD20 ფილტვის არტერიის სარქველის შუნტირება (Bypass ოპერაცია) 
ვენტრიკულოპულმონური პროთეზის ან ''ჰომოგრაფტ''-ის გამოყენიბით

Bypass of pulmonary valve with ventriculopulmonary prosthesis or homograft

FJSD96 სცვა ოპერაცია პარკუჭიდან ორმაგი გადინების (DORV) დროს 
თანდაყოლილი ან შეძენილი ობსტრუქციის გამო

Other operation on right ventricle outlet for congenital or acquired obstruction
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FJSE ოპერაციები  ფილტვის არტერიის სარქველზე იზოლირებული 
სტენოზის გამო

Operations on pulmonary valve for isolated stenosis

FJSE00  ფილტვის არტერიის სარქველის დილატირება/ გაფართოვება Dilatation of pulmonary valve

FJSE10 ფილტვის არტერიის ვალვულოტომია Pulmonary valvulotomy

FJSE20 ფილტვის არტერიის სარქველის  ამოკვეთა და ხვრელის გაფართოვება 
patch-ის გამოყენებით

Excision of pulmonary valve and expansion of annulus using patch

FJSE30 ტრანსანულარული ფილტვის არტერიის patch-ი  ერთკარიანი 
სარქველის გამოყენებით

Transannular pulmonary patch using monocusp valve

FJSE42  ფილტვის არტერიის სარქველის დილატირება/ გაფართოვება კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal expansion of pulmonary valve

FJSE96 სხვა ოპერაცია ფილტვის არტერიის სარქველზე იზოლირებული 
სტენოზის გამო

Other operation on pulmonary valve for isolated stenosis

FJSF ფილტვის არტერიის სარქველის ჩანაცვლება პროთეზით Prosthetic replacement of pulmonary valve

FJSF00 ფილტვის არტერიის სარქველის ჩანაცვლება მექანიკური  პროთეზით Replacement of pulmonary valve using mechanical prosthesis

FJSF10 ფილტვის არტერიის სარქველის ჩანაცვლება ბიოლოგიური პროთეზით Replacement of pulmonary valve using biological prosthesis

FJSF20 ფილტვის არტერიის სარქველის ჩანაცვლება ''ჰომოგრაფტ''-ით Replacement of pulmonary valve using homograft

FJSF96 ფილტვის არტერიის სარქველის ჩანაცვლება სხვა ტიპის პროთეზით Other prosthetic replacement of pulmonary valve

FJSW სხვა ოპერაციები მარჯვენა პარკუჭზე და ფილტვის არტერიის 
სარქველზე

Other operations on right ventricle and pulmonary valve

FJSW96 სხვა ოპერაცია  მარჯვენა პარკუჭზე და ფილტვის არტერიის სარქველზე Other operation on right ventricle and pulmonary valve

FK მიტრალური სარქველი Mitral valve

FKS მიტრალური სარქველის ქირურგია Surgery of mitral valve

FKSA მიტრალური სარქველის  სტენოზის აღდგენა Repair of mitral valve for stenosis

FKSA00 მიტრალური სარქველის კომისუროტომია Commissurotomy of mitral valve

FKSA10 მიტრალური სარქველის კომისუროტომია და დეკალციფიკაცია Commissurotomy of mitral valve with decalcification

FKSA20 მიტრალური სარქველის კომისუროტომია და  
''შეწეპებული''/შერწყმული ქორდების გაკვეთა განცალკავების მიზნით

Commissurotomy of mitral valve and discission of fusion of chords

FKSA32 მიტრალური სარქველის გაფართოვება კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
მიდგომით

Percutaneous transluminal expansion of mitral valve

FKSA96 სხვა აღდგენოთი ოპერაცია მიტრალური სარქველის  სტენოზის გამო Other repair of mitral valve for stenosis
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FKSB ანულოპლასტიკა (მიტრალური სარქველის რგოლის  პლასტიკა ) 
მიტრალური სარქველის უკმარისობის გამო

Annuloplasty of mitral valve for insufficiency

FKSB00 ანულოპლასტიკა (მიტრალური სარქველის რგოლის  პლასტიკა ) 
მიტრალური სარქველის უკმარისობის გამო ნაკერის დადებით

Annuloplasty of mitral valve for insufficiency using suture

FKSB10 ანულოპლასტიკა (მიტრალური სარქველის რგოლის  პლასტიკა ) 
მიტრალური სარქველის უკმარისობის გამო  რგოლის გამოყენებით

Annuloplasty of mitral valve for insufficiency using ring

FKSB96 სხვა ტიპის ანულოპლასტიკა (მიტრალური სარქველის რგოლის  
პლასტიკა ) მიტრალური სარქველის უკმარისობის გამო

Other annuloplasty of mitral valve for insufficiency

FKSC აღდგენითი ოპერაცია  მიტრალური სარქველის  უკმარისობის გამო Repair of mitral valve for insufficiency

FKSC00 აღდგენითი ოპერაცია  მიტრალური სარქველის  უკმარისობის გამო 
ნაკერის დადებით

Repair of mitral valve for insufficiency using suture

FKSC10 მიტრალური სარქველის გახეთქილი/ გაგლეჯილი სადგულის გაკერვა Suture of cleft mitral leaflet

FKSC20  მიტრალური სარქველის სადგულის პლასტიკური აღდგენითი 
ოპერაცია უკმარისობის გამო

Plastic repair of mitral valve leaflet for insufficiency

FKSC30  მიტრალური სარქველის  ქორდების დამოკლება ან დაგრძელება Shortening or elongation of chords of mitral valve

FKSC40  მიტრალური სარქველის  ქორდების ან პაპილარული კუნთების გაკერვა Suture of chord or papillary muscle of mitral valve

FKSC50 აღდგენითი ოპერაცია  მიტრალური სარქველის  უკმარისობის გამო 
პროთეზის გამოყენებით

Repair of mitral valve for insufficiency using prosthetic chord

FKSC60  მიტრალური სარქველის სადგულის რეზექცია და რეკონსტრუქცია 
უკმარისობის გამო

Resection and reconstruction of leaflet of mitral valve for insufficiency

FKSC96 სხვა აღდგენითი ოპერაცია  მიტრალური სარქველის  უკმარისობის გამო Other repair of mitral valve for insufficiency

FKSD მიტრალური სარქველის ჩანაცვლება პროთეზით Prosthetic replacement of mitral valve

FKSD00 მიტრალური სარქველის ჩანაცვლება მექანიკური პროთეზით Replacement of mitral valve using mechanical prosthesis

FKSD10 მიტრალური სარქველის ჩანაცვლება ბიოლოგუირი პროთეზით Replacement of mitral valve using biological prosthesis

FKSD20 მიტრალური სარქველის ჩანაცვლება ''ჰომოგრაფტ''-ით Replacement of mitral valve using homograft

FKSD96 სხვა ტიპის მიტრალური სარქველის ჩანაცვლება Other replacement of mitral valve

FKSW სხვა ოპერაციები მიტრალურ სარქველზე Other operations on mitral valve

FKSW96 სხვა ოპერაცია  მიტრალურ სარქველზე Other operation on mitral valve

FL მარცხენა პარკუჭი Left ventricle

FLS მარცხენა პარკუჭის ქირურგია Surgery of left ventricle

FLSA მარცხენა პარკუჭის  ბიოფსია Biopsy of left ventricle

FLSA00 მარცხენა პარკუჭის  ბიოფსია Biopsy of left ventricle
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FLSA12 მარცხენა პარკუჭის  ბიოფსია კანქვეშა ტრანსლუმინალური მიდგომით Percutaneous transluminal biopsy of left ventricle

FLSA96 მარცხენა პარკუჭის  ბიოფსია სხვა მეთოდით Other biopsy of left ventricle

FLSB მარცხენა პარკუჭის  დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of left ventricle

FLSB00 მარცხენა პარკუჭის  დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of left ventricle

FLSB10 უცხო სხეულის ამოღება მარცხენა პარკუჭიდან  Removal of foreign body from left ventricle

FLSB12 უცხო სხეულის ამოღება მარცხენა პარკუჭიდან  კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal removal of foreign body from left ventricle

FLSC მარცხენა პარკუჭის აღდგენითი ოპერაციები Repair of left ventricle

FLSC00 მარცხენა პარკუჭის გაკერვა Suture of left ventricle

FLSC10 მარცხენა პარკუჭის კედლის აღდგენა patch-ის გამოყენებით Repair of wall of left ventricle using patch

FLSC96 მარცხენა პარკუჭის სხვა აღდგენითი ოპერაციები Other repair of left ventricle

FLSD00 მარცხენა პარკუჭის ანევრიზმის პლიკაცია /დახურვა/ქსოვილის 
დანაკეცება

Plication of aneurysm of left ventricle

FLSD10 მარცხენა პარკუჭის ანევრიზმის  რეზექცია Resection of aneurysm of left ventricle

FLSD20 მარცხენა პარკუჭის ანევრიზმის  რეზექცია და მარცხენა პარკუჭის 
აღდგენა patch-ის გამოყენებით

Resection of aneurysm and repair of left ventricle using patch

FLSD30 მარცხენა პარკუჭის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of left ventricle

FLSD50 მარცხენა პარკუჭის პლასტიკური გაფართოვება Plastic expansion of left ventricle

FLSD96 მარცხენა პარკუჭის  გაფართოვება ან შემცირება სხვა მეთოდით Other expansion or reduction of left ventricle

FLSE მარცხენა პარკუჭის ხვრელის ობსტრუქციის აღდგენითი ოპერაცია Repair of outlet obstruction of left ventricle

FLSE00 მარცხენა პარკუჭის სუბვალვულარული (სარქველის ქვეშა) მემბრანის 
ამოკვეთა

Excision of subvalvular membrane of left ventricle

FLSE10 მიოტომია ან მიექტომია მარცხენა პარკუჭის ხვრელის ობსტრუქციის  
გამო

Myotomy or myectomy of left ventricle for outlet obstruction

FLSE20 მიოტომია ან მიექტომია მარცხენა პარკუჭის ხვრელის ობსტრუქციის  
გამო პარკუჭშუა ძგიდის patch-ის  გამოყენებით

Myotomy or myectomy of left vetricle for outlet obstruction using ventricular septum patch

FLSE32 მიოკარდიუმის  დაზიანებული უბნის დაშლა კანქვეშა 
ტრანსკორონარული მიდგომით

Percutaneous transcoronary destruction of myocardium

FLSE96 მარცხენა პარკუჭის ხვრელის ობსტრუქციის სხვა აღდგენითი ოპერაცია Other repair of outlet obstruction of left ventricle

FLSF ტრანსმიოკარდიალური ლაზერული რევასკულარიზაცია მარცხენა 
პარკუჭიდან

Transmyocardial laser revascularisation from left ventricle

FLSF00 ტრანსმიოკარდიალური ლაზერული რევასკულარიზაცია მარცხენა 
პარკუჭიდან

Transmyocardial laser revascularisation from left ventricle

FLSF12 კანქვეშა ტრანსმიოკარდიალური ლაზერული რევასკულარიზაცია 
მარცხენა პარკუჭიდან

Percutaneous transmyocardial laser revascularisation from left ventricle
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FLSW სხვა ოპერაციები მარცხენა პარკუჭზე Other operations on left ventricle

FLSW96 სხვა ოპერაცია მარცხენა პარკუჭზე Other operation on left ventricle

FM აორტალური სარქველი Aortic valve

FMS აორტალური სარქველის ქირურგია Surgery of aortic valve

FMSA აორტალური სარქველის  სტენოზის  აღდგენითი ოპერაცია Repair of aortic valve for stenosis

FMSA00 აორტალური სარქველის  დილატირება Dilatation of aortic valve

FMSA10 აორტალური სარქველის  კომისუროტომია Commissurotomy of aortic valve

FMSA20 აორტალური სარქველის  სტენოზის პლასტიკური  აღდგენითი 
ოპერაცია

Plastic repair of aortic valve for stenosis

FMSA32 აორტალური სარქველის  გაფართოვება  კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
მიდგომით

Percutaneous transluminal expansion of aortic valve

FMSA96 აორტალური სარქველის  სტენოზის სხვა  აღდგენითი ოპერაცია Other repair of aortic valve for stenosis

FMSB აორტალური ხვრელის გაფართოვება Expansion of aortic ostium

FMSB00 აორტალური ხვრელის სუპრავალვულარული  გაფართოვება  patch-ის 
გამოყენებით

Supravalvular aortic expansion using patch

FMSB10 აორტალური ხვრელის ტრანსანულარული გაფართოვება Transannular expansion of aortic ostium

FMSB20 აორტალური ხვრელის აორტო-სეპტალური გაფართოვება Aorto-septal expansion of aortic ostium

FMSB96 აორტალური ხვრელის გაფართოვება სხვა მეთოდით Other expansion of aortic ostium

FMSC აორტალური სარქველის უკმარისობის აღდგენითი ოპერაცია Repair of aortic valve for insufficiency

FMSC00 აორტალური სარქველის ანულოპლასტიკა (სარქველის ხვრელის 
პლასტიკა)

Annuloplasty of aortic valve

FMSC10 აორტალური სარქველის სადგულის ჩასწორება/შემცირება? Reduction of leaflet of aortic valve

FMSC20 აორტალური სარქველის სადგულის  გაკერვა Suture of leaflet of aortic valve

FMSC96 სხვა ოპერაცია აორტალური სარქველის უკმარისობის გამო Other operation on aortic valve for insufficiency

FMSD აორტალური სარქველის შეცვლა Replacement of aortic valve

FMSD00 აორტალური სარქველის შეცვლა მექნიკური პროთეზით Replacement of aortic valve using mechanical prosthesis

FMSD10 აორტალური სარქველის შეცვლა ბიოლოგიური პროთეზით Replacement of aortic valve using biological prosthesis

FMSD20 აორტალური სარქველის შეცვლა ''ჰომოდრაფტ''-ით Replacement of aortic valve using homograft

FMSD30 აორტალური ფუძის შეცვლა ''ჰომოგრაფტ''-ით და კორონარული 
არტერიების რეიმპლანტაცია

Replacement of aortic root using homograft and reimplantation of coronary arteries

FMSD33 აორტალური ფუძის შეცვლა ''ქსენოგრაფტ''-ით და კორონარული 
არტერიების რეიმპლანტაცია

Replacement of aortic root using xenograft and reimplantation of coronary arteries

FMSD40 აორტოპულმონური ფუძის შეცვლა აორტის ფუძის  ''აუტოგრაფტ''-ის 
გამოყენებით და კორონარული არტერიების რეიმპლანტაცია

Aortopulmonary root replacement using autograft of aortic root with reimplantation of coronary arteries

FMSD96 აორტალური სარქველის შეცვლა სხვა ტიპის პროთეზით Other prosthetic replacement of aortic valve

FMSW სხვა ოპერაციები აორტალურ სარქველზე Other operations on aortic valve

FMSW96 სხვა ოპერაცია აორტალურ სარქველზე Other operation on aortic valve
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FN კორონარული არტერიები Coronary arteries

FND კორონარული არტერიების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of coronary arteries

FNDC1A გულის და/ან კორონარული არტერიების ანგიოგრაფია Angiography of heart and/or coronary arteries

FNDD1A კორონარული არტერიების  კტ გამოკვლევა CT of coronary arteries

FNDE1A კორონარული არტერიების კანქვეშა ულტრასონოგრაფია Percutaneous ultrasonography of coronary ateries

FNDE1B კორონარული არტერიების ინტრავასკულარული  ულტრასონოგრაფია Intravascular ultrasonography of coronary arteries

FNDE1K კორონარული არტერიების კანქვეშა ულტრასონოგრაფია კონტრასტის 
გამოყენებით

Percutaneous ultrasound of coronary arteries with contrast

FNDG1B კორონარული არტერიების და სისხლის ნაკადის მაგნიტორეზონანსული 
( MRI ) გამოკვლევა

Coronary artery structure and blood flow MRI examination

FNI კორონარული არტერიების იზოტოპური გამოსახულების მიღება Coronary arteries isotope imaging

FNIA00 გულის პერფუზიის იზოტოპური გამოსახულების მიღება მოსვენებულ 
მდგომარეობაში

Heart perfusion isotope imaging at rest

FNIA02 გულის პერფუზიის იზოტოპური გამოსახულების მიღება დატვირთვით 
(ვარჯიშის დროს)

Heart perfusion isotope imaging with exercise

FNIA04 გულის პერფუზიის იზოტოპური გამოსახულების მიღება მოსვენებულ 
მდგომარეობაში და დატვირთვით

Heart perfusion isotope imaging both at rest and with exercise

FNIB00 გულის პერფუზიის  გამოკვლევა პოზიტრონ ემისიური 
ტომოგრაფიული მეთოდით (PET)

Heart perfusion PET

FNO000 კორონარული არტერიების ბრაქითერაპია Coronary artery brachytherapy

FNS კორონარული არტერიების ქირურგია Surgery of coronary arteries

FNSA მარჯვენა გულმკერდის არტერიიდან ( internal mammary artery) 
კორონარულ არტერიებთან შეერთება/ მიდგომა

Connection to coronary artery from internal mammary artery

FNSA00 მარჯვენა გულმკერდის არტერიიდან ( internal mammary artery) 
კორონარულ არტერიებთან ანასტომოზის შექმნა

Anastomosis to coronary artery from internal mammary artery

FNSA01 მარჯვენა გულმკერდის არტერიიდან ( internal mammary artery) 
კორონარულ არტერიებთან ანასტომოზის შექმნა, ერთი დისტალური 
ანასტომოზი

Anastomosis to coronary artery from internal mammary artery, one distal anastamosis

FNSA02 მარჯვენა გულმკერდის არტერიიდან ( internal mammary artery) 
კორონარულ არტერიებთან ანასტომოზის შექმნა, ორი დისტალური 
ანასტომოზი

Anastomosis to coronary artery from internal mammary artery, two distal anastamoses

FNSA03 მარჯვენა გულმკერდის არტერიიდან ( internal mammary artery) 
კორონარულ არტერიებთან ანასტომოზის შექმნა, სამი დისტალური 
ანასტომოზი

Anastomosis to coronary artery from internal mammary artery, three distal anastamoses
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FNSA04 მარჯვენა გულმკერდის არტერიიდან ( internal mammary artery) 
კორონარულ არტერიებთან ანასტომოზის შექმნა, ოთხი დისტალური 
ანასტომოზი

Anastomosis to coronary artery from internal mammary artery, four distal anastamoses

FNSA05 მარჯვენა გულმკერდის არტერიიდან ( internal mammary artery) 
კორონარულ არტერიებთან ანასტომოზის შექმნა, ხუთი ან მეტი 
დისტალური ანასტომოზი

Anastomosis to coronary artery from internal mammary artery, five or more distal anastamoses

FNSA10 მარჯვენა გულმკერდის არტერიიდან ( internal mammary artery) 
კორონარულ არტერიებთან თანმიმდევრული ანასტომოზების შექმნა

Sequential anastomoses to coronary arteries from internal mammary arteries

FNSA20  გულმკერდის არტერიიდან ( ბილატერალურად) კორონარულ 
არტერიებთან ანასტომოზის შექმნა

Anastomosis to coronary arteries from bilateral internal mammary arteries

FNSA96 მარჯვენა გულმკერდის არტერიის ( internal mammary artery) და 
კორონარული არტერიების შეერთება სხვა მეთოდით

Other connection to coronary artery from internal mammary artery

FNSB გასტროეპიგლოსური არტერიის შეერთება კორონარულ არტერიებთან Connection to coronary artery from gastroepiploic artery

FNSB00 გასტროეპიგლოსური არტერიიდან ანასტომოზის შექმნა კორონარულ 
არტერიებთან

Anastomosis to coronary artery from gastroepiploic artery

FNSB01 გასტროეპიგლოსური არტერიიდან ანასტომოზის შექმნა კორონარულ 
არტერიებთან, ერთი დისტალური ანასტომოზი

Anastomosis to coronary artery from gastroepiploic artery, one distal anastamosis

FNSB02 გასტროეპიგლოსური არტერიიდან ანასტომოზის შექმნა კორონარულ 
არტერიებთან, ორი დისტალური ანასტომოზი

Anastomosis to coronary artery from gastroepiploic artery, two distal anastamosis

FNSB20 გასტროეპიგლოსური არტერიიდან  კორონარულ არტერიებთან, 
თანმიმდევრული ანასტომოზების შექმნა

Sequential anastomoses to coronary arteries from gastroepiploic arteries

FNSB96 გასტროეპიგლოსური არტერიის  კორონარულ არტერიებთან  შეერთება 
სხვა მეთოდით

Other connection of gastroepiploic artery to coronary artery

FNSC აორტო-კორონარული ვენური შუნტირება ( bypass) Aorto-coronary venous bypass

FNSC10 აორტო-კორონარული ვენური შუნტირება ( bypass), ერთი დისტალური 
ანასტომოზი

Aorto-coronary venous bypass with single distal anastomosis

FNSC20 აორტო-კორონარული ვენური შუნტირება ( bypass), ორი დისტალური 
ანასტომოზი

Aorto-coronary venous bypass with two distal anastomoses

FNSC30 აორტო-კორონარული ვენური შუნტირება ( bypass), სამი დისტალური 
ანასტომოზი

Aorto-coronary venous bypass with three distal anastomoses

FNSC40 აორტო-კორონარული ვენური შუნტირება ( bypass), ოთხი დისტალური 
ანასტომოზი

Aorto-coronary venous bypass with four distal anastomoses

FNSC50 აორტო-კორონარული ვენური შუნტირება ( bypass), ხუთი დისტალური 
ანასტომოზი

Aorto-coronary venous bypass with five distal anastomoses
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FNSC60 აორტო-კორონარული ვენური შუნტირება ( bypass), ექვსი დისტალური 
ანასტომოზი

Aorto-coronary venous bypass with six distal anastomoses

FNSC96 სხვა ტიპის აორტო-კორონარული ვენური შუნტირება ( bypass) Other aorto-coronary venous bypass

FNSD აორტო-კორონარული  შუნტირება ( bypass) პროთეზული ''გრაფტ''-ის 
გამოყენებით

Aorto-coronary bypass using prosthetic graft

FNSD10 აორტო-კორონარული  შუნტირება ( bypass)  ერთი პროთეზული 
''გრაფტ''-ის გამოყენებით

Aorto-coronary bypass using single prosthetic graft

FNSD20 აორტო-კორონარული  შუნტირება ( bypass) ორი პროთეზული ''გრაფტ''-
ის გამოყენებით

Aorto-coronary bypass using two prosthetic grafts

FNSD96 სხვა აორტო-კორონარული  შუნტირება ( bypass) პროთეზული ''გრაფტ''-
ის გამოყენებით

Other aorto-coronary bypass using prosthetic graft

FNSE კორონარული  შუნტირება ( bypass) თავისუფალი არტერიული  ''გრაფტ''-
ის გამოყენებით

Coronary bypass using free arterial graft

FNSE00 კორონარული  შუნტირება ( bypass) მარჯვენა გულმკერდის არტერიის ( 
internal mammary artery) თავისუფალი არტერიული  ''გრაფტ''-ის 
გამოყენებით

Coronary bypass using free arterial graft of internal mammary artery

FNSE01 კორონარული  შუნტირება ( bypass) მარჯვენა გულმკერდის არტერიის ( 
internal mammary artery) თავისუფალი არტერიული  ''გრაფტ''-ის 
გამოყენებით, ერთი ''გრაფტ''-ი

Coronary bypass using free arterial graft of internal mammary artery, one graft

FNSE02 კორონარული  შუნტირება ( bypass) მარჯვენა გულმკერდის არტერიის ( 
internal mammary artery) თავისუფალი არტერიული  ''გრაფტ''-ის 
გამოყენებით, ორი ''გრაფტ''-ი

Coronary bypass using free arterial graft of internal mammary artery, two grafts

FNSE03 კორონარული  შუნტირება ( bypass) მარჯვენა გულმკერდის არტერიის ( 
internal mammary artery) თავისუფალი არტერიული  ''გრაფტ''-ის 
გამოყენებით, თანმიმდევრული ''გრაფტ''-ები

Coronary bypass using free arterial graft of internal mammary artery, sequential grafts

FNSE10 კორონარული  შუნტირება ( bypass)  გასტროეპიგლოსური არტერიის  
თავისუფალი არტერიული  ''გრაფტ''-ის გამოყენებით

Coronary bypass using free arterial graft of gastroepiploic artery

FNSE20 კორონარული  შუნტირება ( bypass)  სხივის არტერიის (radial artery) 
თავისუფალი არტერიული  ''გრაფტ''-ის გამოყენებით

Coronary bypass using free arterial graft of radial artery

FNSE96 კორონარული  შუნტირება ( bypass) სხვა  თავისუფალი არტერიული  
''გრაფტ''-ის გამოყენებით

Coronary bypass using other free arterial graft

FNSF თრომბენდართერექტომია კორონარული არტერიებიდან Coronary thrombendarterectomy

FNSF00 თრომბენდართერექტომია მარჯვენა კორონარული არტერიიდან Thrombendarterectomy of right coronary artery

FNSF10 თრომბენდართერექტომია წინა დაღმავალი ტოტიდან Thrombendarterectomy of anterior descending branch

FNSF20 თრომბენდართერექტომია შემომხვევი ტოტიდან (circumflex branch) Thrombendarterectomy of circumflex branch
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FNSF30 თრომბენდართერექტომია მარცხენა ძირითადი კორონარული 
არტერიიდან

Thrombendarterectomy of left main coronary artery

FNSF96 თრომბენდართერექტომია სხვა კორონარული არტერიებიდან Other coronary thrombendarterectomy

FNSG კორონარული არტერიების გაფართოვება და რეკანალიზაცია Expansion and recanalisation of coronary artery

FNSG00 კორონარული არტერიების დილატირება Dilatation of coronary artery

FNSG02 კორონარული არტერიების ანგიოპლასტიკა კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal coronary angioplasty

FNSG05 კორონარული არტერიების ანგიოპლასტიკა სტენტის ჩადგმით კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal coronary angioplasty with insertion of stent

FNSG10 ემბოლექტომია კორონარული არტერიებიდან Embolectomy of coronary artery

FNSG12 ემბოლექტომია კორონარული არტერიებიდან კანქვეშა 
ტრანსლუმილური მიდგომით

Percutaneous transluminal embolectomy of coronary artery

FNSG20 უცხო სხეულის ამოღება კორონარული არტერიებიდან Removal of foreign body from coronary artery

FNSG22 უცხო სხეულის ამოღება კორონარული არტერიებიდან კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal removal of foreign body from coronary artery

FNSG30 კორონარული არტერიების გაფართოვება patch-ის  გამოყენებით Expansion of coronary artery using patch

FNSG40 კორონარული არტერიების რეკანალიზაცია ლაზერის გამოყენებით Recanalisation of coronary artery with laser

FNSG96 კორონარული არტერიების რეკანალიზაცია  სხვა მეთოდით Other recanalisation of coronary artery

FNSH კორონარული არტერიების აღდგენითი ოპერაციები Repair of coronary artery

FNSH00 კორონარული არტერიების გაკერვა Suture of coronary artery

FNSH10 კორონარული არტერიების აღდგენითი ოპერაცია  patch-ის  
გამოყენებით

Repair of coronary artery using patch

FNSH20  კორონარული არტერიების აღდგენითი ოპერაცია და შუნტირება ( 
bypass)

Repair of coronary artery with bypass

FNSH96 კორონარული არტერიების სხვა  აღდგენითი ოპერაცია Other repair of coronary artery

FNSJ კორონარული ფისტულის დახურვა Closure of coronary fistula

FNSJ00 ლაგატურის დადება ანომალიურ კორონარულ არტერიებზე Ligature of anomalous coronary artery

FNSJ02 ანომალიური კორონარული არტერიების ოკლუზია კანქვეშა 
ტრანსლუმინალური მიდგომით

Percutaneous transluminal occlusion of anomalous coronary artery

FNSJ10 კორონარული ფისტულის დახურვა Closure of coronary fistula

FNSJ12 კორონარული ფისტულის დახურვა  კანქვეშა ტრანსლუმინალური 
მიდგომით

Percutaneous transluminal occlusion of coronary fistula

FNSJ96 სხვა ოპერაციები კორონარული ფისტულის არსებობის გამო Other operation for coronary fistula

FNSK კორონარული არტერიების თანდაყოლილი ანომალიის აღდგენითი 
ოპერაცია

Repair of anomalous origin of coronary artery

FNSK00 კორონარული არტერიების ტრანსპოზიცია Transposition of coronary artery
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FNSK10 ფილტვის არტერიის პლასტიკა და ანასტომოზი აორტასთან Pulmonary arterioplasty with anastomosis to aorta

FNSK20 ანომალიურ კორონარულ არტერიებზე ლიგატურის დადება და 
შუნტირება( bypass reconstruction) 

Ligature and bypass reconstruction of anomalous coronary artery

FNSK96 კორონარული არტერიების თანდაყოლილი ანომალიის სხვა აღდგენითი 
ოპერაციები

Other repair of anomalous origin of coronary artery

FNSW სხვა  ოპერაციები კორონარულ არტერიებზე Other operations on coronary arteries

FNSW96 სხვა  ოპერაცია კორონარულ არტერიებზე Other operation on coronary arteries

FNSW97 სხვა  თორაკოსკოპიული პროცედურები კორონარულ არტერიებზე Other thoracoscopic procedure on coronary arteries

FNSW98 სხვა  კანქვეშა ტრანსლუმინალური  პროცედურები კორონარულ 
არტერიებზე

Other percutaneous transluminal procedure on coronary arteries

FNX002 ინტრაოპერაციული კორონარული ანგიოსკოპია Intraoperative coronary angioscopy

FNX096 სხვა ინტრაოპერაციული ანგიოკარდიოსკოპიული გამოკვლევები Other intraoperative angiocardioscopic investigation

FNXT1S კორონარული არტერიების ადგილობრივი თრომბოლიზური თერაპია 
რადიოლოგიური კონტროლით

Local thrombolytic therapy of coronary arteries with radiological guidance

FNXT1X სხვა პროცედურები კათეთერის გამოყენებით კორონარულ არტერიებზე Other coronary artery procedure through catheter

FNXX10 გულის კათეთერიზაცია და ლოკალური თრომბოლიზისისი Catheterisation of heart with local thrombolysis

FNXX20 კორონარული არტერიების კათეთერიზაცია და წნევის გაზომვა Coronary catheterisation with pressure measurment

FNXX99 გულის კათეთერიზაცია და სხვა პროცედურები კორონარულ 
არტერიებზე

Catheterisation of heart with other coronary procedure

FP არითმიები და იმპულსის გამტარებლობის დარღვევები Arhythmias and disturbances of impulse propagation

FPF არითმიების და იმპულსის გამტარებლობის დარღვევების  
დიაგნოსტიკური პროცედურები

Diagnostic procedures for arhythmias and disturbances of impulse propagation

FPF000 ექტოპიური კერის ან აბერენტული ტიპის  გამტარებლობის დარღვევის 
ლოკალიზაციის გამოვლენა

Mapping of ectopic focus or aberrant path of impulse propagation

FPF009 სხვა ინვაზიური ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევები არითმიების 
და იმპულსის გამტარებლობის დარღვევების გამოსავლენად

Other invasive electrophysiological investigation for arrhythmia or disturbance of impulse propagation

FPFA00 პეისმეიკერის ან დეფიბრილატორის სტანდარტული შემოწმება და 
ხელახალი დაპროგრამირება

Standard check-up and reprogramming of pacemaker or defibrillator

FPFA02 დეფიბრილატორის შემოწმება პარკუჭის გამოწვეული/ინდუცირებული 
ფიბრილაციით

Check-up of defibrillator with induced ventricular fibrillation

FPS არითმიების და იმპულსის გამტარებლობის დარღვევების  ქირურგია  Surgery of arhythmias and disturbances of impulse propagation

FPSA ოპერაციები პარკუჭზედა არითმიების გამო Operations for supraventricular arythmia

FPSA00 ანტეროსეპტალური ატრივენტრიკულური (ძგიდის წინა ნაწილის 
წინაგულპარკუჭოვანი) გამტარი გზის გამოყეფა

Division of anteroseptal atrio-ventricular pathway
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FPSA10 პოსტსეპტალური ატრივენტრიკულური (ძგიდის უკანა ნაწილის 
წინაგულპარკუჭოვანი) გამტარი გზის გამოყეფა

Division of posteroseptal atrio-ventricular pathway

FPSA20  მარჯვენა თავისუფალი კედლის ატრივენტრიკულური გამტარი გზის 
გამოყოფა

Division of right free wall atrio-ventricular pathway

FPSA30  მარცხენა თავისუფალი კედლის ატრივენტრიკულური გამტარი გზის 
გამოყოფა

Division of left free wall atrio-ventricular pathway

FPSA40  ატრივენტრიკულური გამტარი გზის რამოდენიმე ტოტის  გამოყოფა Division of multiple atrio-ventricular pathways

FPSA96 სხვა ოპერაცია პარკუჭზედა არითმიის გამო Other operation for supraventricular arrhythmia

FPSB  გამტარი გზის დაზიანების ან გულის მცირე უბნის ამოკვეთა/ამპუტაცია Excision or ablation of aberrant pathway or focus of heart

FPSB00 გულის ექტოპიური უბნის ამოკვეთა Excision of ectopic heart focus

FPSB10 გულის ექტოპიური უბნის ამოკვეთა კრიოთერაპიული მეთოდით Cryoablation of ectopic heart focus

FPSB20 გამტარი გზის დაზიანების ან გულის მცირე უბნის ამოკვეთა/ამპუტაცია 
რადისიხშირის კათეტერის გამოყენებით 

Radiofrequency ablation of aberrant pathway or focus of heart

FPSB22 გამტარი გზის დაზიანების ან გულის მცირე უბნის ამოკვეთა/ამპუტაცია 
რადისიხშირის კათეტერის გამოყენებით ტრანსვენური მიდგომით

Transvenous radiofrequency ablation of aberrant pathway or focus of heart

FPSB32 ფილტვის ვენის გამტარებლობის დაზიანების  ან გულის მცირე უბნის 
ამოკვეთა/ამპუტაცია  რადისიხშირის კათეტერის გამოყენებით 
ტრანსვენური მიდგომით

Transvenous radiofrequency ablation of pulmonary vein pathway or focus

FPSB96 გამტარი გზის დაზიანების ან გულის მცირე უბნის ამოკვეთა/ამპუტაცია 
სხვა მეთოდით

Other excision or ablation of aberrant pathway or focus of heart

FPSB98 დარღვეული გამტარი გზების ან გულის უბნის ამპუტაცია კანქვეშა 
მიდგომით

Percutaneous ablation of aberrant pathway or focus of heart

FPSC ენდოკარდიალური მიოტომია პარკუჭოვანი არითმიის გამო Endocardial myotomy for ventricular arythmia

FPSC00 ნაწილობრივი ენდოკარდიალური მიოტომია პარკუჭოვანი არითმიის 
გამო

Partial endocardial myotomy for ventricular arrhythmia

FPSC10 სრული  ენდოკარდიალური მიოტომია პარკუჭოვანი არითმიის გამო Total endocardial myotomy for ventricular arrhythmia

FPSC96 სხვა ტიპის ენდოკარდიალური მიოტომია პარკუჭოვანი არითმიის გამო Other endocardial myotomy for ventricular arrhythmia

FPSD ოპერაციები წინაგულების ფიბრილაციის გამო Operations for atrial fibrillation

FPSD00 საყლაპავშიდა სტიმულაცია წინაგულების ფიბრილაციის გამო Maze procedure for atrial fibrillation

FPSD96 სხვა ოპერაცია  წინაგულების ფიბრილაციის გამო Other operation for atrial fibrillation

FPSE გულის მუდმივი ტრანსვენოზური პეისმეიკერის იმპლანტირება ან 
გამოცვლა

Implantation or replacement of permanent transvenous cardiac pacemaker
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FPSE00 გულის  ტრანსვენოზური პეისმეიკერის იმპლანტირება პარკუჭის 
ელექტროდით

Implantation of transvenous cardiac pacemaker with ventricular electrode

FPSE02 პარკუჭის და წინაგულის სენსორის მქონე  გულის   პეისმეიკერის 
ვენური იმპლანტირება

Venous implantation of permanent pacemaker, ventricular and atrial sensor

FPSE10  წინაგულის ელექტროდის მქონე  გულის  პეისმეიკერის ვენური 
იმპლანტირება

Implantation of transvenous cardiac pacemaker with atrial electrode

FPSE20 პარკუჭის და წინაგულის  ელექტროდების მქონე   გულის   
პეისმეიკერის ვენური იმპლანტირება

Implantation of transvenous cardiac pacemaker with atrial and ventricular electrodes

FPSE25 ბიპარკუჭოვანი (ორივე პარკუჭის) ელექტროდების მქონე  გულის  
ტრანსვენოზური პეისმეიკერის იმპლანტირება

Implantation of transvenous cardiac pacemaker with biventricular electrodes

FPSE30 გულის  ტრანსვენოზური პეისმეიკერის პულსის გენერატორის   
გამოცვლა

Replacement of transvenous cardiac pacemaker pulse generator

FPSE42 წინაგულში ელექტროდების ტრანსვენოზური იმპლანტაცია Implantation of transvenous atrial electrode

FPSE44 პარკუჭში ელექტროდების ტრანსვენოზური იმპლანტაცია Implantation of transvenous ventricular electrode

FPSE49 გულის  ტრანსვენოზური პეისმეიკერის ელექტროდების  გამოცვლა Replacement of transvenous cardiac pacemaker electrode

FPSE96 გულის  ტრანსვენოზური პეისმეიკერის იმპლანტირებაან გამოცვლა სხვა 
მეთოდით

Other implantation or replacement of transvenous cardiac pacemaker

FPSF მუდმივი ეპიკარდიალური პეისმეიკერის იმპლანტირებაან გამოცვლა Implantation or replacement of permanent epicardial pacemaker

FPSF00 ეპიკარდიალური პეისმეიკერის იმპლანტირებაპარკუჭის ელექტროდით Implantation of epicardial pacemaker with ventricular electrode

FPSF10 ეპიკარდიალური პეისმეიკერის იმპლანტირებაწინაგულის  
ელექტროდით

Implantation of epicardial pacemaker with atrial electrode

FPSF20 ეპიკარდიალური პეისმეიკერის იმპლანტირებაწინაგულის  და პარკუჭის 
ელექტროდებით

Implantation of epicardial pacemaker with atrial and ventricular electrodes

FPSF30 ეპიკარდიალური პეისმეიკერის პულსის გენერატორის გამოცვლა Replacement of epicardial pacemaker pulse generator

FPSF40 ეპიკარდიალური პეისმეიკერის  ელექტროდების გამოცვლა Replacement of epicardial pacemaker electrode

FPSF96 ეპიკარდიალური პეისმეიკერის იმპლანტირებაან გამოცვლა სხვა 
მეთოდით

Other implantation or replacement of epicardial pacemaker

FPSG მუდმივი  კარდიოვერტერის – დეფიბრილატორის იმპლანტირება Implantation of permanent cardioverter-defibrillator

FPSG02 შინაგანი დეფიბრილატორის ჩადგმა, წინაგულის ელექტროდი Insertion of internal defibrillator, atrial electrode

FPSG04 შინაგანი დეფიბრილატორის ჩადგმა, წინაგულის და გულის საქანის 
ელექტროდი

Insertion of internal defibrillator, atrial and chamber electrode

FPSG10 ეპიკარდიალური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტირება  
ღია მეთოდით

Open implantation of epicardial cardioverter-defibrillator
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FPSG20 ეპიკარდიალური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტირება   
გულის ქირურგიაში

Implantation of epicardial cardioverter-defibrillator at heart surgery

FPSG30 ტრნსვენოზური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტირება 
გენერატორით და პარკუჭის ელექტროდით

Implantation of transvenous cardioverter-defibrillator with generator and ventricular electrode

FPSG33 ტრნსვენოზური კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტირება 
გენერატორით და წინაგულის და პარკუჭის  ელექტროდებით

Implantation of transvenous cardioverter-defibrillator with generator and with atrial and ventricular electrodes

FPSG40 ტრნსვენოზურ კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორში პულსგენერატორის 
შეცვლა

Replacement of pulsgenerator in transvenous cardioverter-defibrillator

FPSG43 ტრნსვენოზურ კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორში ელექტროდის/ების  
შეცვლა

Replacement of electrode(s) in transvenous cardioverter-defibrillator

FPSG96 მუდმივი კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის იმპლანტირება სხვა 
მეთოდით

Other implantation of permanent cardioverter-defibrillator

FPSH გულის  მუდმივი  პეისმეიკერის ან   
კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის ამოღება

Removal of permanent cardiac pacemaker or cardioverter-defibrillator

FPSH00 გულის ტრნსვენოზური   პეისმეიკერის ან ტრნსვენოზური 
კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის  ტრნსვენოზური ამოღება

Transvenous extraction of transvenous cardiac pacemaker or cardioverter-defibrillator

FPSH10 გულის ტრნსვენოზური  პეისმეიკერის ან 
კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის ამოღება ღია მეთოდით

Open removal of transvenous cardiac pacemaker or cardioverter-defibrillator

FPSH20 ეპიკარდიალური პეისმეიკერის ან კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის 
ამოღება

Removal of epicardial pacemaker or cardioverter-defibrillator

FPSH96 გულის პეისმეიკერის ან კარდიოვერტერ–დეფიბრილატორის ამოღება 
სხვა  მეთოდით

Other removal of cardiac pacemaker or cardioverter-defibrillator

FPSJ პეისმეიკერის პულსგენერატორის ან ელექტროდის შემოწმება Revision of pacemaker pulse generator or electrode

FPSJ00 პეისმეიკერის პულსგენერატორის ან ელექტროდის შემოწმება Revision of pacemaker pulse generator or electrode

FPSW სხვა ოპერაციები არითმიების ან იმპულსის გამტარებლობის დარღვევის 
გამო

Other operations for arhythmias and disturbances of impulse propagation

FPSW96 სხვა ოპერაცია არითმიების ან იმპულსის გამტარებლობის დარღვევის 
გამო

Other operation for arrhythmia or disturbance of impulse propagation

FPX სხვა პროცედურები  არითმიების ან იმპულსის გამტარებლობის 
დარღვევის გამო

Other procedures of arhythmias and disturbances of impulse propagation

FPXA00 გულის პეისმეიკერის ან დეფიბრილატორის იმპლანტირება 
რენტგენოლოგიური მეთვალყურეობით/ კონტროლით

X-ray guidance of implantation of cardiac pacemaker or defibrillator

FPXX00 ტრანსვენოზური ან ეპიკარდიალური პეისმეიკერის დროებითი 
გამოყენება

Temporary use of transvenous or epicardial pacemaker

FPXX10 გულის გარეგანი კანქვეშა პეისინგი (TEP) Transcutaneous external cardiac pacing (TEP)

FPXX20 კარდიოვერსია Cardioversion
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FPXX26 გულის არითმიის თერაპა პეისმეიკერის სწრაფი სტიმულაციით Treatment of cardiac arythmia with rapid pacemaker stimulation

FQ გულის ან გულის და ფილტვის ტრანსპლანტირება Transplantation of heart or heart and lung

FQSA გულის  ტრანსპლანტირება Transplantation of heart

FQSA00 გულის ორთოტოპიული  ტრანსპლანტირება Orthotopic transplantation of heart

FQSA10 გულის ორთოტოპიული  ტრანსპლანტირება და ბიკავალური 
ანასტომოზები

Orthotopic transplantation of heart with bicaval anastomosis

FQSA20 გულის ორთოტოპიული  ტრანსპლანტირება  და რეციპიენტის 
წინაგულის რეკონსტრუქცია ან ვენური სისტემის შეერთება

Orthotopic heart transplantation with reconstruction of recipient atria or systemic venous connections

FQSA30 გულის ჰეტეროტოპიული  ტრანსპლანტირება Heterotopic transplantation of heart

FQSA40 გულის   ტრანსპლანტირება ცოცხალი დონორიდან Transplantation of heart with living donor

FQSA96 გულის   ტრანსპლანტირება  სხვა მეთოდით Other transplantation of heart

FQSB გულის და ფილტვის ტრანსპლანტირება Transplantation of heart and lung

FQSB00 გულის და ფილტვის ტრანსპლანტირება Transplantation of heart and lung

FQSB10 გულის და ფილტვის ტრანსპლანტირება და  ბიკავალური 
ანასტომოზები

Transplantation of heart and lung with bicaval anastomosis

FQSB20  გულის და ფილტვის ტრანსპლანტირება და  რეციპიენტის წინაგულის 
რეკონსტრუქცია ან ვენური სისტემის შეერთება

Transplantation of heart and lung with reconstruction of recipient atria or systemic venous connections

FQSB30  გულის და ფილტვის ტრანსპლანტირება და ბრონქიალური არტერიის 
რევასკულარიზაცია

Transplantation of heart and lungs with revascularisation of bronchial arteries

FQSB96  გულის და ფილტვის ტრანსპლანტირება სხვა მეთოდით Other transplantation of heart and lung

FQSW სხვა პროცედურები გულის და ფილტვის ტრანსპლანტირებისთვის Other procedures in transplantation of heart and lung

FQSW96 სხვა პროცედურა გულის და ფილტვის ტრანსპლანტირებისთვის Other procedure in transplantation of heart and lung

FW გულის და გულმკერდის ძირითადი სისხლძარღვების განმეორებითი 
ოპერაციები

Reoperations on heart and major thoracic vessels

FWSA00 გახსნილი ჭრილობის აღდგენა გულის და გულმკერდის ძირითადი 
სისხლძარღვების ქირურგიაში

Repair of wound dehiscence in surgery of heart and major thoracic vessels

FWSB00 გულის და გულმკერდის ძირითადი სისხლძარღვების  განმეპრებითი 
ოპერაცია ზედაპირული ინფექციის გამო

Reoperation for superficial infection in surgery of heart and major thoracic vessels

FWSC00 გულის და გულმკერდის ძირითადი სისხლძარღვების  განმეპრებითი 
ოპერაცია ღრმა ინფექციური კერის  გამო

Reoperation for deep infection in surgery of heart and major thoracic vessels

FWSD00 გულის და გულმკერდის ძირითადი სისხლძარღვების  განმეპრებითი 
ოპერაცია ზედაპირული სისხლდენის  გამო

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of heart and major thoracic vessels

FWSE00 გულის და გულმკერდის ძირითადი სისხლძარღვების  განმეპრებითი 
ოპერაცია ღრმა სისხლდენის  გამო

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of heart and major thoracic vessels

FWSF00 განმეორებითი ოპერაცია ანასტომოზის ან ნაკერის უკმარისობის  გამო  
გულის ქირურგიაში

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in surgery of heart
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FWSG00 განმეორებითი ოპერაცია თრომბოზის ან ემბოლიის გამო გულის და 
გულმკერდის ძირითადი სისხლძარღვების  ქირურგიაში

Reoperation for thrombosis or embolus in surgery of heart and major thoracic vessels

FWSG02 ანგიოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია თრომბოზის ან ემბოლიის 
გამო გულის და გულმკერდის ძირითადი სისხლძარღვების  
ქირურგიაში

Angioscopic reoperation for thrombosis or embolus in surgery of heart and major thoracic vessels

FWSW96 სხვა ოპერაცია  გულის და გულმკერდის ძირითადი სისხლძარღვების  
ქირურგიაში

Other reoperation on heart or major thoracic vessels

FWSW98 სხვა ანგიოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია გულზე და გულმკერდის 
ძირითად სისხლძარღვებზე

Other angioscopic reoperation on heart or major thoracic vessels

FWXX00 MAST(ანტიშოკური პნევმატური სამედიცინო კოსტუმი) MAST (Anti Shock Trouses)

FWXX99 სხვა მცირე ოპერაციები გულის ქირურგიაში Other minor procedure in cardiac surgery

FX სხვა პროცედურები გულზე Other procedures of heart

FXD გულის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of heart

FXDA00 გულის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Cardiac X-ray examination

FXDA10 გულის  დინამიური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Dynamic heart X-ray examination

FXDC1A ზედა ღრუ ვენის გაფია Upper cavography

FXDC2A მარჯვენამხრივი კარდიოანგიოგრაფია Right cardioangiography

FXDC3A მარცხენამხრივი კარდიოანგიოგრაფია Left cardioangiography

FXDC40 ორმხრივი კარდიოანგიოგრაფია Bilateral cardioangiography

FXDD1A გულის კტ გამოკვლევა CT of heart

FXDD1P გულის  პერფუზიის კტ გამოკვლევა CT examinantion of heart perfusion

FXDE1A გულის ულტრასონოგრაფია Cardiac ultrasonography

FXDE1B გულის ულტრასონოგრაფია დატვირთვის ტესტით ან სტრესის ტესტით Cardiac ultrasound with work load or stress

FXDE1K გულის ულტრასონოგრაფია კონტრასტის გამოყენებით Ultrasonography of heart with contrast

FXDE4B ტრანსეზოფაგული გულის ულტრასონოგრაფია Transesophageal cardiac ultrasonography

FXDE6C ანგიოსკოპიური გულის ულტრასონოგრაფია Angioscopic cardiac ultrasonography

FXDE7B ეპიკარდიალური  ულტრასონოგრაფია Epicardial ultrasonography

FXDE7C თორაკოსკოპიული ეპიკარდიალური  ულტრასონოგრაფია Thoracoscopic epicardial ultrasonography

FXDE7D სხვა ინტრაოპერაციული გულის  ულტრასონოგრაფია Other intraoperative ultrasonography of heart

FXDE8P ბოტალის სდინრის  ულტრასონოგრაფია Ultrasonography of ductus Botalli

FXDG1B გულის მაგნიტო-რეზონანსული ( MRI ) გამოკვლევა Heart MRI examination

FXDK1A გულის სპეკტროსკოპია Cardiac spectroscopy

FXDL1A მაგნეტოკარდიოგრაფია Magnetocardiography

FXF გულის დიაგნოსტიკური  პროცედურები Diagnostic procedures of hearth

FXF0 ელექტროკარდიოგრაფია Electrocardiography

FXF000 ელექტროკარდიოგრაფია 12 სტანდარტულ განხრაში ECG with 12 standard connections
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FXF002 ელექტროკარდიოგრაფია (ეკგ)  დატვირთვის ტესტით ECG with work load test

FXF003 ეკგ ჰიპერვენტილაციის ტესტით ECG with hyperventilation

FXF004 ეკგ  ამბულატორიულ პირობებში Ambulatory ECG

FXF005 ეკგ სიმპტომები Symptom ECG

FXF006 მაღალი სიზუსტის ეკგ High resolution ECG

FXF008 ეზოფაგური ეკგ Esophageal ECG

FXF009 სხვა სპეციფიკური ეკგ Other special ECG

FXF010 ელექტროდის იმპლანტირება ეკგ-ს გადასაღებად ამბულატორიულ 
პირობებში

Implantation of electrode for ambulatory ECG

FXF020 მარყუჟოვანი ჩამწერის იმპლანტირება გულის არითმიის შესასწავლად Implantation of loop recorder for examination of cardiac arythmias

FXF022 მარყუჟოვანი ჩამწერის  მონაცემების ანალიზი გულის არითმიის 
შესასწავლად

Analysis of loop recorder data of cardiac arythmias

FXF024 მარყუჟოვანი ჩამწერის ამოღება Removal of loop recorder

FXF030 გულის პეისმეიკერის ან დეფიბრილატორის შემოწმება ან ხელახალი 
დაპროგრამირება

Check-up and reprgramming of cardicac pacemaker or defibrillator

FXF050 გულის ტრანსეზოფაგური დიაგნოსტიკური სტიმულირება Transesophageal diagnostic stimulation of heart

FXF1 გულის ფუნქციის გამოსაკვლევი სხვა მეთოდები Other investigations of hearth function

FXF100 სისხლის წნევის გაზომვა Blood pressure measurement

FXF101 სისხლის წნევის გაზომვა დოპლერის მეთოდით Blood pressure measurement with Doppler method

FXF102 სისხლის წნევის მონიტორინგი/ ხანგრძლივი დაკვირვება Blood pressure monitoring

FXF103 სისხლის წნევის პირდაპირი ინტრაარტერიული მეთოდით Direct intraarterial blood pressure measurement

FXF104 ბარორეფლექსის მგრძნობელობის გაზომვა Baroreflex sensitivity measurement

FXF106 ორთოსტატიული ტესტი Ortostatic test

FXF107 პულსის მოცულობის მრუდის ან სისხლის წნევის რეგისტრირება 
რამოდენიმე პერიფერიულ წერტილში

Registration of pulse volume curve or registration of blood pressure at several or periferal locations

FXF110 პულსის  და პულსის ცვალებადობის გაზომვა Measurement of pulse and pulsvariation

FXF112 ცენტრალური ვენური წნევის გაზომვა Measurement of central venous pressure

FXF114 ფილტვის არტერიის ცირკულაციის და ნაკადის გაზომვა Measurement of pulmonary circulation pressure and flow

FXF119 გულის სხვა ფიზიკური გამოკვლევა Other physical examination of heart

FXF120 ცირკულაციის გამოკვლევა ფერადი მეთოდით Examination of circulation with color method

FXF122 გულის წუთობრივი მოცულობის გაზომვა Measurement of minute volume of heart

FXF145 გულის ულტრასონოგრაფია დატვირთვის ტესტით Heart ultrasonography with load test

FXF2 გულის კათეტერიზაცია Cardiac cathetrisation

FXF200 მარჯვენა წინაგულის ან პარკუჭის კათეტერიზაცია Catheterisation of right atrium or ventricle

FXF210 მარცხენა წინაგულის ან პარკუჭის კათეტერიზაცია Catheterisation of left atrium or ventricle

FXF220 გულის ორივე ნაწილის კათეტერიზაცია Catheterisation of both sides of heart
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FXF225 მარცხენა წინაგულის ან პარკუჭის ტრანსსეპტალური კათეტერიზაცია Transseptal catheterisation of left atrium or ventricle

FXF230 აორტის კოარქტაციის დილატირება ბალონის გამოყენებით Balloon dilatation of coarctation of aorta

FXF299 გულის კათეტერიზაცია სხვა პროცედურებთან ერთად Catheterisation of heart with other procedure

FXFA00 გულის კლინიკური გამოკვლევა Clinical examination of heart

FXFA90 ფიზიკური დატვირთვის ტესტი Fysical exercise test

FXFX90 კარდიოლოგიური კლინიკური გამოკვლევა Cardiologic clinical examination

FXI გულის გამოკვლევა იზოტოპის გამოყენებით Heart isotope examination

FXIA00 გულის გამოსახულების მიღება იზოტოპის გამოყენებით Heart isotope imaging

FXIA20 გულის ფუნქციის  იზოტოპური გამოკვლევა Heart function isotope examination

FXIA40 ინტრაკარდიალური შუნტის იზოტოპური გამოსახულება Intra cardiac shunt isotope imaging

FXIB00 გაული, მეტაბოლური PET Heart, metabolic PET

FXIC00 გული,რეცეპტორი PET Heart, reseptor PET

FXIW00 გული, იზოტოპური გამოსახულება კომბინირებული PET-თან Heart, isotope imaging combined with PET

FXX სხვა პროცედურები გულზე და ძურითად სისხლძრღვებზე Other procedures on heart and great vessels

FXX000 გულის  და გულმკერდის ძირითადი სისხლძრღვების პუნქცია Puncture of heart or major thoracic vessels

FXX001 გულის  და გულმკერდის ძირითადი სისხლძრღვების 
თორაკოსკოპიული პუნქცია

Thoracoscopic puncture of heart or major thoracic vessel

FXX002 გულის  და გულმკერდის ძირითადი სისხლძრღვების პუნქცია 
ასპირაციასთან ერთად

Puncture of heart or major thoracic vessels with aspiration

FXX004 გულის  და გულმკერდის ძირითადი სისხლძრღვების manometry 
პუნქცია

Puncture manometry of heart or major thoracic vessels

FXX010 გულის კუნთის ბიოფსია Muscle biopsy of heart

FXX020 გულის  და გულმკერდის ძირითადი სისხლძრღვების  ფლოუმატრია Flowmetry of heart or major thoracic vessels

FXXA გულის გადაუდებელი მდგომარეობების თერაპა Treatment of cardiac emergency

FXXA00 გულის დახურული მასაჟი Closed cardiac compression

FXXA05 გულის მექანიკური კომპრესია Mechanical heart compression

FXXA10 გულის ღია კომპრესია Open cardiac compression

FXXA20 გულის კომპრესია და გულმკერდის (გულმკერდის ) აორტის დროებითი 
ფიქსაციით

Cardiac compression with temporary clamping of thoracic aorta

FXXA30 სხვა პროცედურები გულის კომპრესიისთვის Other cardiac compression procedure

FXXB გულის დროებითი პეისმეიკერი Temporary cardiac pacemaker

FXXB00 გულის დროებითი  ტრანსვენოზური პეისმეიკერი Temporary transvenous cardiac pacemaker

FXXB10 დროებითი ეპიკარდიალური პეისმეიკერის გამოყენება Use of temporary epicardial pacemaker

FZ პროცედურები დაკავშირებული ექსტრაკორპორალურ ან ხელოვნურ 
სისხლისმიმოქცქვასთნ

Procedures relating to extracorporeal or assisted circulation
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FZSA ინტრაოპერაციული სრული   კარდიოპლმონური 
შუნტირება/შუნტირება/შეერთება/ bypass ოპერცია

Intraoperative total cardiopulmonary bypass

FZSA00 სრული  კარდიოპლმონური  შუნტირება/შეერთება/ bypass ოპერცია 
ნორმოთერმიის პირობებში ან მართვითი ჰიპოთერმიის პირობებში 
ერთდროული ქირურგიული ჩარევის დროს

Total cardiopulmonary bypass in normothermia or moderate hypothermia at concurrent surgical procedure

FZSA10 სრული  კარდიოპლმონური  შუნტირება/შეერთება/ bypass ოპერცია ღრმა 
ჰიპოთერმიის პირობებში პარალელური  ქირურგიული ჩარევის დროს

Total cardiopulmonary bypass in deep hypothermia at concurrent surgical procedure

FZSA13 სრული  კარდიოპლმონური  შუნტირება/შეერთება/ bypass ოპერცია ღრმა 
ჰიპოთერმიის პირობებში  და ექსკლუზიური ტვინის პერფუზია 
პარალელური  ქირურგიული ჩარევის დროს 

Total cardiopulmonary bypass in deep hypothermia and exclusive cerebral perfusion at concurrent surgical 
procedure

FZSA20 სრული  კარდიოპლმონური  შუნტირება/შეერთება/ bypass ოპერცია ღრმა 
ჰიპოთერმიის პირობებში და სისხლისმიმოქცევის შეჩერება 
პარალელური  ქირურგიული ჩარევის დროს 

Total cardiopulmonary bypass in deep hypothermia and circulatory arrest at concurrent surgical procedure

FZSA96 სხვა სრული  კარდიოპლმონური  შუნტირება/შეერთება/ bypass ოპერცია 
პარალელური  ქირურგიული ჩარევის დროს 

Other total cardiopulmonary bypass at concurrent surgical procedure

FZSB ინტრაოპერაციული ნაწილობრივი კარდიოპლმონური 
შუნტირება/შეერთება/ bypass ოპერცია

Intraoperative partial cardiopulmonary bypass

FZSB00 ინტრაოპერაციული ნაწილობრივი კარდიოპლმონური 
შუნტირება/შეერთება/ bypass ოპერცია

Intraoperative partial cardiopulmonary bypass

FZSC ინტრაოპერაციული ნაწილობრივი კარდიოპლმონური 
შუნტირება/შეერთება/ bypass ოპერცია ოქსიგენატორის გამოყენების 
გარეშე

Partial cardiopulmonary bypass without use of oxygenator

FZSC00 ინტრაოპერაციული ნაწილობრივი კარდიოპლმონური 
შუნტირება/შეერთება/ bypass ოპერცია ოქსიგენატორის გამოყენების 
გარეშე

Partial cardiopulmonary bypass without use of oxygenator

FZSD ECHLA -ას(ექსტრაკორპორირებული გულის და ხელოვნური ფილტვის)  
გამოყენება  პარალელური  ქირურგიული ჩარევის გარეშე

Use of ECHLA without concurrent surgical procedure

FZSD00 ECHLA -ას   პარალელური  ქირურგიული ჩარევის გარეშე Use of extracorporeal heart and lung assistance (ECHLA) without concurrent surgical procedure

FZSE ECLA -ას (ექსტრაკორპორირებული  ხელოვნური ფილტვის)  გამოყენება Use of ECLA

FZSE00 ექსტრაკორპორირებული ხელოვნური ფილტვის (ECLA) გამოყენება Use of extracorporeal lung assistance (ECLA)

FZSF  ECLA-ს ან ECHLA -ს  შემდგომი დეკანულაცია Decannulation after ECHLA or ECLA

FZSF00  ECLA-ს ან ECHLA -ს  შემდგომი დეკანულაცია Decannulation after ECHLA or ECLA

FZSG IABP-ს (ინტრააორტული ბალონური ტუმბო) გამოყენება Use of IABP
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FZSG00 IABP-ს (ინტრააორტული ბალონური ტუმბო) ჩაყენება და გამოყენება Insertion and use of intra-aortal balloon pump (IABP)

FZSH IABP-ს (ინტრააორტული ბალონური ტუმბო) ამოღება Removal of IABP

FZSH00 IABP-ს (ინტრააორტული ბალონური ტუმბო) ამოღება Removal of IABP

FZSJ PABP-ს (ინტრაპულმონური ბალონური ტუმბო) ამოღება Insertion of PABP

FZSJ00 PABP-ს (ინტრაპულმონური ბალონური ტუმბო) ჩადგმა Insertion of pulmonary artery balloon pump (PABP)

FZSK PABP-ს (ინტრაპულმონური ბალონური ტუმბო)  ამოღება Removal of PABP

FZSK00 PABP-ს (ინტრაპულმონური ბალონური ტუმბო) ამოღება Removal of PABP

FZSL ექსტრა- პარა- ან ინტრაკორპორული  VAD-ის (პარკუჭის დამხმარე 
მოწყობილობა) ჩადგმა და გამოყენება

Insertion and use of extra-, para- or intracorporeal VAD

FZSL00 ექსტრა- პარა- ან ინტრაკორპორული  VAD-ის (პარკუჭის დამხმარე 
მოწყობილობა) ჩადგმა და გამოყენება

Insertion and use of extra-, para- or intracorporeal VAD

FZSM ექსტრა- პარა- ან ინტრაკორპორული  VAD-ის  (პარკუჭის დამხმარე 
მოწყობილობა) ამოღება

Removal of extra-, para- or intracorporeal VAD

FZSM00 ექსტრა- პარა- ან ინტრაკორპორული  VAD-ის  (პარკუჭის დამხმარე 
მოწყობილობა) ამოღება

Removal of extra-, para- or intracorporeal VAD

FZSN პროცედურები  TAH-ის (სრული  ხელოვნური გული)  გამოყენებით Procedures using TAH

FZSN00 პროცედურები  TAH-ის (სრული  ხელოვნური გული)  გამოყენებით Procedures using total artificial heart (TAH )

FZSP ჰემოფილტრაცია ან ჰემოდიალიზი კარდიოპულმონური bypass 
ოპერაციის დროს

Hemofiltration or hemodialysis in the course of cardiopulmonary bypass

FZSP00 ჰემოფილტრაცია ან ჰემოდიალიზი კარდიოპულმონური bypass 
ოპერაციის დროს

Haemofiltration or haemodialysis in the course of cardiopulmonary bypass

FZX000 მიზანმიმართული თერაპია გულის უკმარისობის დროს Trendelenburg therapy for cardiac insuffisiency

FZX009 გულის უკმარისობის თერაპა სხვა ან არასპეციფიური მეთოდით Other or usspecified position therapy of cardiac insuffisiency

G გულმკერდის კედელი, პლევრა, შუასაყარი, დიაფრაგმა, 
ტრაქეა, ბრონქები და ფილტვები

Chest wall, pleura, mediastinum, diaphragm, trachea, bronchus and lung

GA გულმკერდის კედელი, პლევრა, შუასაყარი Chest wall, pleura and diaphragm
GAD გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology chest wall, pleura and diaphragm

GADA5A ნეკნების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Rib X-ray examination
GADA6A მკერდის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Sternal X-ray examination
GADA7A სტერნო-კლავიკულური სახსრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Sterno-clavicular joint X-ray examination
GADE1A გულმკერდის ღრუს ულტრასონოგრაფია Chest cage ultrasonography
GAE პლევრის ღრუს ენდოსკოპია Endoscopy of pleural cavity
GAE002 ენდოსკოპია კან-პლევრის ფანჯრიდან Endoscopy through pleuro-cutaneous window
GAE005 ენდოსკოპია და ბიოფსია კან-პლევრის ფანჯრიდან Endoscopy with biopsy through pleuro-cutaneous window
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GAF გულმკერდის  ფიზიკალური გამოკვლევა Physical examination of chest
GAFA00 გულმკერდის ტრანსილუმინაცია/ გაშუქება Transillumination of chest
GAFG00 შუასაძგიდის/ დიაფრაგმული ნერვის( phrenic nerve) მაგნიტური სტიმულირება Magnetic stimulation of the phrenic nerve

GAO გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის  რადიოთერაპია Radiotherapy of chest wall, pleura and diaphragm
GAO001 გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of thorax excluding intrathoracal organs

GAO002 გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of tumor of thorax excluding intrathoracal organs

GAO003 გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of thorax excluding intrathoracal organs
GAO004 გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის პალიატიური  რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of thorax excluding intrathoracal organs

GAO029 გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Raditherapy of local recidive of tumor of thorax excluding intrathoracal organs

GAO049 გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის მატასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis of thorax excluding intrathoracal organs

GAO090 გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის პროფილაქტიკური 
რადიოთერაპია

Profylactic radiotherapy of thorax excluding intrathoracal organs

GAO099 გულმკერდის სხვა რადიოთერაპია (არ იგულისხმება გ/შიდა ორგანოები) Other radiotherapy of thorax excluding intrathoracal organs
GAS გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის ქირურგია Surgery of chest wall, pleura and diaphragm
GASA პლევრის  დრენირება და ენდოსკოპია Drainage and endoscopy of pleura
GASA10 პლევრის დრენაჟის მილის ინტერკოსტალური ( ნეკნთაშორისი) ჩადგმა Intercostal insertion of pleural drainage tube
GASA15 პლევრის დრენაჟის მილის ჩადგმა რეზეცირებულ ნეკნის საშუალებით Insertion of pleural drainage tube by resection of rib
GASA20 პლევრის ფენესტრაცია Fenestration of pleura
GASA31 თორაკოსკოპია Thoracoscopy
GASA96 პლევრის ღრუს დრენირება  სხვა ღია ან კანქვეშა მიდგომით Other open or percutaneous drainage of pleural cavity
GASA97 სხვა თორაკოსკოპიული დრენირების პროცედურები პლევრაზე Other thoracoscopic drainage procedures on pleura
GASB თორაკოტომია Thoracotomy
GASB00 გადაუდებელი თორაკოტომია Emergency thoracotomy
GASB10 წინა- ან უკანა-გვერდითი თორაკოტომია Antero- or postero-lateral thoracotomy
GASB13 ტრანსაქსიალური თორაკოტომია Transaxillary thoracotomy
GASB20 მედიალური სტერნოტომია Median sternotomy
GASB30 პარასტერნალური მინითორაკოტომია Parasternal minitorakotomi
GASB96 სხვა ტიპის  თორაკოტომია Other thoracotomy
GASC ოპერაციები პლევრაზე Operations on pleura
GASC00 პლევრის ბიოფსია Biopsy of pleura
GASC01 პლევრის   ენდოსკოპური ბიოფსია Endoscopic biopsy of pleura
GASC10 უცხო სხეულის ამოღება პლევრის ღრუდან Removal of foreign body from pleural cavity
GASC11 უცხო სხეულის ამოღება პლევრის ღრუდან   ენდოსკოპური მეთოდით Endoscopic removal of foreign body from pleural cavity
GASC20 პლევრის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision or destruction of lesion of pleura
GASC21 პლევრის დაზიანებული უბნის  ენდოსკოპური ამოკვეთა ან დაშლა Endoscopic excision or destruction of lesion of pleura

GASC30 ხელოვნური პნევმოთორაქსი Artificial pneumothorax
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GASC33 მექანიკური პლევროდეზისი Mechanical pleurodesis
GASC34  ენდოსკოპური მექანიკური პლევროდეზისი Endoscopic mechanical pleurodesis
GASC36 ქიმიური  პლევროდეზისი Chemical pleurodesis
GASC37  ენდოსკოპური ქიმიური  პლევროდეზისი  Endoscopic chemical pleurodesis
GASC40 პლევროდეზისი და დეკორტიკაცია Pleurodesis with decortication
GASC41  ენდოსკოპური  პლევროდეზისი და დეკორტიკაცია Endoscopic pleurodesis with decortication
GASC43 პლევრის სრული  დეკორტიკაცია Total decortication of pleura
GASC44 პლევრის სრული  დეკორტიკაცია  ენდოსკოპური მეთოდით Endoscopic total decortication of pleura
GASC46 პლევრის ნაწილობრივი დეკორტიკაცია Partial decortication of pleura
GASC47 პლევრის ნაწილობრივი დეკორტიკაცია  ენდოსკოპური მეთოდით Endoscopic partial decortication of pleura
GASC96 სხვა ოპერაცია პლევრაზე Other operation on pleura
GASC97 სხვა  ენდოსკოპური ოპერაცია პლევრაზე Other endoscopic operation on pleura
GASC98 სხვა  ოპერაცია პლევრაზე  კან-პლევრული მიდგომით Other operation on pleura through pleuro-cutaneous window
GASD თორაკოპლასტიკა და მასთან დაკავშირებული პროცედურები Thoracoplasty and related procedures
GASD00 თორაკოპლასტიკა ''დაბჟენის '' გარეშე Thoracoplasty without plombage
GASD03 თორაკოპლასტიკა ''დაბჟენით '' Thoracoplasty with plombage
GASD10  ''ბჟენის '' მასალის ამოღება გულმკერდის კედლიდან Removal of plombage material from chest wall
GASD96 თორაკოპლასტიკა სხვა მეთოდით ან მასთან დაკავშირებული პროცედურები Other thoracoplasty or related procedure

GASE გულმკერდის კედლის გაკვეთა, ბიოფსია, რეზექცია და აღდგენა Incision, biopsy, resection and repair of chest wall
GASE00 გულმკერდის კედლის გაკვეთა ან ბიოფსია Incision or biopsy of chest wall
GASE03 გულმკერდის კედლის გაკერვა Suture of chest wall
GASE06 გულმკერდის კედლის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of chest wall
GASE10 გულმკერდის კედლის კვეთის დახურვა Closure of previous incision of chest wall
GASE13 პლევრის ფენესტრაციის დახურვა Closure of fenestration of pleura
GASE16 გულმკერდის კედლის რეზექცია Resection of chest wall
GASE20 გულმკერდის კედლის რეზექცია და აღდგენა  flap–ის   გამოყენებით Resection of chest wall and repair using flap
GASE23 გულმკერდის კედლის რეზექცია და აღდგენა პროთეზის   გამოყენებით Resection of chest wall and prosthetic repair
GASE26 გულმკერდის კედლის  აღდგენა  ტრავმის შემდეგ Repair of injury to chest wall
GASE30 გულმკერდის კედლის და დიაფრაგმის კომბინირებული ტრავმის შემდგომი 

აღდგენა  
Repair of combined injury to chest wall and diaphragm

GASE40 ოპერაცია ნეკნებზე და რბილ ქსოვილებზე ღია პნევმოთორაქსის გამო Operation on rib and soft tissues for thoracic outlet syndrome
GASE50 გულმკერდის კედლის რეკონსტრუქცია Reconstruction of chest wall
GASE53 უცხო სხეულის ამოღება გულმკერდის კედლიდან Removal of foreign body from chest wall
GASE70 გულმკერდის კედლის პსევდოართროზის (ცრუ სახრის) ოპერაცია Operation for pseudoarthrosis of chest wall
GASE73 გულმკერდის კედლის პსევდოართროზის (ცრუ სახრის) ოპერაცია ძვლის 

ტრანსპლანტაციით
Operation for pseudoarthrosis of chest wall with bone transplantation

GASE90 გულმკერდის კედლიდან საფიქსაციო მასალის/საშუალების  ამოღება Removal of fixation material from chest wall
GASE96 გულმკერდის კედლის გაკვეთა, ბიოფსია, რეზექცია და აღდგენა სხვა მეთოდით Other incision, biopsy, resection or repair of chest wall

GASF გულმკერდის კედლის თანდაყოლილი პათოლოგიის პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of malformations of chest wall

GASF00 pectus carinatum-ის კორექცია/გასწორება Correction of pectus carinatum
GASF03 pectus excavatum-ის  კორექცია/გასწორება Correction of pectus excavatum
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GASF10 საპროთეზო მასალის ამოღება გულმკერდის კედლის თანდაყოლილი 
პათოლოგიის პლასტიკური აღდგენის შემდეგ

Removal of prosthetic material after correction of malformation of chest wall

GASF96 გულმკერდის კედლის თანდაყოლილი პათოლოგიის კორექცია სხვა მეთოდით Other correction of malformation of chest wall

GASG ტრანსგულმკერდის  და თორაკოსკოპიული ოპერაციები დიაფრაგმაზე Transthoracic and thoracoscopic operations on diaphragm
GASG00 ტრანსგულმკერდის  დიაფრაგმის ბიოფსია Transthoracic biopsy of diaphragm
GASG01 თორაკოსკოპიული დიაფრაგმის ბიოფსია Thoracoscopic biopsy of diaphragm
GASG10 დიაფრაგმის დაზიანებული უბნის ტრანსგულმკერდის   ამოკვეთა ან 

დესტრუქცია
Transthoracic excision or destruction of lesion of diaphragm

GASG11 დიაფრაგმის დაზიანებული უბნის თორაკოსკოპიული   ამოკვეთა ან 
დესტრუქცია

Thoracoscopic excision or destruction of lesion of diaphragm

GASG20 დიაფრაგმიდან უცხო სხეულის ტრანსგულმკერდის  ამოღება Transthoracic removal of foreign body from diaphragm
GASG21 დიაფრაგმიდან უცხო სხეულის თორაკოსკოპიული ამოღება Thoracoscopic removal of foreign body from diaphragm
GASG30  დიაფრაგმის  გახეთქვის/გაგლეჯვის ტრანსგულმკერდის   აღდგენა Transthoracic repair of diaphragm for rupture

GASG31 დიაფრაგმის  გახეთქვის/გაგლეჯვის თორაკოსკოპიული  აღდგენა Thoracoscopic repair of diaphragm for rupture
GASG33  დიაფრაგმის   ტრანსგულმკერდის   რეზექცია Transthoracic resection of diaphragm
GASG36 დიაფრაგმის   ტრანსგულმკერდის   რეზექცია და რეკონსტრუქცია ''გრაფტ''–ის 

გამოყენებით
Transthoracic resection and reconstruction of diaphragm using graft

GASG40 თორაკო–აბდომინალური ფისტულის ტრანსგულმკერდის   დახურვა Transthoracic closure of thoraco-abdominal fistula
GASG50 დიაფრაგმის დეფექტის ტრანსგულმკერდის  აღდგენა Transthoracic repair of defect of diaphragm
GASG96 სხვა ტრანსგულმკერდის  ოპერაცია დიაფრაგმაზე Other transthoracic operation on diaphragm
GASG97 სხვა თორაკოსკოპიული  ოპერაცია დიაფრაგმაზე Other thoracoscopic operation on diaphragm
GASW სხვა ოპერაციები გულმკერდის კედლზე, პლევრაზე და დიაფრაგმაზე Other operations on chest wall, pleura and diaphragm
GASW96 სხვა ოპერაცია გულმკერდის კედლზე, პლევრაზე და დიაფრაგმაზე Other operation on chest wall, pleura and diaphragm
GASW97 სხვა თორაკოსკოპიული  ოპერაცია გულმკერდის კედლზე, პლევრაზე და 

დიაფრაგმაზე
Other thoracoscopic operation on chest wall, pleura and diaphragm

GAX სხვა პროცედურები გულმკერდის კედლზე, პლევრაზე და დიაფრაგმაზე Other procedures of chest wall, pleura and diaphragm
GAXA05 დიაფრაგმის მასტიმულირებელი მოწყობილობის შემოწმება Check-up of diafragma stimulating device
GAXX00 გულმკერდის კედლის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of chest wall
GAXX02 პლევრის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of pleura
GAXX04 დიაფრაგმის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of diaphragm
GAXX10 თორაკოცენტეზი Thoracocentesis
GAXX12 პლევრის კათეტერის გამოცვლა ან ამოღება Pleural catheter exchange or removal
GAXX20 ხელოვნური პნევმოთორაქსი ფილტვის კოლაპსის გამო Artificial pneumothorax for collapse of lung
GAXX30 პლევრის ღრუს გამორეცხვა Irrigation of pleural cavity
GB ტრაქეა Trachea
GBD ტრაქეის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of trachea
GBDA1A ტრაქეის  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Tracheal X-ray examination
GBDA2A ეპიფარინგსის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Epipharynx X-ray examination
GBDA3A ხორხის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Larynx X-ray examination
GBE ტრაქეის ენდოსკოპია Endoscopy of trachea
GBE002 ტრაქეოსკოპია Tracheoscopy
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GBE005 ტრაქეოსკოპია და ბიოფსია Tracheoscopy with biopsy
GBS ტრაქეის ქირურგია Surgery of trachea
GBSA ტრაქეოტომია და ოპერაციები ტრქეაზე ტრავმის ან დაზიანების გამო Tracheotomy and operations on trachea for injury or lesion
GBSA00 ტრაქეოტომია  Tracheotomy
GBSA10 ტრაქეოტომია  და უცხო სხეულის ამოღება Tracheotomy with removal of foreign body
GBSA12 ტრაქეიდან  უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპური მეთოდით Endoscopic removal of foreign body from trachea
GBSA22 ტრაქეის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ენდოსკოპური მეთოდით Endoscopic excision of lesion of trachea
GBSA25 ტრაქეის დაზიანებული უბნის ენდოსკოპური ელექტროკოაგულაცია Endoscopic electrocoagulation of lesion of trachea
GBSA28 ტრაქეის დაზიანებული უბნის  ენდოსკოპური ლაზეროთერაპია Endoscopic laser therapy of lesion of trachea
GBSA32 ტრაქეის ენდოსკოპური დილატირება Endoscopic dilatation of trachea
GBSA35 ტრაქეაში სტენტის ჩადგმა ენდოსკოპიურად Endoscopic insertion of tracheal stent
GBSA40 ტრაქეის გაკერვა Suture of trachea
GBSA46 ტრაქეოპლასტიკა Tracheoplasty
GBSA50 ტრაქეის აღდგენა Repair of trachea
GBSA53 ტრაქეის აღდგენა პროთეზის გამოყენებით Prosthetic repair of trachea
GBSA96 სხვა კვეთები ან ოპერცია ტრაქეის ტრავმის ან დაზიანების გამო Other incision or operation on trachea for injury or lesion
GBSA98 სხვა  ენდოსკოპური ოპერცია ტრაქეის ტრავმის ან დაზიანების გამო Other endoscopic operation on trachea for injury or lesion
GBSB ტრაქეოსტომია და მასთან დაკავშირებული ოპერაციები Tracheostomy and related operations
GBSB00 ტრაქეოსტომია Tracheostomy
GBSB02 ტრაქეოსტომია  და დილატირება Tracheostomy with dilatation
GBSB03 კანქვეშა ტრაქეოსტომია Percutaneous tracheostomy
GBSB06 ტრაქეოსტომია და  უცხო სხეულის ამოღება Tracheostomy with removal of foreign body
GBSB13 ტრაქეოსტომის შემოწმება Revision of tracheostomy
GBSB18 ტრაქეოსტომის  დახურვა Closure of tracheostomy
GBSB96 ტრაქეოსტომიასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other tracheostomy procedure
GBSC ტრაქეის რეზექცია და რეკონსტრუქცია Resection and reconstruction of trachea
GBSC00 ტრაქეის ნაწილობრივი  რეზექცია  Partial resection of trachea
GBSC03 ტრაქეის რეზექცია Resection of trachea
GBSC06 ტრაქეის რეზექცია  და პროთეზული რეკონსტრუქცია Resection and prosthetic reconstruction of trachea
GBSC10 ტრაქეის ხრტილოვანი ნაწილის ბიფურკაციის დონეზე რეზექცია და 

რეკონსტრუქცია
Resection and reconstruction of carina

GBSC13 ტრაქეის ხრტილოვანი ნაწილის ბიფურკაციის დონეზე რეზექცია და 
რეკონსტრუქცია ''გრაფტ''–ის გამოყენებით

Resection and reconstruction of carina using graft

GBSC96 ტრაქეის სხვა ტიპის რეზექცია და რეკონსტრუქცია Other resection or reconstruction of trachea
GBSW სხვა ოპერაციები ტრაქეაზე Other operations on trachea
GBSW96 სხვა ოპერაცია  ტრაქეაზე Other operation on trachea
GBSW98 სხვა ტრანსლუმინალური  ენდოსკოპური პროცედურები ტრაქეაზე Other transluminal endoscopic procedure on trachea

GBX სხვა  პროცედურები ტრაქეაზე Other procedures of trachea
GBXB00 ტრაქეოსტომული მილის ინსტალირება ან გამოცვლა Installation or exchange of tube to tracheostomy
GBXB02 ინდივიდუალურად შერჩეული ტრაქეალური მილის  ტესტირება Producing and testing of individually adjusted tracheal tube
GBXB10 ტრაქეოსტომის ხმის სარქველის გამოცვლა Exchange of tracheostmy voice valve
GBXX00 ტრაქეის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of trachea
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GBXX10 ასპირაციული კანულის ჩადგმა  ტრაქეაში კანქვეშა მიდგომით Percutaneous insertion of aspiration cannula into trachea

GC ბრონქები Bronchus
GCD ბრონქების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of bronchi
GCDB1B რენტგენოლოგიური ბრონქოგრაფია  Bronchography with X-ray
GCE ბრონქების დიაგნოსტიკური პროცედურები Diagnostic procedures on bronchi
GCE002 ბრონქოსკოპია ხისტი ბრონქოსკოპით Rigid bronchoscopy
GCE004 ბრონქოსკოპია ხისტი ბრონქოსკოპით და ფილტვების ბიოფსია Rigid bronchoscopy with biopsy of lung

GCE005 ბრონქოსკოპია ხისტი ბრონქოსკოპით  და ბიოფსია Rigid bronchoscopy with biopsy
GCE012 ბრონქოსკოპია დრეკადი  ბრონქოსკოპით Flexible bronchoscopy
GCE014 ბრონქოსკოპია დრეკადი  ბრონქოსკოპით და ფილტვების ბიოფსია Flexible bronchoscopy with biopsy of lung
GCE015 ბრონქოსკოპია დრეკადი  ბრონქოსკოპით და  ბიოფსია Flexible bronchoscopy with biopsy
GCI ბრონქების იზოტოპური გამოკვლევა Bronchi isotope examination
GCIA00 ბროჰქის მოციმციმე ეპითელის იზოტოპური გამოსახვა Bronchial cilia function isotope imaging
GCS ოპერაციები ბრონქებზე Operations on bronchus
GCSA02 ბრონქის დაზიანებული უბნის ბრონქოსკოპიული ელექტროკოაგულაცია Bronchoscopic electrocoagulation of lesion of bronchus
GCSA05 ბრონქის დაზიანებული უბნის ლაზერული თერაპია Bronchoscopic laser therapy of lesion of bronchus
GCSA06 ბრონქის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of bronchus
GCSA08 ბრონქის დაზიანებული უბნის  ბრონქოსკოპიული ამოკვეთა  Bronchoscopic excsion of lesion of bronchus
GCSA10 ბრონქის გაკვეთა და უცხო სხეულის ამოღება Incision of bronchus with removal of foreign body
GCSA12 უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული მეთოდით Bronchoscopic removal of foreign body
GCSA18 ბრონქის ბრონქოსკოპიული დილატირება Bronchoscopic dilatation of bronchus
GCSA20 ბრონქის გაკერვა ან რეკონსტრუქცია ტრავმის გამო Suture or reconstruction of bronchus for injury
GCSA26 ბრონქის პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of bronchus
GCSA30 ბრონქის აღდგენა პროთეზის გამოყენებით Repair of bronchus using prosthesis
GCSA32 ბრონქიალური სტენტის ჩადგმა  ენდოსკოპური მეთოდით Endoscopic insertion of bronchial stent
GCSA40 ბრონქოპლევრალური ფისტულის დახურვა Closure of bronchopleural fistula
GCSA42 ბრონქოპლევრალური ფისტულის  ბრონქოსკოპიული  დახურვა Bronchoscopic closure of bronchopleural fistula
GCSA43 ბრონქოპლევრალური ფისტულის დახურვა სხვა მეთოდით Other closure of bronchopleural fistula
GCSA50 ბრონქის ნაწილობრივი რეზექცია Partial resection of bronchus
GCSA60 ბრონქის  რეზექცია და ანასტომოზი ''ბოლო–ბოლოში'' Resection of bronchus and end to end anastomosis
GCSA63 ბრონქის ცირკულარული რეზექცია Sleeve resection of bronchus
GCSA70 ბრონქის რეზექცია და რეკონსტრუქცია პროთეზის გამოყენებით Resection and reconstruction of bronchus using prosthesis
GCSA96 სხვა ოპერაია ბრონქებზე Other operation on bronchus
GCSA98 სხვა ბრონქოსკოპიული პროცედურები  ბრონქებზე Other bronchoscopic procedure on bronchus
GCX სხვა პროცედურები  ბრონქებზე Other procedures of bronchi
GCX000 ბრონქო–ალვეოლური ლავაჟი (გამორეცხვა) Broncho-alveolar lavage
GCXX00 ბრონქული  ლავაჟი                Bronchial lavation
GCXX10 ასპირაცია სასუნთქი გზებიდან Aspiration from respiratory channel
GD ფილტვები Lung
GDD ფილტვების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of lungs
GDDA1A გულმკერდის  ღრუს ორგანოების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა       Thorax X-ray examination
GDDA1C გულმკერდის ღრუს ორგანოების სკრინინგული rentgenologiuri  

გამოკვლევა  
Thorax X-ray screening examination
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GDDA1E გულმკერდის  ღრუს ორგანოების ტრანსლატერალური (გვერდითი) 
რენტგენოლოგიური გამოკვლევა

Translateral thorax X-ray examination

GDDA1H სასუნთქი ორგანოების ტომოგრაფია Tomography of respiratory organs
GDDA1L სასუნთქი ორგანოების  დინამიური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Dynamic X-ray examination of respiratory organs
GDDA1P ფილტვების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ერთ პოზიციაში Lung X-ray examination with one projection
GDDA1Q გულმკერდის ღრუს ორგანოების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დაწოლილ 

მდგომარეობაში
Supine thorax X-ray examination

GDDA1R სასუნთქი ორგანოების  დინამიური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
სტანდარტული რენტგენოლოგიური სურათის გადაღებით

Dynamic X-ray examination of respiratory organs with convetional X-ray picture

GDDA1U გულმკერდის ღრუს ორგანოების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა  სხვაგან 
მდებარე რადიოლოგიურ განყოფილებაში

Thorax X-ray examination outside radiological department

GDDD1A გულმკერდის ღრუს ორგანოების კტ გამოკვლევა Thorax CT examination
GDDD1E ფილტვების  მაღალი სიზუსტის კტ გამოკვლევა High resolution CT examination of lungs
GDDD1F გულმკერდის ღრუს ორგანოების კტ გამოკვლევა გამოყენებული  

რადიოთერაპიული დოზის შემდეგ 
Thorax CT examination for dose design of radiotherapy

GDDD1P ფილტვის პერფუზიის კტ გამოკვლევა CT examination of lung perfusion
GDDD5A გულმკერდის  ღრუს ორგანოების  და მუცლის ღრუს ზედა ნაწილის 

კომბინირებული კტ გამოკვლევა
Thorax and upper abodmen combined CT examination

GDDG1B ფილტვების და პლევრის მაგნიტურ-რეზონანსული ( MRI ) გამოკვლევა  Lungs and pleura MRI examination
GDDG1F გულმკერდის ღრუს ორგანოების   მაგნიტო-რეზონანსული (MRI) გამოყენებული  

რადიოთერაპიული დოზის შემდეგ 
Thorax MRI examination for dose design of radiotherapy

GDO ფილტვების რადიოთერაპია Radiotherapy of lungs
GDO001 ტრაქეის, ბრონქების და ფილტვების წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of trachea, bronchi and lungs
GDO002 ტრაქეის, ბრონქების და ფილტვების რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of trachea, bronchi and lungs
GDO003 ტრაქეის, ბრონქების და ფილტვების დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of trachea, bronchi and lungs
GDO004 ტრაქეის, ბრონქების და ფილტვების პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of trachea, bronchi and lungs
GDO029 ტრაქეის, ბრონქების და ფილტვების სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 

რადიოთერაპია
Radiotherapy of local recidive of trachea, bronchi and lungs

GDO049 ტრაქეის, ბრონქების და ფილტვების მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis of trachea, bronchi and lungs
GDO090 ტრაქეის, ბრონქების და ფილტვების პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of trachea, bronchi and lungs
GDO099 ფილტვების სხვა ტიპის რადიოთერაპია Other radiotherapy of the lungs
GDS ფილტვების ქირურგია Surgery of lungs
GDSA ფილტვის დაზიზნებული უბნის გაკვეთა, ამოკვეთა და ფილტვის აღდგენა Incision, excision of lesion and repair of lung

GDSA00 ფილტვის გაკვეთა Incision of lung
GDSA01 ფილტვის გაკვეთა თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic incision of lung
GDSA10 ფილტვის ბიოფსია Biopsy of lung
GDSA11 ფილტვის ბიოფსია თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic biopsy of lung
GDSA20 ფილტვის ამოკვეთა Excision of lesion of lung
GDSA21 ფილტვის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic excision of lesion of lung
GDSA30 ფილტვის გაკვეთა  და უცხო სხეულის ამოღება Incision of lung and removal of foreign body
GDSA31 ფილტვის გაკვეთა  და უცხო სხეულის ამოღება თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic incision of lung and removal of foreign body

GDSA40 ფილტვის აღდგენა/ აღდგენითი ოპერაციები ტრავმის  შემდეგ Repair of lung for injury
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GDSA41 ფილტვის აღდგენა/ აღდგენითი ოპერაციები  ტრავმის  შემდეგ  
თორაკოსკოპიული მეთოდით

Thoracoscopic repair of lung for injury

GDSA96 ფილტვის დაზიანებული უბნის გაკვეთა, ამოკვეთა ან ფილტვის აღდგენა სხვა 
მეთოდით 

Other incision, excision of lesion or repair of lung

GDSA97 ფილტვის დაზიანებული უბნის გაკვეთა, ამოკვეთა ან ფილტვის აღდგენა სხვა 
თორაკოსკოპიული მეთოდით

Other thoracoscopic incision, excision of lesion or repair of lung

GDSA98 ფილტვის დაზიანებული უბნის გაკვეთა, ამოკვეთა ან ფილტვის აღდგენა სხვა 
ბრონქოსკოპიული მეთოდით

Other bronchoscopic incision, excision of lesion or repair of lung

GDSB ფილტვის მცირე რეზექცია Minor resections of lung
GDSB00 ფილტვის  აბსცესისრეზექცია Resection of bullae of lung
GDSB01 ფილტვის   აბსცესისრეზექცია თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic resection of bullae of lung
GDSB10 ფილტვის კონუსებური რეზექცია Wedge resection of lung
GDSB11 ფილტვის კონუსებური რეზექცია თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic wedge resection of lung
GDSB20 ფილტვის სეგმენტის რეზექცია Segmental resection of lung
GDSB21 ფილტვის სეგმენტის რეზექცია თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic segmental resection of lung
GDSB30 ფილტვის მოცულობის შემცირება Volume reduction of lung
GDSB31 ფილტვის მოცულობის შემცირება თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic volume reduction of lung
GDSB96 ფილტვის სხვა მცირე რეზექცია Other minor resection of lung
GDSB97 ფილტვის სხვა მცირე რეზექცია თორაკოსკოპიული მეთოდით Other thoracoscopic minor resection of lung
GDSC ფილტვის ლობექტომია Lobectomy of lung
GDSC00 ფილტვის ლობექტომია Lobectomy of lung
GDSC01 ფილტვის ლობექტომია  თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic lobectomy of lung
GDSC10 ფილტვის ბილობექტომია Bilobectomy of lung
GDSC11 ფილტვის ბილობექტომია  თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic bilobectomy of lung
GDSC13 ფილტვის ლობექტომიასთან  ან   ბილობექტომიასთან დაკავშირებული 

პროცედურები
Extended procedure for lobectomy or bilobectomy of lung

GDSC20 ფილტვის ლობექტომია  და  ბრონქის ცირკულარული რეზექცია Lobectomy of lung and sleeve resection of bronchus
GDSC23 ფილტვის ლობექტომია და სეგმენტური რეზექცია Lobectomy and segment resection of lung
GDSC26 ფილტვის ლობექტომია და სხვა ტიპის რეზექცია Lobectomy and other resection of lung
GDSC96 ფილტვის სხვა ტიპის  ლობექტომია  Other lobectomy of lung
GDSC97 ფილტვის სხვა ტიპის  ლობექტომია თორაკოსკოპიული მეთოდით Other thoracoscopic lobectomy of lung
GDSD პნევმოექტომია ( ფილტვის ამოკვეთა) Pneumonectomy
GDSD00 პნევმოექტომია ( ფილტვის ამოკვეთა) Pneumonectomy
GDSD01 პნევმოექტომია ( ფილტვის ამოკვეთა)  თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic pneumonectomy
GDSD10 პლევროპნევმოექტომია Pleuropneumonectomy
GDSD11 პლევროპნევმოექტომია თორაკოსკოპიული მეთოდით Thoracoscopic pleuropneumonectomy
GDSD20 პნევმოექტომია Extended pneumonectomy
GDSD23 პნევმოექტომია და ტრაქეის ხრტილოვანი ნაწილის ბიფურკაციის დონეზე 

რეზექცია
Pneumonectomy and resection of carina

GDSD26 პნევმოექტომია და  ბრონქის ან ბრონქის და ტრაქეის ერთობლივი რეზექცია Pneumonectomy and resection of bronchus or bronchus and trachea

GDSD96 პნევმოექტომია სხვა მეთოდით Other pneumonectomy
GDSD97 პნევმოექტომია სხვა  თორაკოსკოპიული  მეთოდით Other thoracoscopic pneumonectomy
GDSG ფილტვის ტრანსპლანტირება Transplantation of lung
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GDSG00 ფილტვის ცალმხრივი ტრანსპლანტირება Unilateral transplantation of lung
GDSG03 ფილტვის ცალმხრივი ტრანსპლანტირება  ბრონქული არტერიების 

რევასკულარიზაცია 
Unilateral transplantation of lung with revascularisation of bronchial arteries

GDSG10 ფილტვის ორმხრივი ტრანსპლანტირება Bilateral transplantation of lung
GDSG13 filtvebis tranplantireba bronqebis arteriebis 

revaskularizaciasTan erTad

En bloc transplantation of lungs with revascularisation of bronchial arteries

GDSG30  ფილტვის ტრანსპლანტირება ცოცხალი დონორისგან Transplantation of lung from living donor
GDSG96 ფილტვის ტრანსპლანტირება სხვა მეთოდით Other transplantation of lung
GDSW სხვა ოპერაციები ფილტვზე Other operations on lung
GDSW96 სხვა ოპერაცია ფილტვზე Other operation on lung
GDSW97 სხვა ოპერაცია ფილტვზე თორაკოსკოპული მეთოდით Other thoracoscopic operation on lung
GDSW98 სხვა ოპერაცია ფილტვზე  ბრონქოსკოპიული მეთოდით Other bronchoscopic operation on lung
GDX სხვა პროცედურები ფილტვებზე Other procedures of lungs
GDXA00 ფილტვის თერმოკოაგულაცია Heat coagulation of lung
GDXC00 ფილტვის პათოლოგიის გამოვლენა Labeling lung pathology
GDXX00 ფილტვის ბიოფსია  დიაგნოსტიკური ნემსით Lung needle biopsy
GDXX04 ფილტვის ბიოფსია  დიაგნოსტიკური ნემსით ბრონქოსკოპიული მეთოდით Bronchoscopic lung needle biopsy

GDXX10 ფილტვის ბიოფსია  დიაგნოსტიკური ნემსით  ციტოლოგიური კვლევისთვის Lung needle biopsy for cytology

GE შუასაყარი Mediastinum
GED შუასაყარის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of mediastinum
GEDE1B შუასაყარის  ეზოფაგური ულტრასონოგრაფია (საყლაპავიდან მიდგომით) Oesophageal ultrasonography of mediastinum

GEDG1B გულის და შუასაყარის მაგნიტო-რეზონანსური (MRI) გამოკვლევა Heart and mediastinum MRI examination
GEO შუასაყარის რადიოთერაპია Radiotherapy of mediastinum
GEO001 შუასაყარის წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of mediastinum
GEO002 შუასაყარის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of mediastinum
GEO003 შუასაყარის დამახმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of mediastinum
GEO004 შუასაყარის პალიატიური რადიოთერაპია Palliativer radiotherapy of mediastinum
GEO029 შუასაყარის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია Rardiotherapy of local recidive of tumour of mediastinum
GEO049 შუასაყარის მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in mediastinum
GEO090 შუასაყარის პროფილაქტიკური  რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of mediastinum
GEO099 შუასაყარის სხვა ტიპის  რადიოთერაპია Other radiotherapy of mediastinum
GES შუასაყარის ქირურგია Surgery of mediastinum
GESA მედიასტინოსკოპია Mediastinoscopy
GESA00 მედიასტინოსკოპია Mediastinoscopy
GESA10 მედიასტინოსკოპია და უცხო სხეულის ამოღება Mediastinoscopy with removal of foreign body
GESA20 მედიასტინოსკოპია  და დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Mediastinoscopy with excision of lesion
GESA96 სხვა მედიასტინოსკოპიური პროცედურები Other mediastinoscopic procedure
GESB მედიასტინოტომია Mediastinotomy
GESB10 მედიასტინოტომია Mediastinotomy
GESB20 მედიასტინოტომია და უცხო სხეულის ამოღება Mediastinotomy with removal of foreign body
GESB30 მედიასტინოტომია და დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Mediastinotomy and excision of lesion
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GESB40 მედიასტინოტომია და  დაზიანებული უბნის გახანგრძლივებული  ამოკვეთა Mediastinotomy and extended excision of lesion

GESB96  სხვა ტიპის მედიასტინოტომია Other mediastionotomy
GESC ოპერაციები თიმუსზე Operations on thymus
GESC00 თიმუსის ბიოფსია Biopsy of thymus
GESC03 თიმუსის ბიოფსია მედიასტინოსკოპიური მიდგომით Mediastinoscopic biopsy of thymus
GESC10 თიმუსის ტრანსცერვიკალური რეზექცია Transcervical resection of thymus
GESC13 თიმუსის ტრანსსტერნალური  რეზექცია Transsternal resection of thymus
GESC14 თიმუსის თორაკოსკოპიული რეზექცია Thoracoscopic resection of thymus
GESC16 თიმუსის მედიასტინოსკოპიური რეზექცია Mediastinoscopic resection of thymus
GESC20 ტრანსცერვიკალური თიმექტომია Transcervical thymectomy
GESC23 ტრანსსტერნალური  თიმექტომია Transsternal thymectomy
GESC24 თორაკოსკოპიული თიმექტომია Thoracoscopic thymectomy
GESC26 მედიასტინოსკოპიური თიმექტომია Mediastinoscopic thymectomy
GESC93 სხვა მედიასტინოსკოპიური ოპერაციები თიმუსზე Other mediastinoscopic operation on thymus
GESC96 სხვა  ოპერაცია  თიმუსზე Other operation on thymus
GESC97 სხვა თორაკოსკოპიული ოპერაციები თიმუსზე Other thoracoscopic operation on thymus
GESW სხვა ოპერაციები შუასაყარზე Other operations on mediastinum
GESW96 სხვა ოპერაცია  შუასაყარზე Other operation on mediastinum
GEX სხვა პროცედურები  შუასაყარზე Other procedures of mediastinum
GEXX00 შუასყარის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Needle biopsy of mediastinum
GEXX02 შუასყარის ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით ციტოლოგიური კვლევისთვის Needle biopsy of mediastinum for cytology

GW გულმკერდის კედლის, პლევრის, შუასაყარის, დიაფრაგმის, ტრაქეის, ბრონქის 
და ფილტვის განმეორებითი ოპერაციები

Reoperations on chest wall, pleura, mediastinum, diaphragm, trachea, bronchi and

GWSA00 ღია ჭრილობის დახურვა თორაკალურ (გულმკერდის) ქირურგიაში Repair of wound dehiscence in thoracic surgery
GWSB00 განმეორებითი ოპერაცია ზედაპირული ინფექციის გამო თორაკალურ 

(გულმკერდის) ქირურგიაში
Reoperation for superficial infection in thoracic surgery

GWSC00 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა ინფექციის გამო თორაკალურ (გულმკერდის) 
ქირურგიაში

Reoperation for deep infection in thoracic surgery

GWSC01 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა ინფექციის გამო თორაკალურ (გულმკერდის) 
ქირურგიაში კანქვეშა  ენდოსკოპური მიდგომით

Percutaneous endoscopic reoperation for deep infection in thoracic surgery

GWSD00 განმეორებითი ოპერაცია ზედაპირული სისხლდენის გამო თორაკალურ 
(გულმკერდის) ქირურგიაში

Reoperation for superficial haemorrhage in thoracic surgery

GWSE00 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა სისხლდენის გამო თორაკალურ (გულმკერდის) 
ქირურგიაში

Reoperation for deep haemorrhage in thoracic surgery

GWSE01 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა სისხლდენის გამო თორაკალურ (გულმკერდის) 
ქირურგიაში კანქვეშა  ენდოსკოპური მიდგომით

Percutaneous endoscopic reoperation for deep haemorrhage in thoracic surgery

GWSE02 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა სისხლდენის გამო თორაკალურ (გულმკერდის) 
ქირურგიაში ტრანსლუმინალური  ენდოსკოპური მეთოდით

Transluminal endoscopic reoperation for deep haemorrhage in thoracic surgery

GWSF00 განმეორებითი ოპერაცია ანასტომოზის ან ნაკერის არასრულყოფილების გამო  
თორაკალურ (გულმკერდის) ქირურგიაში 

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in thoracic surgery
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GWSF01 განმეორებითი ოპერაცია ანასტომოზის ან ნაკერის არასრულყოფილების გამო  
თორაკალურ (გულმკერდის) ქირურგიაში კანქვეშა  ენდოსკოპური მიდგომით

Percutaneous endoscopic reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in thoracic surgery

GWSW96 სხვა განმეორებითი ოპერაციები თორაკალურ ქირურგიაში Other reoperation in thoracic surgery
GWSW97 სხვა განმეორებითი ოპერაციები თორაკალურ ქირურგიაში კანქვეშა  

ენდოსკოპური მიდგომით
Other percutaneous endoscopic reoperation in thoracic surgery

GWSW98 სხვა განმეორებითი ოპერაციები თორაკალურ ქირურგიაში  ტრანსლუმინალური 
ენდოსკოპური მეთოდით

Other transluminal endoscopic reoperation in thoracic surgery

GX სასუნთქ სისტემასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other respiratory system procedures
GXD გულმკერდის სღრუს  სხვა  დიაგნისტიკური რადიოლოგია Other diagnostic radiology of thorax
GXDE00 ინტრაპლევრული ულტრასონოგრაფია Intrapleural ultrasonography
GXDE02 თორაკოსკოპიული  ულტრასონოგრაფია Thoracoscopic ultrasonography
GXDE04 ბრონქოსკოპიული ულტრასონოგრაფია Bronchoscopic ultrasonography
GXDE09 გულმკერდის ს ღრუს სხვა ინტრაოპერაციული  ულტრასონოგრაფია Other intraoperative thoracic ultrasonography

GXF სასუნთქი სისტემის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები Other diagnostic procedures of respiratory system
GXF400 sunTqviTi xmianobis Sefaseba Analysis of respiratory sounds
GXF404 ამოსუნთქვის ნაკადის (PEF) გაზომვა Peak expiratory flow (PEF) measurement

GXF410 ამოსუნთქვის მოცულობის სპირომეტრია Flow-volume spirometry
GXF412 ამოსუნთქვის მოცულობის სპირომეტრია ბრონქოდილატაციის გამოყენებით Flow-volume spirometry with bronchodilatation

GXF414 სპირომეტრია და ოსცილომეტრია Spirometry with oscillometry
GXF416 სასუნთქ გზებში მაქსიმალური წნევის გაზომვა Measurement of maximal airway pressure
GXF418 ტრანსდიაფრაგმული წნევის გაზომვა Measurement of transdiafragmal pressure
GXF420 დრო-მოცულობის განმსაზღვრელი   სპირომეტრია Time-volume spirometry
GXF422 დრო-მოცულობის განმსაზღვრელი   სპირომეტრია ბრონქოდილატაციის 

გამოყენებით
Time-volume spirometry with bronchodilatation

GXF424 ამოსუნთქვის მაქსიმალური moculobis გაზომვა Measurement of maximal expiratory capasity
GXF426 სპირომეტრია ფიზიკური დატვირთვის პროვოკაციული ტესტით (და 

ბრონქოდილატაციით)
Spirometry with exercise provocation (and bronchodilatation)

GXF428 ოსცილომეტრიული სპირომეტრია ფიზიკური დატვირთვის პროვოკაციული 
ტესტით

Oscillometric spirometry with exercise provocation

GXF430 სპიროერგომეტრია Spiroergometry
GXF432 სიცივის ტესტი და სპირომეტრია Cold exponation and spirometry
GXF434 სპირომეტრია და  სისხლის აირის შემადგენლობის ანალიზი Spirometry with blood gass analysis
GXF436 მეთაქოლინის ტესტი სპირომეტრიასთან ერთად Methacholine test with spirometry
GXF438 სასუნთქი გზების ობსტრუქციის გამოსავლენი provokaciuli სხვა ტესტები Other specfied provocation of respiratory obstruction

GXF440 ზოგადი/სრული  პლეთიზმოგრაფია Total body pletysmography
GXF442 ზოგადი/სრული  პლეთიზმოგრაფია ბრონქოდილატირებასთან ერთად Total body pletysmography with bronchodilatation
GXF450 ფილტვის ნარჩენი მოცულობის (ფუნქციონალური შესაძლებლობების 

შემცირება) გაზომვა  განზავების მეთოდით
Functional recidual capacity (lung volume) measurement with dilution method

GXF406 ამოსუნთქვის ნაკადის (PEF) შეფასება (ფიზიკური დატვირთვის გამოყენებით და 
დატვირთვის გარეშე)

Peak expiratory flow (PEF) follow-up with/without exercise
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GXF460 კანქვეშა ოქსიმეტრია CO2 -ის გაზომვით ან მის გარეშე Percutaneous oxymetry with/without CO2 measurement
GXF461 კანქვეშა ოქსიმეტრია ნარჩენი კარბონდიოქსიდის გაზომვით Percutaneous oxymetry with endtidal carbondioxide measurement
GXF462 ფილტვების პერფუზიის გამოკვლევა მრავალარხიანი მოწყობილობით Examination of perfusion of lungs with multichannel device
GXF464 ფილტვების ვენტილაციის გამოკვლევა მრავალარხიანი მოწყობილობით Examination of ventilation in lungs with multichanne device
GXF466 გახანგრძლივებული ოქსიმეტრია Long-term oxymetry
GXF470 ფილტვების დიფუზიის უნარის გაზომვა Measurement of diffusion capastity of the lungs
GXF472  ფილტვის ნარჩენი მოცულობის  ნიტროგრაფია Single breath nitrography
GXF474 ნიტროგენის ოქსიდის (აზოტის ზეჟანგის) გაზომვა ამოსუნთქულ ჰაერში Exhalation nitrogen oxide measurement
GXF476 რესპირაციის და C02  სტიმულირების კონტროლის ტესტირება Testing of controll of respiration and C02 stimulaition
GXF480 სასუნთქი გზების  ჰისტამინური მაპროვოცირებელი ტესტი Histamine provocation of respiratroy tract
GXF488 სასუნთქი გზების  სხვა მაპროვოცირებელი ტესტი Other provokation of respiratroy tract
GXF490 სიმაღლის simulaciis ტესტი  High altitude simulation test
GXF492 ამბულატორიულად გამოყენებადი სუნთქვის დამხმარე მოწყობილობების 

შემოწმება
Outpatient respiratory support device therapy check-up

GXF499 სუნთქვის ფუნქციის ფიზიოლოგიური გამოკვლევა სხვა მეთოდით Other physiological examination of respiratory function
GXFD00 სუნთქვის გართულების/ წინაღობის სრული  გაზომვა 

იმპულსოსცილომეტრიული მეთოდით
Total respiratory impedance measurement by impulsoscillometry

GXFX90 სასუნთქი სისტემის  კლინიკური გამოკვლევა Clinical examination of respiratory system
GXI ფილტვის და გულმკერდის იზოტოპური გამოსახვა Lung and thorax isotope imaging
GXIA00 გულმკერდის  და კისრის  იზოტოპური გამოსახვა Thorax and neck isotope imaging
GXIA20 ასპირაციის იზოტოპური გამოკვლევა Aspiration isotope examination
GXIC00 ფილტვის ქსოვილის  იზოტოპური გამოსახვა Lung tissue isotope imaging
GXIC02 ფილტვის ქსოვილის   SPECT გამოკვლევა Lung tissue SPECT
GXIC04 ფილტვის ვენტილაციის იზოტოპური გამოკვლევა/გამოსახვა Lung ventilation isotope imaging
GXIC06 ფილტვის ვენტილაციის განაწილების იზოტოპური გამოკვლევა/გამოსახვა 

(რადიოსპირომეტრია)
Lung ventilation distribution isotope examination (radiospirometry)

GXIC08 ფილტვის ვენტილირება SPECT Lung ventilation SPECT
GXID00 ფილტვის სისხლისმიმოქცევის იზოტოპური გამოსახვა Lung circulation isotope imaging
GXID02 ფილტვის სისხლისმიმოქცევის SPECT Lung circulation SPECT
GXX სხვა პროცედურები გულმკერდის ღრუზე Other procedures of thorax
GXXA00 გულმკერდის კედლის ან შუასაყარის თერმოკოაგულაცია Heat koagulation of thorax wall or mediastinum
GXXX99 სხვა მცირე პროცედურები თორაკალურ ქირურგიაში Other minor procedure in thoracic surgery
HA სარძევე ჯირკვლის გამოკვლევის  პირველადი                                

პროცედურები
Mammary gland primary procedures

HAD სარძევე ჯირკვლის რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა Diagnostic radiology of mammary gland

HADA1A რენტგენო-მამოგრაფია Mammography with X-ray

HADA1C მამოგრაფია,სკრინიგული გამოკვლევა Mammography screening

HADA1S გაფართოვებული მამოგრაფია Expansion mammography

HADA6A ოპერირებული სარძევე ჯირკვლის ეხტრაკორპორალური მამოგრაფია Extra corporeal mammography of operated mammary gland

HADB1B სარძევე ჯირკვლის პნევმოცისტოგრაფია Pneumocystography of mammary gland

HADB5C გალაკტოგრაფია/ სარძევე სადინარების რენტგენოგრაფია Galactography



NCSP TEXT

HADD00 სარძევე ჯირკვლის კომპიუტერული ტომოგრაფია Mammary glands CT examination

HADE1A სარძევე ჯირკვლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Mammary glands ultrasaound examination

HADE1B სარძევე ჯირკვლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა ლაქტაციის პერიოდში Mammary gland ultrasound examination during lactation

HADG1B სარძევე ჯირკვლის  მაგნოტირეზონანსული (MRI) გამოკვლევა Mammary gland MRI examination

HAI სარძევე ჯირკვლის იზოტოპური გამოსახულების მიღება Mammary gland isotope imaging

HAIA00 სარძევე ჯირკვლის იზოტოპური გამოსახულების მიღება Isotope imaging of mammary gland

HAO სარძევე ჯირკვლის პოსტოოპერაციული რადიოთერაპია Postoperative radiotherapy of mammary gland

HAO003 სარძევე ჯირკვლის ნაწილობრივი რეზექციის შემდგომი რადიოთერაპია Radiotherapy after partial ablation of mammary gland

HAO013 სარძევე ჯირკვლის ამპუტაციის შემდგომი რადიოთერაპია Radiotherapy after total ablation of mammary gland

HAO100 სარძევე ჯირკვლის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of mammary gland

HAO101 სარძევე ჯირკვლის  წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of mammary gland

HAO103 სარძევე ჯირკვლის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of mammary gland

HAO104 სარძევე ჯირკვლის პალეატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of mammary gland

HAO110 სარძევე ჯირკვლის ბრაქითერაპია Brachytherapy of mammary gland

HAO149 სარძევე ჯირკვალში არსებული მეტასტაზების რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in mammary gland

HAS ქირურგიული ოპერაცია სარძევე ჯირკვალზე Surgery on mammary gland

HASA სარძევე ჯირკვლის ჩაჭრა,ნაკერის დადება, ბიოფსიის აღება Incision, suture and biopsy of mammary gland

HASA00 სარძევე ჯირკვლის ჩაჭრა Incision of mammary gland

HASA01 სარძევე ჯირკვლზე  ნაკერის დადება Suture of mammary gland

HASA10 სარძევე ჯირკვლის ბიოფსია Biopsy of mammary gland

HASB სარძევე ჯირკვლის ნაწილობრივი მოკვეთა Partial excision of mammary gland

HASB00 სარძევე ჯირკვლის დაზიანებული ნაწილის  მოკვეთა Excision of lesion of mammary gland

HASB02 სარძევე ჯირკვლის  დიაგნოსტიკური ნემსით მონიშნული 
დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

Excision of needle marked lesion of mammary gland

HASB10 სარძევე ჯირკვლის მიკროდუქტექტომია Microductectomy of mammary gland

HASB20 სარძევე სადინარის ამოკვეთა Excision of lactiferous duct

HASB30 ძუძუს თავის ან ძუძუს ბაკის ამოკვეთა Excision of mamilla or areola

HASB40 სარძევე ჯიკვლის სოლისებრი რეზექცია Wedge excision of mammary gland

HASB99 სარძევე ჯირკვლის სხვა სახის ნაწილობრივი რეზექციები Other partial excision of mammary gland

HASC მასტექტომია Mastectomy

HASC10 კანქვეშა მასტექტომია ძუძუს თვის შენარჩუნებით Subcutaneous mastectomy with preservation of mamilla

HASC15 კანქვეშა მასტექტომია ძუძუს თვის ამოკვეთით Subcutaneous mastectomy with excision of mamilla

HASC20 ტოტალური მასტექტომია Total mastectomy

HASC25 რადიკალური მასტექტომია Radical mastectomy

HASC30 დამატებითი სარძევე ჯირკვლის ან ძუზუს თავის მოკვეთა Excision of supernumerary mammary gland or mamilla
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HASC99 სხვა სახის მასტექტომიები Other mastectomy

HASD პლასტიკური ოპერაციები სარძევე ჯირკვალზე Plastic operations on breast

HASD00 სარძევე ჯირკვლის პლასტიკა (მოცულობის გადიდება) Augmentation mammoplasty

HASD10 სარძევე ჯირკვლის პლასტიკა (მოცულობის გადიდება) პროთეზების 
გამოყენებით

Augmentation of breast using prosthesis

HASD20 სარძევე ჯირკვლის ლიპოსაქცია Liposuction of breast

HASD30 სარძევე ჯირკვლის პლასტიკა (მოცულობის შემცირება) ძუძუს ბაკის 
მდებარეობის შეცვლით

Reduction mammoplasty with transposition of areola

HASD35 სარძევე ჯირკვლის პლასტიკა (მოცულობის შემცირება) ძუძუს ბაკის 
ტრანპლანტაციით

Reduction mammoplasty with transplantation of areola

HASD40 მასტოპექსი (სარძევე ჯირკვლის ტონუსის და ფორმის აღდგენა) Mastopexy

HASD45 ძუძუს ბაკის  ამობრუნება Eversion of mamilla

HASD50 სარძევე ჯირკვლიდან პროთეზული იმპლანტატის ამოღება Removal of prosthetic implant from breast

HASD55 სარძევე ჯირკვლიდან პროთეზული იმპლანტატის კაპსულის გაკვეთა Incision of periprosthetic capsule of breast

HASD60  სარძევე ჯირკვალში პროთეზული იმპლანტის შეცვლა/განახლება Replacement of prosthetic implant in breast

HASD99 სხვა პლასტიკური ოპერაციები სარძევე ჯირკვალზე Other plastic operation on breast

HASE რეკონსტრუქიული ოპერაციები სარძევე ჯირკვალზე Reconstruction of breast

HASE00 რეკონსტრუქიული ოპერაციები სარძევე ჯირკვალზე პროთეზის 
გამოყენებით

Reconstruction of breast using prosthesis

HASE05 რეკონსტრუქიული ოპერაციები სარძევე ჯირკვალზე რბილი 
ქსოვილების და პროთეზის გამოყენებით

Reconstruction of breast using soft tissue and prosthesis

HASE10 რეკონსტრუქიული ოპერაციები სარძევე ჯირკვალზე ''გრაფტ''-ის ან   
flap-ის  გამოყენებით

Reconstruction of breast using graft or flap

HASE20 რეკონსტრუქიული ოპერაციები ძუძუს ბაკზე და ძუძუს თავზე 
ტრანსპლანტატის ან კანის უბნის გამოყენებით

Reconstruction of areola and mamilla using graft or flap

HASE99 სხვა რეკონსტრუქიული ოპერაციები სარძევე ჯირკვალზე Other reconstruction of breast

HASF ოპერაციები სარძევე ჯირკვლის ლოკალური განმეორებითი 
ავთვისებიანი სიმსივნის გამო

Operations for local recurrence of breast cancer

HASF00 სარძევე ჯირკვლის ლოკალური განმეორებითი ავთვისებიანი სიმსივნის 
ამოკვეთა

Excision of local recurrence of breast cancer

HASF10 აღდგენითი ოპერაცია სარძევე ჯირკვლის ლოკალური განმეორებითი 
ავთვისებიანი სიმსივნის გამო ''გრაფტ''-ის ან   flap-ის  გამოყენებით

Repair after excision of local recurrence of breast cancer using graft or flap

HASF20 აღდგენითი ოპერაცია სარძევე ჯირკვლის ლოკალური განმეორებითი 
ავთვისებიანი სიმსივნის გამო  საპროთეზო მასალის გამოყენებით

Repair after excision of local recurrence of breast cancer using prosthetic material
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HASF99 სხვა ოპერაციები ჩატარებული სარძევე ჯირკვლის ლოკალური 
განმეორებითი ავთვისებიანი სიმსივნის გამო

Other operation for local recurrence of breast cancer

HAX სარძევე ჯირკვალთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures on mammary gland

HAX000 ძუძუს თავის  ბიოფსია ბიოფსიური ნემსით Needle biopsy of mamilla

HAX002 სარძევე ჯირკვლის ბიოფსია ბიოფსიური ნემსით Needle biopsy of mammary gland

HAX004 სარძევე ჯირკვლის ბიოფსია ბიოფსიური ნემსით ციტოლოგიური 
გამოკვლევისთვის

Mammary gland needle biopsy for cytology

HAX010 სარძევე ჯირკვლის ცისტის/კისტის  დრენაჟი Mammary gland cyst drainage

HAX012 სარძევე ჯირკვლის დაზიანებული უბნის მოცილება რადიოლოგიური 
კონტროლის მეშვეობით

Removal of lesion of breast with radiological guidance

HAX020 სარძევე ჯირკვლის პათოლოგიის განსაზღვრა Mammary gland pathology labeling

HW განმეორებითი ოპერაციები სარძევე ჯირკვალზე Reoperations on mammary gland

HWSA00 აღდგენითი ჩარევები შეუხორცებელ ჭრილობაზე სარძევე ჯირკვლის 
ქირურგიაში

Repair of wound dehiscence in surgery of mammary gland

HWSB00 განმეორებითი ოპერაცია ზედაპირული ინფექციის გამო  სარძევე 
ჯირკვლის ქირურგიაში

Reoperation for superficial infection in surgery of mammary gland

HWSC00 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა ინფექციური პროცესის  გამო  სარძევე 
ჯირკვლის ქირურგიაში

Reoperation for deep infection in surgery of mammary gland

HWSD00 განმეორებითი ოპერაცია ზედაპირული სისხლდენის  გამო  სარძევე 
ჯირკვლის ქირურგიაში

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of mammary gland

HWSE00 განმეორებითი ოპერაცია  ღრმა სისხლდენის  გამო  სარძევე ჯირკვლის 
ქირურგიაში

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of mammary gland

HWSF00 განმეორებითი ოპერაცია ანასტომოზის ან ნაკერის 
უკმარისობის/სისუსტის  გამო  სარძევე ჯირკვლის ქირურგიაში

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in surgery of mammary gland

HWSW99 სხვა განმეორებითი ოპერაციები სარძევე ჯირკვლის ქირურგიაში Other reoperation in surgery of mammary gland

HX  სხვა პროცედურები სარძევე ჯირკვლის დიაგნოსტიკისთვის Other procedures on mammary gland

HXXA00 სარძევე ჯირკვლის გარეგანი პროთეზის ტესტირება და 
მორგება/კორექცია

Testing and adjustment of external breast prosthesis

HXXX99 სხავა მცირე პროცედურები დაკავშირებული სარძევე ჯირკვლთან Other minor procedure of mammary gland

J საჭმლის მომნელებელი სისტემა და ელენთა Digestive system and spleen

JA მუცლის კედელი,ჯორჯლის, პერიტონეუმი, ბადექონი Abdominall wall, mesenetry, peritoneum and greater omentum

JAD  მუცლის კედლის, ჯორჯლის, პერიტონეუმის, ბადექონის 
დიაგნოსტიკური რადიოლოგია 

Diagnostic radiology of abdominall wall, mesenetry, peritoneum and greater omentum

JADB1C ჰერნიოგრაფია (თიაქრის რენტგენოგრაფია) Herniography

JADE00  მუცლის კედელი, ინტრაოპერაციული ულტრასონოგრაფია Intraoperative abdominal ultrasonography

JADE01 ლაპაროსკოპიული ულტრასონოგრაფია Laparoscopic ultrasonography
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JADE1A  მუცლის კედელი და საზარდულის მიდამოს ულტრაბგერითი 
გამოკვლევა

Ultrasound examination of groin and abdominal wall

JAF პერიტონეუმის ფუნქციის ტესტირება Peritoneum function tests

JAFA00 პერიტონეუმის  მთლიანობის დადგენა Mesurement of peritoneal permeability

JAO  მუცლის  კედლის, ჯორჯლის, პერიტონეუმის და ბადექონის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of abdominall wall, mesentery, peritoneum and omentum

JAO001  მუცლის კედელი,ჯორჯლის, პერიტონეუმის და ბადექონის 
წინასაოპერაციო რადიოთერაპია

Preoperative radiotherapy of abdominal wall, peritoneum and omentum

JAO002  მუცლის კედლის,ჯორჯლის, პერიტონეუმის და ბადექონის 
რადიკალური რადიოთერაპია

Radical radiotherapy of abdominal wall, peritoneum and omentum

JAO003 მუცლისკედლის,ჯორჯლის, პერიტონეუმის და ბადექონის დამხმარე 
რადიოთერაპია

Adjuvant radiotherapy of abdominal wall, peritoneum and omentum

JAO004 მუცლის კედლის,ჯორჯლის, პერიტონეუმის და ბადექონის 
პალეატიური რადიოთერაპია

Palliative radiotherapy of abdominal wall, peritoneum and omentum

JAO029 მუცლის კედლის,ჯორჯლის, პერიტონეუმის ან ბადექონის ლოკალური 
სიმსივნის რეციდივის რადიოთერაპია

Radiotherapy local recidive of tumor of abdominal wall, peritoneum and omentum

JAO049 მუცლის კედლის,ჯორჯლის, პერიტონეუმის ან ბადექონის 
მეტასტაზების რადიოთერაპია

Radiotherapy of methastasis in abdominal wall, peritoneum and omentum

JAO090 მუცლის კედლის,ჯორჯლის, პერიტონეუმის ან ბადექონის 
პროფილაქტიკური რადიოთერაპია

Profylactic radiotherapy of abdominal wall, peritoneum and omentum

JAO099 მუცლის კედლის,ჯორჯლის, პერიტონეუმის ან ბადექონის სხვა სახის 
რადიოთერაპია

Other radiotherapy of abdominal wall, peritoneum and omentum

JAS მუცლის კედლის,ჯორჯლის, პერიტონეუმის და ბადექონის ქირურგია Surgery of abdominall wall, mesenetry, peritoneum and omentum

JASA ლოკალური ოპერაციები მუცლის კედელზე Local operations on abdominal wall

JASA00  მუცლის კედლის გაკვეთა Incision of abdominal wall

JASA10  მუცლის კედლის  უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of abdominal wall

JASA11 მუცლის კედლის ლაპარასკოპიული ბიოფსია ან მუცლის კედლის უბნის 
ამოკვეთა

Laparoscopic biopsy or excision of lesion of abdominal wall

JASA13 მუცლის კედლის  ღრმა ნეკროზული უბნის გაფართოვებული ამოკვეთა Wide excision of extensive necrotising conditions of abdominal wall

JASA96 სხვა ლოკალური ოპერაციები მუცლის კედელზე Other local operation on abdominal wall

JASA97 სხვა ლოკალური ლაპარასკოპიული  ოპერაციები მუცლის კედელზე Other laparoscopic local operation on abdominal wall

JASB საზარდულის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები Repair of inguinal hernia

JASB00 საზარდულის თიაქრის  პარკის გამოყოფა და ლიგატურის დადება Division and ligature of inguinal hernia sac

JASB10 საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები Repair of inguinal hernia
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JASB11 საზარდულის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაცია ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic repair of inguinal hernia

JASB20 საზარდულის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაცია  აუტოტრანსპლანტატის 
''გრაფტ''-ის გამოყენებით

Repair of inguinal hernia using using graft

JASB30 საზარდულის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაცია საპროთეზო მასალის 
გამოყენებით

Repair of inguinal hernia using prosthetic material

JASB40 საზარდულის თიაქრის ლაპარასკოპიული აღდგენითი ოპერაცია  და 
მუცლის კედლის რეკონსტრუქცია

Repair of inguinal hernia by laparotomy and reconstruction of abdominal wall

JASB96  საზარდულის თიაქრის სხვა ტიპის აღდგენითი ოპერაციები Other repair of inguinal hernia

JASB97  საზარდულის თიაქრის სხვა ტიპის ლაპარასკოპიული აღდგენითი 
ოპერაციები 

Other laparoscopic repair of inguinal hernia

JASC ბარძაყის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები Repair of femoral hernia

JASC10 ბარძაყის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები Repair of femoral hernia

JASC11 ბარძაყის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები  ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic repair of femoral hernia

JASC30 ბარძაყის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაცია საპროთეზო მასალის 
გამოყენებით

Repair of femoral hernia using prosthetic material

JASC40 ბარძაყის თიაქრის ლაპარასკოპიული აღდგენითი ოპერაცია  და მუცლის 
კედლის რეკონსტრუქცია

Repair of femoral hernia by laparotomy and reconstruction of abdominal wall

JASC96  ბარძაყის თიაქრის სხვა ტიპის აღდგენითი ოპერაციები Other repair of femoral hernia

JASC97   ბარძაყის თიაქრის სხვა ტიპის ლაპარასკოპიული აღდგენითი 
ოპერაციები 

Other laparoscopic repair of femoral hernia

JASD ჩაჭედილი თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები Repair of incisional hernia

JASD10 ჩაჭედილი თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები Repair of incisional hernia

JASD11 ჩაჭედილი თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები  ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic repair of incisional hernia

JASD20 ჩაჭედილი თიაქრის  აღდგენითი ოპერაცია  ''გრაფტ''-ის გამოყენებით Repair of incisional hernia using using graft

JASD30 ჩაჭედილი თიაქრის  აღდგენითი ოპერაცია საპროთეზო მასალის 
გამოყენებით

Repair of incisional hernia using prosthetic material

JASD96 ჩაჭედილი თიაქრის სხვა ტიპის აღდგენითი ოპერაციები Other repair of incisional hernia

JASD97 ჩაჭედილი თიაქრის სხვა ტიპის ლაპარასკოპიული აღდგენითი 
ოპერაციები 

Other laparoscopic repair of incisional hernia

JASE ეპიგასტრიუმუმის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები Repair of epigastric hernia

JASE10 ეპიგასტრიუმუმის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები Repair of epigastric hernia

JASF ჭიპის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები Repair of umbilical hernia

JASF10 ჭიპის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები Repair of umbilical hernia
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JASF11 ჭიპის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაციები  ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic repair of umbilical hernia

JASF20 ჭიპის თიაქრის  აღდგენითი ოპერაცია გრაფტ-ის გამოყენებით Repair of umbilical hernia using graft

JASF30 ჭიპის  თიაქრის  აღდგენითი ოპერაცია საპროთეზო მასალის 
გამოყენებით

Repair of umbilical hernia using prosthetic material

JASF96 ჭიპის თიაქრის სხვა ტიპის აღდგენითი ოპერაციები Other repair of umbilical hernia

JASF97 ჭიპის თიაქრის სხვა ტიპის ლაპარასკოპიული აღდგენითი ოპერაციები Other laparoscopic repair of umbilical hernia

JASG სხვა სახის თიაქრების და მუცლის კედლის აღდგენითი ოპერაციები Repair of other hernias and defects of abdominal wall

JASG00 სხვა სახის თიაქრების აღდგენითი ოპერაციები Repair of other hernia

JASG01 სხვა სახის თიაქრების აღდგენითი ოპერაციები  ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic repair of other hernia

JASG10 გასტროშიზისის აღდგენითი ოპერაციები Repair of gastroschisis

JASG20 ომფალოცელეს აღდგენითი ოპერაციები Repair of omphalocele

JASG30 მუცლის კედლის რეკონსტრუქცია კანის ფრაგმენტის (ფლეპი) Reconstruction of abdominal wall using flap

JASG60 მუცლის კედლის რეკონსტრუქცია  საპროთეზო მასალის გამოყენებით Reconstruction of abdominal wall using prosthetic material

JASG96 მუცლის კედლის სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები Other reconstruction of abdominal wall

JASG97 მუცლის კედლის სხვა ლაოაროსკოპიული რეკონსტრუქციული 
ოპერაციები

Other laparoscopic reconstruction of abdominal wall

JASH პერიტონეუმის ღრუს გახსნა Opening of peritoneal cavity

JASH00 ლაპაროტომია Laparotomy

JASH01 ლაპაროსკოპია Laparoscopy

JASH02 განმეორებითი ლაპაროსკოპია Second look laparoscopy

JASH05 ლაპაროსკოპიული ბიოფსია Laparoscopy with biopsy

JASH20 ეტაპობრივი ლაპაროტომია Staging laparotomy

JASH21 ეტაპობრივი ლაპაროსკოპია Staging laparoscopy

JASH30 ლაპაროსტომია Laparostomy

JASH33 ღია ლაპაროსტომია Opening of laparostomy

JASH40 თორაკოლაპარატომია Thoracolaparotomy

JASH50 დრეკადი რადიოთერაპიული აპლიკატორის იმპლანტირება  
ლაპორატომიული მეთოდით

Laporotomic implantation of flexible radiotherapy applicators

JASH51 დრეკადი რადიოთერაპიული აპლიკატორის იმპლანტირება 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laporoscopic implantation of flexible radiotherapy applicators

JASJ მენჯის აბსცესის რექტალური დრენირება Rectal drainage of pelvic abscess

JASJ00 მენჯის აბსცესის რექტალური გაკვეთა და დრენირება Rectal incision and drainage of pelvic abscess
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JASK პერიტენიუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა Peritoneal drainage and irrigation

JASK00 ლაპაროტომია და პერიტონეუმის ღრუს დრენაჟი Laparotomy and drainage of peritoneal cavity

JASK01 პერიტონეუმის ღრუს ლაპარასკოპიული დრენაჟი Laparoscopic drainage of peritoneal cavity

JASK03 ლაპაროტომია და პერიტონეალური ღრუს გამორეცხვა Laparotomy and peritoneal irrigation

JASK04 ლაპაროსკოპია და პერიტონეალური ღრუს გამორეცხვა Laparoscopy and peritoneal irrigation

JASK10 ლაპაროტომია და პერიტონეალური დიალიზის კათეტერის დაყენება Laparotomy and insertion of peritoneal dialysis catheter

JASK12 ლაპაროტომია და პერიტონეალური დიალიზის კათეტერის შემოწმება Laparotomy and revision of peritoneal dialysis catheter

JASK14 ლაპაროსკოპია და  პერიტონეალური დიალიზის კათეტერის დაყენება 
ან  შემოწმება

Laparoscopy and insertion or revision of peritoneal dialysis catheter

JASL ლოკალური ოპერაციები პერიტონეუმზე და პერიტონეუმის ღრუში Local operations on peritoneum and peritoneal cavity

JASL00 პერიტონეუმის ბიოფსია Biopsy of peritoneum

JASL01 პერიტონეუმის  ბიოფსია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic biopsy of peritoneum

JASL10 ლაპაროტომია და უცხო სხეულის მოცილება/?ამოღება Laparotomy and removal of foreign body

JASL11 ლაპაროსკოპია და უცხო სხეულის მოცილება/?ამოღება Laparoscopy and removal of foreign body

JASL20 პერიტონეუმის დაზიანებული ნაწილის ამოკვეთა Excision or destruction of lesion of peritoneum

JASL21 პერიტონეუმის დაზიანებული ნაწილის ამოკვეთა ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic excision or destruction of lesion of peritoneum

JASL23 მენჯის კედლის ლოკალური დაზიანების ამოკვეთა Excision of local lesion of pelvic wall

JASL24 მენჯის კედლის ლოკალური დაზიანების ამოკვეთა  ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic excision of local lesion of pelvic wall

JASL30 ომენტექტომია (ბადექონის ამოკვეთა) Omentectomy

JASL31 ლაპაროსკოპიული ომენტექტომია Laparoscopic omentectomy

JASL50 თავის ტვინის შუნტის ინტრააბდომინალური რევიზია Intraabdominal revision of shunt of ventricle of brain

JASL51 თავის ტვინის შუნტის რევიზია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic revision of shunt of ventricle of brain

JASL96 სხვა ლოკალური ოპერაციები  პერიტონეუმსა და პერიტონეუმის ღრუში Other local operation on peritoneum or peritoneal cavity

JASL97 სხვა ლაპარასკოპიული ლოკალური ოპერაციები  პერიტონეუმსა და 
პერიტონეუმის ღრუში  

Other laparoscopic local operation on peritoneum or peritoneal cavity

JASM ბადექონის და ჯორჯლის ტრანსპოზიცია (ადგილმდებარეობის შეცვლა) Transposition of omentum and mesentery

JASM00 ბადექონის ტრანსპოზიცია Transposition of omentum

JASM10 ოპერაცია ნაწლავების თანდაყოლილი არასრული  როტაციის  გამო Operation for malrotation of intestine
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JASN  პერიტონეუმ-ვენური შუნტირების ოპერაციები (პერიტონეალური 
სითხის დრენირების ოპერაციები)

Peritoneovenous shunt operations

JASN00 პერიტონეუმ-ვენური შუნტის დაყენება/შექმნა? Creation of peritoneovenous shunt

JASN10 პერიტონეუმ-ვენური შუნტის  რევიზია Revision of peritoneovenous shunt

JASN20 პერიტონეუმ-ვენური შუნტის ამოღება/ მოცილება Removal of peritoneovenous shunt

JASP შეხორცებების მოცილება პერიტონეუმის ღრუდან Freeing of adhesions in the peritoneal cavity

JASP00 შეხორცებების მოცილება პერიტონეუმის ღრუდან Freeing of adhesions in the peritoneal cavity

JASP01 შეხორცებების მოცილება პერიტონეუმის ღრუდან ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic freeing of adhesions in the peritoneal cavity

JASQ პერიტონეუმის ფართო ამოკვეთა და ამასთან დაკავშირებული 
პროცედურები

Extensive excision of peritoneum and related procedures

JASQ00 პერიტონეუმის ფართო ამოკვეთა Extensive excision of peritoneum

JASQ10 მუცლის ღრუს ინტრაოპერაციული ჰიპერთერმული ქიმიოთერაპიული 
პერფუზია

Intraoperative hypertermic chemotherapeutic perfusion of abdominal cavity

JASW სხვა ოპერაციები მუცლის კედელზე, ჯორჯალზე, პერიტონეუმზე  და 
ბადექონზე 

Other operations on abdominal wall, peritoneum, mesentery and omentum

JASW96 სხვა ოპერაციები მუცლის კედელზე, ჯორჯალზე, პერიტონეუმზე  და 
ბადექონზე 

Other operation on abdominal wall, peritoneum, mesentery or omentum

JASW97 სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაციები მუცლის კედელზე, ჯორჯალზე, 
პერიტონეუმზე  და ბადექონზე 

Other laparoscopic operation on abdominal wall, peritoneum, mesentery or omentum

JAX სხვა პროცედურები მუცლის კედელზე, ჯორჯალზე, პერიტონეუმზე  და 
ბადექონზე 

Other procedures of abdominall wall, mesenetry, peritoneum and omentum

JAXA00 მუცლის კედლის თერმოკოაგულაცია Heat coagulation of abdominal wall

JAXX00 პერიტონეუმის პუნქცია Puncture of peritoneum

JAXX10 აბდომინალური პარაცენტეზი Abdominal paracentesis

JAXX14 აბდომინალური კათეტერის შეცვლა Exchange abdominal catheter

JAXX20 Percutaneous პერიტონეუმის გამორეცხვა Percutaneous peritoneal irrigation

JAXX33 Percutaneous  პერიტონეალური დიალიზის კათეთერის დაყენება Percutaneous introduction of peritoneal dialysis catheter

JAXX34 პერიტონეალური დიალიზის კათეტერის ლაპაროსკოპია და რევიზია Laparoscopy and revision of peritoneal dialysis catheter

JAXX35 პერიტონეალური დიალიზის კათეტერის  ამოღება Removal of peritoneal dialysis catheter

JAXX37 პერიტონეალური დიალიზის კათეტერის გამორეცხვა Rinsing of peritoneal dialysis catheter

JAXX40 ინტრაპერიტონეალური აბსცესის Percutaneous დრენირება Percutaneous drainage of intraperitoneal abscess

JAXX50 ინტრაპერიტონეალური  ინფექციის კერის აღმოჩენა/ ლოკალიზება Introduction of intraperitoneal injection port

JAXX55 ინტრაპერიტონეალური  ინფექციის კერის  მოცილება Removal of intraperitoneal injection port

JB დიაფრაგმა და გასტრო-ეზოფაგური (კუჭ-საყლაპავის) რეფლუქსი Diaphragm and gastro-oesophageal reflux

JBD დიაფრაგმის  რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა Diagnostic radiology of diaphragm
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JBDB1J დიაფრაგმული თიაქრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Diafragmatic hernia X-ray examination

JBS დიაფრაგმის და გასტრო-ეზოფაგური (კუჭ-საყლაპავის) რეფლუქსის 
ქირურგია

Surgery of diaphragm and gastro-oesophageal reflux

JBSA ტრანსაბდომინალური ოპერაციები დიაფრაგმის  გაგლეჯვის ან 
ლოკალური დაზიანების გამო

Transabdominal operations for rupture or local lesion of diaphragm

JBSA00 დიაფრაგმის  ტრანსაბდომინალური აღდგენითი  ოპერაცია გაგლეჯვის 
გამო

Transabdominal repair of diaphragm for rupture

JBSA01 დიაფრაგმის  ლაპარასკოპიული  ოპერაცია  გაგლეჯვის გამო Laparoscopic repair of diaphragm for rupture

JBSA10 დიაფრაგმის დაზიანებული უბნის ტრანსაბდომინალური ბიოფსია ან 
ამოკვეთა

Transabdominal biopsy or excision of lesion of diaphragm

JBSA11 დიაფრაგმის დაზიანებული უბნის ლაპარასკოპიული  ბიოფსია ან 
ამოკვეთა

Laprasoscopic biopsy or excision of lesion of diaphragm

JBSB დიაფრაგმული თიაქრის  ოპერაციები Operations for diaphragmatic hernia

JBSB00 პარაეზოფაგური თიაქრის აღდგენითი ოპერაცია Repair of paraoesophageal hernia

JBSB01 პარაეზოფაგური თიაქრის აღდგენითი ოპერაცია ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic repair of paraoesophageal hernia

JBSB10  დიაფრაგმული თანდაყოლილი თიაქრის აღდგენითი  ოპერაცია Repair of congenital diaphragmatic hernia

JBSB11 თანდაყოლილი დიაფრაგმული თიაქრის აღდგენითი  ოპერაცია 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laparoscopic repair of congenital diaphragmatic hernia

JBSB96 სხვა დიაფრაგმული თიაქრის აღდგენითი  ოპერაცია Repair of other diaphragmatic hernia

JBSB97 სხვა დიაფრაგმული თიაქრის აღდგენითი  ოპერაცია ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic repair of other diaphragmatic hernia

JBSC ოპერაციები გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსის გამო Operations for gastro-oesophageal reflux disease

JBSC00 გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი Gastro-oesophageal antireflux operation

JBSC01 ლაპაროსკოპიული ოპერაცია გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსის გამო Laparoscopic gastro-oesophageal antireflux operation

JBSW სხვა ტრანსაბდომინალური ოპერაციები დიაფრაგმაზე და გასტრო-
ეზოფაგური რეფლუქსის გამო

Other transabdominal operations on diaphragm and operations for gastro-oesophageal reflux

JBSW96 სხვა ტრანსაბდომინალური ოპერაციები დიაფრაგმაზე და გასტრო-
ეზოფაგური რეფლუქსის გამო

Other transabdominal operation on diaphragm or operation for gastro-oesophageal reflux

JBSW97 სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაციები დიაფრაგმაზე ან ლაპარასკოპიული 
ან თორაკოსკოპიული ოპერაციები 

Other laparoscopic operation on diaphragm or laparoscopic or thoracoscopic operation for gastro-

JC საყლაპავი Oesophagus

JCD საყლაპავის  რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა Diagnostic radiology of oesophagus

JCDB1A ჰიპოფარინგსის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტით Hypopharyngx X-ray examination with contrast

JCDB2A საყლაპავის  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტით Oesophagus X-ray examination with contrast
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JCDB2B საყლაპავის  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ორმაგი კონტრასტირებით Oesophagus X-ray examination with douple contrast

JCDB2J საყლაპავის კინეტიკური ფუნქციის  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Functional kinetic X-ray examination oesophagus

JCDB2K ყლაპვის ფუნქციის გამოკვლევა Functional examination of swallowing

JCE საყლაპავის ენდოსკოპია Endoscopy of oesophagus

JCE001 ყელის ქვედა ნაწილის დათვალიერება Scopy of lower throat

JCE002 ეზოფაგოსკოპია ხისტი ენდოსკოპით Rigid oesophagoscopy

JCE005 ეზოფაგოსკოპია ბიოფსიის აღებით ხისტი ენდოსკოპით Rigid oesophagoscopy with biopsy

JCE012 ეზოფაგოსკოპია დრეკადი ენდოსკოპით Flexible oesophagoscopy

JCE015 ეზოფაგოსკოპია ბიოფსიით დრეკადი ენდოსკოპის გამოყენებით Flexible oesophagoscopy with biopsy

JCF საყლაპავის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები Other diagnostic procedure of oesophagus

JCFC00 საყლაპავის manometry(ტონუსის გაზომვა) Oesophageal manometry

JCFC02 საყლაპავის და საყლაპავის ქვედა სფინქტერის კუმშვადობის უნარის 
გაზომვა 

Mesurement of oesophageal pressure and pressure profile of lower oesophageal sphincter

JCFC10 საყლაპავის pH მონიტორინგი Oesophageal pH monitoring

JCFC15 საყლაპავის ფუნქციაზე  და  კუმშვადობის უნარზე დაკვირვება Follow-up of esophagus function and pressure

JCFC20 საყლაპავის ელექტრომიოგრაფია Oesophageal electromyography

JCI საყლაპავის გამოკვლევა იზოტოპის გამოყენებით Oesophagus isotope examination

JCIA00 საყლაპავის ფუნქციის გამოკვლევა იზოტოპის გამოყენებით Oesophagus function isotope imaging

JCO საყლაპავის რადიიოთერაპია Radiotherapy of oesophagus

JCO001 საყლაპავის წინასაოპერაციო  რადიიოთერაპია Preoperative radiotherapy of oesophagus

JCO002 საყლაპავის რადიკალური  რადიიოთერაპია Radical radiotherapy of oesophagus

JCO003 საყლაპავის დამხმარე რადიიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of oesophagus

JCO004 საყლაპავის პალეატიური რადიიოთერაპია Palliative radiotherapy of oesophagus

JCO029 საყლაპავის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის რადიიოთერაპია Radiotherapy of local recidive of tumor in oesophagus

JCO049 საყლაპავის მეტასტაზების რადიიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in oesophagus

JCO090 საყლაპავის პროფილაქტიკური რადიიოთერაპია Profylactic radiotherapy of oesophagus

JCO099 საყლაპავის სხვა სახის რადიიოთერაპია Other radiotherapy of oesophagus

JCS საყლაპავის ქირურგია Surgery of oesophagus

JCSA ლოკალური ოპერაციები საყლაპავზე Local operations on oesophagus

JCSA00 ეზოფაგოტომია Oesophagotomy

JCSA01 საყლაპავის უბნის ლაპარასკოპიული ან თორაკოსკოპიული ამოკვეთა Laparoscopic or thoracoscopic excision of lesion of oesophagus

JCSA05 საყლაპავის პოლიპის  ამოკვეთა (პოლიპექტომია) ენდოსკოპიური 
მეთოდით

Endoscopic polypectomy in oesophagus

JCSA08 საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic removal of foreign body from oesophagus
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JCSA12 დივერტიკულო–ეზოფაგოსტომა ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic diverticulo-oesophagostomy

JCSA20 საყლაპავის ვარიკოზულ ვენებზე ლიგატურის დადება Ligature of oesophageal varices

JCSA22 საყლაპავის ვარიკოზულ ვენებზე ლიგატურის დადება ენდოსკოპიური 
მეთოდით

Endoscopic ligature of oesophageal varices

JCSA32 ინექცია საყლაპავში ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic injection in oesophagus

JCSA35 საყლაპავის კონტაქტური კოაგულაცია ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic contact coagulation in oesophagus

JCSA38 საყლაპავის ენდოსკოპიური ლაზეროთერპია Endoscopic laser therapy in oesophagus

JCSA42 სხვა ენდოსკოპიური პროცედურები საყლაპავზე დიათერმიის ან 
მაღალი ტემპერატურული რეჯიმის გამოყენებით

Other endoscopic procedure using diathermy or heat in oesophagus

JCSA52 სხვა ენდოსკოპიური პროცედურები საყლაპავზე დიათერმიის ან 
მაღალი ტემპერატურული რეჯიმის გამოყენებით

Other endoscopic procedure using diathermy or heat in oesophagus

JCSA55 საყლაპავის დილატირება ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic dilatation of oesophagus

JCSA60 საყლაპავის დივერტიკულის ტრანსცერვიკალური ამოკვეთა Transcervical excision of diverticulum of oesophagus

JCSA96 სხვა ლოკალური ოპერაციები საყლაპავზე Other local operation on oesophagus

JCSA97 სხვა ლოკალური თორაკოსკოპიული ან ლაპარასკოპიული ოპერაციები 
საყლაპავზე

Other local thoracoscopic or laparoscopic operation on oesophagus

JCSA98 სხვა ლოკალური ენდოსკოპიური ოპერაციები საყლაპავზე Other local endoscopic operation on oesophagus

JCSB ეზოფაგოსტომია Oesophagostomy

JCSB00 ეზოფაგოსტომია Oesophagostomy

JCSB01 ეზოფაგოსტომია თორაკოსკოპიული ან ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic or thoracoscopic oesophagostomy

JCSC საყლაპავის რეზექცია Resection of oesophagus

JCSC00 ტრანსჰიატური ნაწილობრივი ეზოფაგექტომია გადანერგვის გარეშე Transhiatal partial oesophagectomy without interposition

JCSC10 ტრანსგულმკერდის  ნაწილობრივი ეზოფაგექტომია გადანერგვის 
გარეშე

Transthoracic partial oesophagectomy without interposition

JCSC11 ტრანსჰიატალური თორაკოსკოპია ნაწილობრივ ეზოფაგექტომიასთნ 
ერთად 

Transhiatal thoracoscopic assisted partial oesophagectomy

JCSC12  ნაწილობრივი ეზოფაგექტომია თორაკოსკოპიული ან ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Thoracoscopic or laparoscopic partial oesophagectomy

JCSC20 ტრანსჰიატალური ნაწილობრივი ეზოფაგექტომია ნაწლავის 
გადანერგვით

Transhiatal partial oesophagectomy with interposition of intestine

JCSC30 ტრანსგულმკერდის  ნაწილობრივი ეზოფაგექტომია  ნაწლავის 
გადანერგვით

Transthoracic partial oesophagectomy with interposition of intestine

JCSC96 სხვა სახის ნაწილობრივი ეზოფაგექტომიები Other partial oesophagectomy

JCSC97 სხვა სახის თორაკოსკოპიული ან ლაპარასკოპიული ეზოფაგექტომიები Other thoracoscopic or laparoscopic oesophagectomy
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JCSD საყლაპაავის ანასტომოზები რეზექციის გარეშე Anastomosis of oesophagus without resection

JCSD00 საყლაპაავის  კანვეშა ანასტომოზები გადანერგვის გარეშე Subcutaneous anastomosis of oesophagus without interposition

JCSD03 საყლაპაავის  კანვეშა ანასტომოზები ნაწლავის გადანერგვით Subcutaneous anastomosis of oesophagus with interposition of intestine

JCSD10 საყლაპაავის  ინტრაგულმკერდის  ანასტომოზები გადანერგვის გარეშე Intrathoracic anastomosis of oesophagus without interposition

JCSD11 საყლაპაავის  ანასტომოზები გადანერგვის გარეშე თორაკოსკოპიული ან 
ლაპარასკოპიული მეთოდის გამოყენებით

Thoracoscopic or laparoscopic anastomosis of oesophagus without interposition

JCSD13 საყლაპაავის  ინტრაგულმკერდის  ანასტომოზები ნაწლავის 
გადანერგვით

Intrathoracic oesophageal anastomosis with interposition of intestine

JCSD20 საყლაპავის ტრანსსექცია Transsection of oesophagus

JCSD96 საყლაპავის სხვა სახის ანასტომოზები რეზექციის გარეშე Other anastomosis of oesophagus without resection

JCSD97 საყლაპავის სხვა სახის ანასტომოზები რეზექციის გარეშე Other thoracoscopic or laparoscopic anastomosis of oesophagus without resection

JCSE საყლაპავის რეკონსტრუქცია Reconstruction of oesophagus

JCSE00 საყლაპავის გაკერვა Suture of oesophagus

JCSE01 საყლაპავის გაკერვა თორაკოსკოპიული ან ლაპარასკოპიული მეთოდის 
გამოყენებით

Thoracoscopic or laparoscopic suture of oesophagus

JCSE10 საყლაპავის კარდიალური ნაწილის სტენოზის პლასტიკური ოპერაცია Plastic repair of stenosis of cardia

JCSE20 კარდიომიოტოია Cardiomyotomy

JCSE21 ლაპაროსკოპიული კარდიომიოტოია Laparoscopic cardiomyotomy

JCSE30 საყლაპავის ატრეზიის ან თანდაყოლილი ტრაქეო–ეზოფაგური 
ფისტულის აღდგენითი ოპერაცია

Repair of oesophageal atresia or congenital tracheo-oesophageal fistula

JCSE31 საყლაპავის ატრეზიის თერაპა Treatment esophageal atresia

JCSE32 ეზოფაგო–ტრაქეალური ფისტულის დახურვა Closure of esophago-tracheal fistel

JCSE33 ტრაქეო–ეზოფაგური ან ბრონქო–ეზოფაგური ფისტულის დახურვა Closure of acquired tracheo-oesophageal or broncho-oesophageal fistula

JCSE40 საყლაპავის რეკონსტრუქცია ფლეპის ( flap ) გამოყენებით Reconstruction of oesophagus using flap

JCSE50 საყლაპავის რეკონსტრუქცია ნაწლავის მიკროვასკულარული 
თავისუფალი ''გრაფტ''-ის  გამოყენებით

Reconstruction of oesophagus using free microvascular graft of intestine

JCSE96 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები საყლაპავზე Other reconstruction of oesophagus

JCSE97 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები საყლაპავზე ლაპარასკოპიული ან 
თორაკოსკოპიული მეთოდის გამოყენებით

Other thoracoscopic or laparoscopic reconstruction of oesophagus

JCSF საყლაპავში სტენტის ჩაყენება Insertion of oesophageal stent

JCSF00 საყლაპავში სტენტის ჩაყენება Insertion of oesophageal stent

JCSF12 საყლაპავში სტენტის ჩაყენება ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic insertion of oesophageal stent

JCSW სხვა ოპერაციები საყლაპავზე Other operations on oesophagus
JCSW96 სხვა ოპერაცია საყლაპავზე Other operation on oesophagus
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JCSW97 სხვა ლაპარასკოპიული ან თორაკოსკოპიული ოპერაციები საყლაპავზე Other laparoscopic or thoracoscopic operation on oesophagus

JCSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური პროცედურები საყლაპავზე Other transluminal endoscopic procedure on oesophagus

JCX სხვა  პროცედურები საყლაპავზე Other procedures of oesophagus

JCXX00 გასაბერი ბალონის გამოყენება საყლაპავის ვარიკოზული ვენების 
ტამპონადის  მიზნით

Insertion of ballon tube for tamponade of oesophageal varices

JD კუჭი და 12–გოჯა ნაწლავის ბოლქვი Stomach and duodenal bulb

JDD კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of stomach and duodenal bulb

JDDB1A კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის  რენტგენოგრაფია Gastro-duodenography with X-ray

JDDB1B გასტროგრაფია ორმაგი კონტრასტირებით Gastrography with duple contrast

JDDB2B დუოდენოგრაფია Duodenography

JDDE02 პერორალური ენდოსკოპიური ულტრასონოგრაფია Peroral endoscopic ultrasonography

JDDE1E კუჭ–საყლაპავის რეფლუქსის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of gastro-oesophageal reflux

JDE კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ბოლქვის ენდოსკოპია Endoscopy of stomach and duodenal bulb

JDE002 გასტროსკოპია Gastroscopy

JDE005 გასტროსკოპია ბიოფსიასთან ერთად Gastroscopy with biopsy

JDE010 ეზოფაგოსკოპია, გასტროსკოპია და დუოდენოსკოპია Esophagoscopy, gastroscopy and duodenoscopy

JDF სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები კუჭზე და 12–გოჯა ნაწლავზე Other diagnostic procedures of stomach and duodenum

JDF100 კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის წვენის/სეკრეტის ტესტირება Secretine test

JDF110 ჰელიკობაკტერის რესპირატორული ტესტირება Respiratory helicobactery test

JDF120 პენტაგასტრინის ტესტი Pentagastrine test

JDFB20 დუოდენალური/12–გოჯა ნაწლავის სეკრეტის ამოღება Collection of duodenal secretion

JDFC00 ელექტროგასტროგრაფია Electrogastrography

JDI კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ბოლქვის  იზოტოპური გამოკვლევა Stomach and duodenal bulb isotope examination

JDIA00 კუჭის ფუნქციის  იზოტოპური გამოკვლევა Gastric function isotope examination

JDIB00 დუოდენოგასტრული ნაღვლოვანი რეფლუქსის იზოტოპური 
გამოკვლევა

Duodenogastric bile reflux isotope examination

JDIC00 Meckel–დივერტიკულის გამოკვლევა Meckel isotope imaging

JDO კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის რადიოთერაპია Radiotherapy of stomach and duodenum

JDO001 კუჭის ან 12–გოჯა ნაწლავის სიმსივნის წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of gastric or duodenal tumor

JDO002 კუჭის ან 12–გოჯა ნაწლავის სიმსივნის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of gastric or duodenal tumor

JDO003 კუჭის ან 12–გოჯა ნაწლავის სიმსივნის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of gastric or duodenal tumor
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JDO004 კუჭის ან 12–გოჯა ნაწლავის სიმსივნის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of gastric or duodenal tumor

JDO029 კუჭის ან 12–გოჯა ნაწლავის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of gastric or duodenal tumor

JDO049 კუჭის ან 12–გოჯა ნაწლავის მატასტაზების რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in stomach or duodenum

JDO090 კუჭის ან 12–გოჯა ნაწლავის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylact ic radiotherapy of stomach and duodenum

JDO099 კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის სხვა სახის რადიოთერაპია Other radiotherapy of stomach and duodenum

JDS კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია Surgery of stomach and duodenum

JDSA ლოკალური ოპერაციები კუჭზე Local operations on stomach

JDSA00 გასტროტომია Gastrotomy

JDSA05 კუჭში ან პილორუსში პოლიპის ამოკვეთა ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic polypectomy in stomach or pylorus

JDSA08 კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური 
მეთოდით

Endoscopic removal of foreign body from stomach or pylorus

JDSA12 კუჭში სტენტის ჩადგმა ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic insertion of gastric stent

JDSA22 კუჭის ვარიკოზულ ვენებზე ლიგატურის დადება ენდოსკოპიური 
მეთოდით

Endoscopic ligature of varices of stomach

JDSA32 კუჭში ან პილორუსში ინექციის გაკეთება ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic injection in stomach or pylorus

JDSA35 კუჭში ან პილორუსში კონტაქტური კოაგულაცია ენდოსკოპიური 
მეთოდით

Endoscopic contact coagulation in stomach or pylorus

JDSA38 კუჭში ან პილორუსში ენდოსკოპიური ლაზეროთერაპია Endoscopic laser therapy in stomach or pylorus

JDSA42 სხვა ენდოსკოპიური სისხლდენის გამაჩერებელი პროცედურები კუჭში 
ან პილორუსში 

Other endoscopic haemostatic procedure in stomach or pylorus

JDSA52 სხვა ენდოსკოპიური პროცედურები  დიათერმიის ან მაღალი 
ტემპერატურის გამოყენებით კუჭში ან პილორუსში 

Other endoscopic procedure using diathermy or heat in stomach or pylorus

JDSA55 კუჭის, პილორუსის ან კუჭის ანასტომოზის ენდოსკოპიური 
დილატირება

Endoscopic dilatation of stomach, pylorus or anastomosis of stomach

JDSA60 კუჭის პერფორირებული წყლულის გაკერვა Closure of perforated ulcer of stomach

JDSA61 კუჭის პერფორირებული წყლულის გაკერვა ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic closure of perforated ulcer of stomach

JDSA63 კუჭის დაზიანებული უბნის ლოკალური ამოკვეთა Local excision of lesion of stomach

JDSB გასტროსტომია Gastrostomy

JDSB00 გასტროსტომია Gastrostomy

JDSB01 გასტროსტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic gastrostomy

JDSB10 გასტროსტომია  კანქვეშა Percutaneous gastrostomy

JDSC ნაწილობრივი გასრტექტომია Partial gastrectomy
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JDSC00 ნაწილობრივი გასრტექტომია და გასტროდუოდენოსტომია Partial gastrectomy and gastroduodenostomy

JDSC10 ნაწილობრივი გასრტექტომია და გასტროეიუნოსტომია Partial gastrectomy and gastrojejunostomy

JDSC11 ნაწილობრივი გასრტექტომია და გასტროეიუნოსტომია 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laparoscopic partial gastrectomy and gastrojejunostomy

JDSC20 ნაწილობრივი გასრტექტომია და  Roux-en-Y რეკონსტრუქცია Partial gastrectomy and Roux-en-Y reconstruction

JDSC30 ნაწილობრივი გასტრექტომია წვრილი ნაწლავის( jejunum) გადანერგვით Partial gastrectomy with interposition of jejunum

JDSC40 ნაწილობრივი გასტრექტომია  და ეზოფაგოგასტროსტომია Partial gastrectomy and oesophagogastrostomy

JDSC96 ნაწილობრივი გასტრექტომია და სხვა რეკონსტრუქციული ჩარევები Partial gastrectomy with other reconstruction

JDSC97 ნაწილობრივი გასტრექტომია და სხვა რეკონსტრუქციული ჩარევები 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laparoscopic partial gastrectomy with other reconstruction

JDSD სრული  გასტრექტომია Total gastrectomy

JDSD00 სრული  გასტრექტომია და ეზოფაგოეიუნოსტომია Roux-en-Y –ის 
მეთოდით

Total gastrectomy and Roux-en-Y oesophagojejunostomy

JDSD96 სრული  გასტრექტომია  და სხვა რეკონსტრუქციული ჩარევები Total gastrectomy with other reconstruction

JDSE კუჭის ანასტომოზები გასტრექტომიის გარეშე Anastomosis of stomach without concurrent gastrectomy

JDSE00 გასტროეიუნოსტომია Gastrojejunostomy

JDSE01 გასტროეიუნოსტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic gastroenterostomy

JDSE10 გასტროეიუნოსტომის შეცვლა  Roux-en-Y–ს ანასტომოზად Conversion of gastrojejunostomy to Roux-en-Y anastomosis

JDSE20 გასტროეიუნოსტომის გადაკეთება/მოდიფიცირება   
გასტროდუოდენოსტომად  წვრილი ნაწლავის გადანერგვით

Conversion of gastrojejunostomy to gastroduodenostomy with interposition of jejunum

JDSE96 კუჭის სხვა ანასტომოზები ამავდროული გასტრექტომიის გარეშე Other anastomosis of stomach without concurrent gastrectomy

JDSF Bariatric ოპერაციები კუჭზე Bariatric operations on stomach

JDSF00 კუჭის პლასტიკური ოპერაციები Gastroplasty

JDSF01 კუჭის პლასტიკური ოპერაციები ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic gastroplasty

JDSF10 კუჭის bypass (შემოვლითი ოპერაციები) Gastric bypass

JDSF11 კუჭის bypass  ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic gastric bypass

JDSF20 კუჭის  banding Gastric banding

JDSF21 კუჭის  banding ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic gastric banding

JDSF32 კუჭში  გასაბერი ბალონის ჩადგმა  გასტროსკოპიული მეთოდით Gastroscopic insertion of expanding foreign body into stomach

JDSF96 სხვა bariatric ოპერაციები კუჭზე Other bariatric operation on stomach

JDSF97 სხვა bariatric ოპერაციები კუჭზე ლაპარასკოპიული მეთოდით Other laparoscopic bariatric operation on stomach

JDSF98 სხვა გასტროსკოპიული bariatric პროცედურები კუჭზე Other gastroscopic bariatric procedure on stomach

JDSG ვაგოტომია Vagotomy

JDSG00 ღერძოვანი ვაგოტომია Truncal vagotomy

JDSG01 ლაპაროსკოპიული ან ტორაკოსკოპიული ღერძოვანი ვაგოტომია Laparoscopic or thoracoscopic truncal vagotomy
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JDSG10  კუჭის პროქსიმალური ვაგოტომია Proximal gastric vagotomy

JDSG11  კუჭის პროქსიმალური ვაგოტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic proximal gastric vagotomy

JDSG96 სხვა სახის ვაგოტომიები Other vagotomy

JDSG97 სხვა სახის ლაპარასკოპიული ვაგოტომიები Other laparoscopic vagotomy

JDSH ოპერაციები  პილორუსზე და 12–გოჯა ნაწლავზე Operations on pylorus and duodenum

JDSH00 დუოდენოტომია Duodenotomy

JDSH05 12–გოჯა ნაწლავის პოლიპექტომია ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic polypectomy in duodenum

JDSH08 12–გოჯა ნაწლავიდან  უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური 
მეთოდით

Endoscopic removal of foreign body from duodenum

JDSH15 12–გოჯა ნაწლავის ინექცია  ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic injection in duodenum

JDSH18 12–გოჯა ნაწლავში კონტაქტური კოაგულაცია ენდოსკოპიური 
მეთოდით

Endoscopic contact coagulation in duodenum

JDSH22 12–გოჯა ნაწლავში  ენდოსკოპიური ლაზეროთერაპია Endoscopic laser therapy in duodenum

JDSH25 სხვა სისხლდენის შემაჩერებელი ენდოსკოპიური პროცედურები 
12–გოჯა ნაწლავში

Other endoscopic haemostatic procedure in duodenum

JDSH28 სხვა ენდოსკოპიური პროცედურები დიათერმიის ან მაღალი 
ტემპერატურული რეჟიმის გამოყენებით 12–გოჯა ნაწლავში

Other endoscopic procedure using diathermy or heat in duodenum

JDSH32 12–გოჯა ნაწლავის დილატირება ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic dilatation of duodenum

JDSH35 12–გოჯა ნაწლავში სტენტის ჩადგმა ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic insertion of duodenal stent

JDSH40 დუოდენოსტომია 12–გოჯა ნაწლავის ბოლქვში Duodenostomy on duodenal bulb

JDSH41 დუოდენოსტომია 12–გოჯა ნაწლავის ბოლქვში ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic duodenostomy on duodenal bulb

JDSH50 12–გოჯა ნაწლავის ბოლქვის დაზიანებული უბნის ლოკალური 
ამოკვეთა

Local excision of lesion of duodenal bulb

JDSH60 პილოროტომია Pyloromyotomy

JDSH61 პილოროტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic pyloromyotomy

JDSH62 12–გოჯა ნაწლავის მემბრანის პერფორაცია Perforation of duodenal membrane

JDSH63 პილოროპლასტიკა/12–გოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები Pyloroplasty

JDSH70 12–გოჯა ნაწლავის პერფორირებული წყლულის დახურვა Closure of perforated ulcer of duodenum

JDSH71 12–გოჯა ნაწლავის პერფორირებული წყლულის დახურვა 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laparoscopic closure of perforated ulcer of duodenum

JDSW სხვა ოპერაციები კუჭზე და 12–გოჯა ნაწლავზე Other operations on stomach and duodenum

JDSW96 სხვა ოპერაციები კუჭზე და 12–გოჯა ნაწლავზე Other operation on stomach or duodenum

JDSW97 სხვა ოპერაციები კუჭზე და 12–გოჯა ნაწლავზე ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Other laparoscopic operation on stomach or duodenum

JDSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ოპერაციები კუჭზე და 
12–გოჯა ნაწლავზე 

Other transluminal endoscopic operation on stomach or duodenum
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JDX სხვა პროცედურები  კუჭზე და 12–გოჯა ნაწლავზე Other procedures of stomach and duodenum

JDXA00 კუჭის  ''ბენდინგ''-ის    შემოწმება და მორგება Check-up and adjustment of gastric banding

JDXX00 ნაზოგასტრალური ან ნაზო–გასტროდუოდენალური ზონდის ჩადგმა Insertion of nasogastric or naso-gastroduodenal tube

JDXX02 გასტროსტომაში ზონდის ჩადგმა Insertion of tube through gastrostomy

JDXX10 ზონდის ჩადგმა კუჭში ან 12–გოჯა ნაწლავში Insertion of other tube into stomach or duodenum

JDXX20 გასტროსტომაში ზონდის შეცვლლა Change of gastrostomy tube

JDXX30 კუჭის ამორეცხვა Gastric irrigation

JE ჭია ნაწლავი Appendix

JES ბრმა ნაწლავის ქირურგია Surgery of appendix

JESA აპენდექტომია Appendectomy

JESA00 აპენდექტომია Appendectomy

JESA01 აპენდექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic appendectomy

JESA10 აპენდექტომია  დრენირებასთან ერთად Appendectomy with drainage

JESW სხვა ოპერაციები ბრმა ნაწლავზე Other operations on appendix

JESW96 სხვა ოპერაციები ბრმა ნაწლავზე Other operation on appendix

JESW97 სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაციები ბრმა ნაწლავზე Other laparoscopic operation on appendix

JF ნაწლავები Intestine

JFD ნაწლავის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostid radiology of intestine

JFDB00 გასტროინტესტინალური (კუჭნაწლავური) სტომის რენტგენოლოგიური 
გამოკვლევა

Gastrointestinal stoma X-ray examination

JFDB1A წვრილი ნაწლავის განვლადობის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Passage examination of small bowell with X-ray

JFDB1B წვრილი ნაწლავის  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ორმაგი 
კონტრასტირების გამოყენებით

Small bowel X-ray examination with duple contrast

JFDB2A რენტგენოლოგიური კოლონოგრაფია Colongraphy with X-ray

JFDB2B კოლონოგრაფია ორმაგი კონტრასტირებით Colonography with duple contrast

JFDB2J მსხვილი ნაწლავის განვლადობის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Colon transit examination with X-ray

JFDB30 ნაწლავთა რენტგენოლოგიური  გამოკვლევა Bowel reservoir X-ray examination
JFDD1A წვრილი ნაწლავის კტ Small bowel CT

JFDD2A მსხვილი ნაწლავის კტ Colon CT

JFDD4P ნაწლავური პერფუზიის გამოკვლევა კტ მეთოდით CT examination of bowel perfusion

JFDE00 ულტრაბგერითი გამოკვლევა ნაწლავური სტომის გავლით Ultrasonography through intestinal stoma

JFDE02 ენდოსკოპიური ულტრაბგერითი გამოკვლევა ნაწლავური სტომის 
გავლით

Endoscopic ultrasonography through intestinal stoma

JFE ნაწლავების ენდოსკოპია Endoscopy of intestine

JFE002 პერორალური ენტეროსკოპია Peroral enteroscopy
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JFE003 უცხო სხეულის ამოღება წვრილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური 
მეთოდით

Endoscopic remowal of foreign body from small intestine

JFE005 პერორალური ენტეროსკოპია ბიოფსიასთან ერთად Peroral enteroscopy with biopsy

JFE012  ენტეროსკოპია  ნაწლავური სტომის   გავლით Enteroscopy through intestinal stoma

JFE014 ილეოანალური ანასტომოზის  ენტეროსკოპია Enteroscopy of ileoanal anastomosis

JFE015  ენტეროსკოპია და ბიოფსია ნაწლავური სტომის  გავლით Enteroscopy with biopsy through intestinal stoma

JFE022 ინტრაოპერაციული ენტეროსკოპია Intraoperative enteroscopy

JFE025 ინტრაოპერაციული ენტეროსკოპია  ბიოფსიის აღებით Intraoperative enteroscopy with biopsy

JFE032 კოლონოსკოპია Coloscopy

JFE034 მარცხენამხრივი კოლონოსკოპია Left colonoscopy

JFE035 კოლონოსკოპია ბიოფსიის აღებით Coloscopy with biopsy

JFE042 სიგმოიდოსკოპია დრეკადი ენდოსკოპით Flexible sigmoidoscopy

JFE045 სიგმოიდოსკოპია დრეკადი ენდოსკოპით ბიოფსიის აღებით Flexible sigmoidoscopy with biopsy

JFE052 მენჯის ღრუს ენდოსკოპია Endoscopy of pelvic reservoar

JFE055 მენჯის ღრუს ენდოსკოპია ბიოფსიის აღებით Endoscopy of pelvic reservoar with biopsy

JFE082 პერიანალური ენტეროსკოპია Peranal enteroscopy

JFE085 პერანალური ენტეროსკოპია ბიოფსიის აღებით Peranal enteroscopy with biopsy

JFE092 კაპსულარული ენტეროსკოპია Capsular enteroscopy

JFF ნაწლავური ფუნქციის შესწავლა Functioning of intestine

JFFA00 ორალური ლაქტოზის ტოლერანტობის ტესტი Oral lactose tolerance test

JFFB00 ჟანგბადის სუნთქვითი ტესტი Hydrogen breath test

JFFB10 ტრიოლეინის სუნთქვითი ტესტი Triolein breath test

JFI ნაწლავების იზოტოპური გამოკვლევა Intestine isotope examination

JFIB00  იზოტოპური გამოკვლევა ნაწლავური სისხლდენის დროს Intestinal blood loss isotope examination

JFIB10  იზოტოპური გამოკვლევა ნაწლავური ალბუმინორეის დროს Intestinal albumine loss isotope examination

JFO ნაწლავების რადიოთერაპია Radiotherapy of intestine

JFO001 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის წინასაოპერაციო  რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of small and large bowel

JFO002 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of small and large bowel

JFO003 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of small and large bowel

JFO004 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of small and large bowel

JFO029 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recicive of tumor of small and large bowel

JFO049 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის მეტასტაზების რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in small and large bowel

JFO090 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of small and large bowel

JFO099 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რადიოთერაპი Other radiotherapy of small and large bowel

JFS ნაწლავების  ქირურგია Surgery of intestine

JFSA ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე Local operations on intestine
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JFSA00 ენტეროტომია Enterotomy

JFSA02 უცხო სხეულის ამოღება წვრილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური 
მეთოდით

Endoscopic extraction of foreign body from small bowel

JFSA05 პოლიპის ამოკვეთა წვრილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic polypectomy in small intestine

JFSA10 კოლოტომია Colotomy

JFSA12 უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური 
მეთოდით

Endoscopic extraction of foreign body from colon

JFSA15 პოლიპის ამოკვეთა მსხვილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic polypectomy in colon

JFSA16 მსხვილი ნაწლავის კედლის ბიოფსიური მასალის აღება კოლოტომიის 
გარეშე

Biopsy of wall of colon without colotomy

JFSA17 მსხვილი ნაწლავის კედლის ბიოფსიური მასალის აღება კოლოტომიის 
გარეშე ლაპაროსკოპიულად

Laparoscopic biopsy of wall of colon without colotomy

JFSA22 წვრილ ნაწლავში ინექცია ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic injection in small intestine

JFSA25 წვრილ ნაწლავში კონტაქტური კოაგულაცია ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic contact coagulation in small intestine

JFSA28 ენდოსკოპიური ლაზეროთერაპია წვრილ ნაწლავში Endoscopic laser therapy in small intestine

JFSA32 სხვა ენდოსკოპიური სისხლდენის შემაჩერებელი პროცედურები  წვრილ 
ნაწლავში

Other endoscopic haemostatic procedure in small intestine

JFSA35 სხვა ენდოსკოპიური  პროცედურები  წვრილ ნაწლავში (დიათერმიის ან 
მაღალი ტემპერატურული რეჟიმის გამოყენებით) 

Other endoscopic procedure using diathermy or heat in small intestine

JFSA38 წვრილი ნაწლავის  დილატირება ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic dilatation of small intestine

JFSA42 ინექცია მსხვილ ნაწლავში ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic injection in colon

JFSA45 მსხვილ ნაწლავში კონტაქტური კოაგულაცია ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic contact coagulation in colon

JFSA48 ენდოსკოპიური ლაზეროთერაპია მსხვილ ნაწლავში Endoscopic laser therapy in colon

JFSA52 სხვა ენდოსკოპიური სისხლდენის გამაჩერებელი პროცედურები მსხვილ 
ნაწლავში

Other endoscopic haemostatic procedure in colon

JFSA55 სხვა ენდოსკოპიური  პროცედურები  მსხვილ ნაწლავში (დიათერმიის ან 
მაღალი ტემპერატურული რეჟიმის გამოყენებით)

Other endoscopic procedure using diathermy or heat in colon

JFSA58 მსხვილი ნაწლავის  დილატირება ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic dilatation of colon

JFSA60 წვრილი ნაწლავის სტიქტუროპლასტიკა (შევიწროვების პლასტიკა) Stricturoplasty in small intestine

JFSA63 მსხვილი ნაწლავის სტიქტუროპლასტიკა (შევიწროვების პლასტიკა) Stricturoplasty in colon
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JFSA65 წვრილ ნაწლავში სტენტის ჩადგმა ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic insertion of stent into small intestine

JFSA68 საპროთეზო მილის ჩადგმა მსხვილ ნაწლავში ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic insertion of prosthetic tube into colon

JFSA70 წვრილი ნაწლავის გაკერვა Suture of small intestine

JFSA71 წვრილი ნაწლავის გაკერვა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic suture of small intestine

JFSA73 წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of small intestine

JFSA74 წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic excision of lesion of small intestine

JFSA76 წვრილი ნაწლავის ფისტულის დახურვა Closure of fistula of small intestine

JFSA80 მსხვილი ნაწლავის გაკერვა Suture of colon

JFSA81 მსხვილი ნაწლავის გაკერვა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic suture of colon

JFSA83 მსხვილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of colon

JFSA84 მსხვილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic excision of lesion of colon

JFSA86 მსხვილი ნაწლავის ფისტულის დახურვა Closure of fistula of colon

JFSA96 სხვა ლოკალური ოპერაციები  ნაწლავებზე Other local operation on intestine

JFSA97 სხვა ლაპარასკოპიული ლოკალური ოპერაციები  ნაწლავებზე Other laparoscopic local operation on intestine

JFSA98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ლოკალური ოპერაციები  
ნაწლავებზე 

Other transluminal endoscopic local operation on intestine

JFSB ნაწლავების ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of intestine

JFSB00 წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია Partial resection of small intestine

JFSB01 წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic partial resection of small intestine

JFSB10 წვრილი ნაწლავის სეგმენტის/მონაკვეთის ჩაბრუნება Reversal of segment of small intestine

JFSB13 წვრილი ნაწლავის პლასიკა დაგრძელებით Plastic repair of small intestine with lengthening

JFSB20 ილეოცეკალური რეზექცია Ileocaecal resection

JFSB21 ილეოცეკალური რეზექცია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic ileocaecal resection

JFSB30 მარჯვენამხრივი ჰემიკოლექტომია Right hemicolectomy

JFSB31 მარჯვენამხრივი ჰემიკოლექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic right hemicolectomy

JFSB33 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები Other resection comprising small intestine and colon

JFSB34 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Other laparoscopic resection comprising small intestine and colon

JFSB40 განივი კოლინჯის რეზექცია Resection of transverse colon

JFSB41 განივი კოლინჯის რეზექცია  ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic resection of transverse colon

JFSB43 მარცხენამხრივი ჰემიკოლექტომია Left hemicolectomy

JFSB44 მარცხენამხრივ ჰემიკოლექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic left hemicolectomy

JFSB46 სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია Resection of sigmoid colon
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JFSB47 სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic resection of sigmoid colon

JFSB50 მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები Other resection of colon

JFSB51 მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები ლაპარასკოპიული მეთოდით Other laparoscopic resection of colon

JFSB60 სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია და კოლოსტომის დადება Resection of sigmoid colon with end colostomy

JFSB61 სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია მუდმვი კოლოსტომის დადებით და 
დისტალური ნაწილის გაკერვით ენდოსკოპიური მეთოდით

Laparoscopic resection of sigmoid colon with end colostomy and closure of distal stump

JFSB63 მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები პროქსიმალური 
კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის გაკერვით 

Other resection of colon with proximal colostomy and closure of distal stump

JFSB64 მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები პროქსიმალური 
კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის გაკერვით 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Other laparoscopic resection of colon with proximal colostomy and closure of distal stump

JFSB96 ნაწლავების  ნაწილობრივი ამოკვეთა სხვა მეთოდით Other partial excision of intestine

JFSB97 ნაწლავების სხვა სახის ნაწილობრივი ამოკვეთა  ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Other laparoscopic partial excision of intestine

JFSC ნაწლავების ანასტომოზები Anastomosis of intestine

JFSC00 ენტერო–ენტეროსტომა Entero-enterostomy

JFSC01 ლაპაროსკოპიული ენტერო–ენტეროსტომა Laparoscopic entero-enterostomy

JFSC10 ილეოტრანსვერზოსტომა Ileotransversostomy

JFSC11 ილეოტრანსვერზოსტომა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic ileotransversostomy

JFSC20 სხვა სახის ენტეროკოლოსტომები Other enterocolostomy

JFSC21 სხვა სახის ენტეროკოლოსტომები ლაპარასკოპიული მეთოდით Other laparoscopic enterocolostomy

JFSC30 კოლო–კოლოსტომა Colo-colostomy

JFSC31 კოლო–კოლოსტომა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic colo-colostomy

JFSC40 ილეორექტოსტომა Ileorectostomy

JFSC41 ილეორექტოსტომა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic ileorectostomy

JFSC50 კოლონორექტოსტომა Colorectostomy

JFSC51 კოლონორექტოსტომა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic colorectostomy

JFSD bypass( შემოვლითი) ოპერაციები ნაწლავებზე Intestinal bypass operations

JFSD00 ეიუნოილეალური 'bypass( შემოვლითი)   შემოვლითი ოპერაცია Jejunoileal bypass

JFSD03 დუოდენალური bypass( შემოვლითი)    ოპერაცია ნაღველპანკრეასის 
ავლით

Duodenoileal bypass with biliopancreatic diversion

JFSD04 დუოდენალური bypass( შემოვლითი)   ოპერაცია ნაღველპანკრეასის 
ავლით ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laparoscopic duodenoileal bypass with biliopancreatic diversion

JFSD10 ეიუნოილეალური bypass( შემოვლითი)  –ის რევიზია Revision of jejunoileal bypass

JFSD13 დუოდენალური bypass( შემოვლითი) –ის რევიზია Revision of duodenoileal bypass
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JFSD20 მთლიანობის  აღდგენა  ეიუნოილეალური bypass( შემოვლითი) –ის 
შემდეგ

Restoration of continuity after jejunoileal bypass

JFSD23 მთლიანობის  აღდგენა დუოდენალური bypass( შემოვლითი) –ის შმდეგ Restoration of continuity after duodenoileal bypass

JFSD96 სხვა სახის bypass( შემოვლითი) ოპერაციები ნაწლავებზე Other intestinal bypass operation

JFSE00 წვრილი ნაწლავის ტრანსპლანტირება Transplantation of small intestine

JFSE96 წვრილი ნაწლავის ტრანსპლანტირებასთან დაკავშირებული სხვა 
ოპერაციები

Other operation relating to transplantation of small intestine

JFSF ნაწლავის გარეთ გამოტანა და ნაწლავური სტომის შექმნა Exteriorisation of intestine and creation of intestinal stomas

JFSF00 ენტეროსტომის კათეტერიზაცია Catheter enterostomy

JFSF01 ენტეროსტომის კათეტერიზაცია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic catheter enterostomy

JFSF10 მარყუჟოვანი ენტეროსტომა Loop enterostomy

JFSF11 მარყუჟოვანი ენტეროსტომა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic loop enterostomy

JFSF13 ტერმინალური ენტეროსტომა Terminal enterostomy

JFSF20 ცეკოსტომა Caecostomy

JFSF21 ცეკოსტომა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic caecostomy

JFSF23 ტრანსვერზოსტომა Transversostomy

JFSF24 ტრანსვერზოსტომა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic transversostomy

JFSF26 სიგმოიდოსტომა Sigmoidostomy

JFSF27 სიგმოიდოსტომა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic sigmoidostomy

JFSF30 სხვა სახის კოლოსტომები Other colostomy

JFSF31 სხვა სახის კოლოსტომები ლაპარასკოპიული მეთოდით Other laparoscopic colostomy

JFSF40 აპენდექტომია (ჭია ნაწლავის ამოკვეთა) Appendicostomy

JFSF41 აპენდექტომია (ჭია ნაწლავის ამოკვეთა) ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic appendicostomy

JFSF50 ნაწლავის მარყუჟის გამოტანა გაკვეთის გარეშე Exteriorisation of loop of colon without opening

JFSF51 ნაწლავის მარყუჟის გამოტანა გაკვეთის გარეშე ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic exteriorisation of loop of colon without opening

JFSF60 გამოტანილი ნაწლავის მარყუჟის გაკვეთა Opening of exteriorised loop of colon

JFSF96 ნაწლავის  გამოტანის სხვა მეთოდები ან ნაწლავური სტომის შექმნა Other exteriorisation of intestine or creation of intestinal stoma

JFSF97 ნაწლავის  გამოტანის სხვა მეთოდები ან ნაწლავური სტომის შექმნა 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Other laparoscopic exteriorisation of intestine or creation of intestinal stoma

JFSG ოპერაციები   ნაწლავურ სტომაზე ან ''პაჩ''-ის (pouch) Operations on intestinal stoma or pouch

JFSG00 მარყუჟოვანი ენტეროსტომის დახურვა რეზექციის გარეშე Closure of loop enterostomy without resection

JFSG10 მარყუჟოვანი ენტეროსტომის დახურვა რეზექციის გარეშე Closure of loop colostomy without resection

JFSG20 ენტეროსტომის დახურვა გამოტანილი მარყუჟის რეზექციით Closure of enterostomy with resection of exteriorised loop
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JFSG23 ტერმინალური ენტეროსტომის დახურვა წვრილ ნაწლავზე 
ანასტომოზის დადებით

Closure of terminal enterostomy with anastomosis to small intestine

JFSG26 ტერმინალური ენტეროსტომის დახურვა სქელ ნაწლავზე ანასტომოზის 
დადებით

Closure of terminal enterostomy with anastomosis to colon

JFSG29 ტერმინალური ენტეროსტომის დახურვა სწორ ნაწლავზე ანასტომოზის 
დადებით

Closure of terminal enterostomy with anastomosis to rectum

JFSG30 კოლონოსტომის დახურვა გამოტანილი მარყუჟის რეზექციით Closure of colostomy with resection of exteriorised loop

JFSG33 ტერმინალური კოლოსტომის დახურვა სქელ ნაწლავზე ანასტომოზის 
დადებით

Closure of terminal colostomy with anastomosis to colon

JFSG36 ტერმინალური კოლოსტომის დახურვა სწორ ნაწლავზე ანასტომოზის 
დადებით

Closure of terminal colostomy with anastomosis to rectum

JFSG40 ენტეროსტომის ან კოლოსტომის რევიზია ლაპაროტომიის გარეშე Revision of enterostomy or colostomy without laparotomy

JFSG50 ლაპაროტომია და ენტეროსტომის ან კოლოსტომის რევიზია  Laparotomy with revision of enterostomy or colostomy

JFSG53 ილეო-პელვიკალური ''პაჩ''-ის (pouch)     რევიზია Revision of ileal pelvic pouch

JFSG56 კოლონო-პელვიკალური ''პაჩ''-ის (pouch)   რევიზია Revision of colonic pelvic pouch

JFSG60 დროებითი ილეოსტომის შეცვლა მუდმივ ილეოსტომაზე Conversion of conventional ileostomy to continent ileostomy

JFSG70  მუდმივი ილეოსტომის შეცვლა დროებითი ილეოსტომით Conversion of continent ileostomy to conventional ileostomy

JFSG73 ილეო-პელვიკალური ''პაჩ''-ის (pouch)  ამოკვეთა Excision of ileal pelvic pouch

JFSG76 კოლონო-პელვიკალური ''პაჩ''-ის (pouch)  ამოკვეთა კოლორექტალური 
ან კოლოანალური ანასტომოზის დადებით

Excision of colonic pelvic pouch with colorectal or coloanal anastomosis

JFSG80 ილეო ''პაჩ''-ის (pouch) ამოკვეთა ერთდროული მუდმივი ილეოსტომის 
შექმნით

Excision of ileal pouch with construction of new continent ileostomy

JFSG83 კოლონო-პელვიკალური ''პაჩ''-ის (pouch)  ამოკვეთა და ახალი ''პაჩ''-ის 
(pouch) შექმნა

Excision of colonic pelvic pouch and construction of new pouch

JFSG86 ილეო-პელვიკალური ''პაჩ''-ის (pouch)    ამოკვეთა და ახალი  ''პაჩ''-ის ( 
pouch)  შექმნა

Excision of ileal pelvic pouch and construction of new pouch

JFSG96 სხვა ოპერაციები ნაწლავის სტომაზე ან   ''პაჩ''-ზე  (pouch) Other operation on intestinal stoma or pouch

JFSH სრული  კოლექტომია (მსხვილი ნაწლავის სრული  ამოკვეთა) Total colectomy

JFSH00 სრული  კოლექტომია  და ილეორექტალური ანასტომოზი Total colectomy and ileorectal anastomosis

JFSH01 სრული  კოლექტომია  და ილეორექტალური ანასტომოზი 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laparoscopic total colectomy and ileorectal anastomosis

JFSH10 სრული  კოლექტომია და ილეოსტომა Total colectomy and ileostomy

JFSH11 სრული  კოლექტომია და ილეოსტომა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic total colectomy and ileostomy

JFSH20 პროქტოკოლექტომია და ილეოსტომა Proctocolectomy and ileostomy

JFSH30 სრული  კოლექტომია,სწორი ნაწლავის ლორწოვანის ამოკვეთა და 
ილეოანალური ანასტომოზი ილეოსტომის გარეშე

Total colectomy, mucosal proctectomy and ileoanal anastomosis without ileostomy
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JFSH33 სრული  კოლექტომია, სწორი ნაწლავის ლორწოვანის 
ამოკვეთა,ილეოანალური ანასტომოზი და ილეოსტომა

Total colectomy, mucosal proctectomy, ileoanal anastomosis and ileostomy

JFSH40 პროქტოექტომია (სქორი ნაწლავის ამოკვეთა) და მუდმივი ილეოსტომა Proctocolectomy and continent ileostomy

JFSH96 სხვა სახის სრული  კოლექტომიები Other total colectomy

JFSJ ნაწლავის ფიქსაცია მუცლის კედელზე Fixation of intestine to abdominal wall

JFSJ00 ცეკოპექსი Coecopexy

JFSJ01 ცეკოპექსი ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic coecopexy

JFSJ96 სხვა სახის ცეკოპექსი ან კოლოპექსი Other enteropexy or colopexy

JFSJ97 სხვა სახის ცეკოპექსი ან კოლოპექსი ლაპარასკოპიული მეთოდით Other laparoscopic enteropexy or colopexy

JFSK ოპერაციები შეხორცებებზე ინტესტინალური ობსტრუქციის დროს Operations on adhesions in intestinal obstruction

JFSK00 ადჰეზიური კონგლომერატის/შეხორცებების გამოცალკევება 
ინტესტინალური ობსტრუქციის დროს

Division of adhesive band in intestinal obstruction

JFSK01 ადჰეზიური კონგლომერატის/შეხორცებების გამოცალკევება 
ინტესტინალური ობსტრუქციის დროს ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laparoscopic division of adhesive band in intestinal obstruction

JFSK10 ადჰეზიური კონგლომერატისგან/შეხორცებებისგან გათავისუფლება  
ინტესტინალური ობსტრუქციის დროს

Freeing of adhesions in intestinal obstruction

JFSK11 ადჰეზიური კონგლომერატისგან/შეხორცებებისგან გათავისუფლება  
ინტესტინალური ობსტრუქციის დროს ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laparoscopic freeing of adhesions in intestinal obstruction

JFSK20 შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის მიერთება Freeing of adhesions and plication of small intestine

JFSK96 სხვა ოპერაციები ნაწლავის  ობსტრუქციის გამომწვევ სუბსტრატზე 
(შეწეპების მიზეზზე) 

Other operation on adhesions in intestinal obstruction

JFSK97 სხვა ოპერაციები ნაწლავის  ობსტრუქციის გამომწვევ სუბსტრატზე 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Other laparoscopic operation on adhesions in intestinal obstruction

JFSL ოპერაციები ინტესტინალური ობსტრუქციის გამო რეზექციის ან 
ადჰეზიური კონგლომერატის/შეხორცებების ამოღების გარეშე

Operations for intestinal obstruction without resection or freeing of adhesions

JFSL00 ნაწლავური  ინვაგინაციის ღია რედუქცია/ჩასწორება Open reduction of intussusception of intestine

JFSL10 ლაპაროტომია და  ჩარევები ნაწლავის ობსტრუქციის დროს  Laparotomy and manipulation of obstructed intestine

JFSL20 ლაპაროტომია და  ჩარევები Laparotomy and manipulation of impacted material

JFSL96 სხვა ოპერაციები ნაწლავის ობსტრუქციის დროს რეზექციის ან 
ადჰეზიური აგენტის/შეხორცებების მოცილების გარეშე 

Other operation for intestinal obstruction without resection or freeing of adhesions

JFSM მსხვილი ნაწლავის გამორეცხვა ინტრაოპერაციული Intraoperative irrigation of colon (DELETED)

JFSM00 მსხვილი ნაწლავის გამორეცხვა ინტრაოპერაციული Intraoperative irrigation of colon

JFSW სხვა ოპერაციები ნაწლავებზე Other operations on intestine
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JFSW96 სხვა ოპერაციები ნაწლავებზე Other operation on intestine

JFSW97 სხვა ოპერაციები ნაწლავებზე ლაპარასკოპიული მეთოდოთ Other laparoscopic operation on intestine

JFSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ოპერაციები ნაწლავებზე Other transluminal endoscopic operation on intestine

JFX სხვა პროცედურები ნაწლავებზე Other procedures of intestine

JFXF00 აპენდიკოსტომიდან დრენაჟის ჩადგმა ან გამოცვლა Insertion or exchange of tube through appendicostomy

JFXH00 კოლოსტომიდან დრენაჟის ჩადგმა Insertion of tube through colostomy

JFXH10  მსხვილი ნაწლავის ანტეგრადული ოყნა შესრულებული 
აპენდიკოსტომიდან

Antegrade colonic enema (ACE) through appendicostomy

JFXL00 ნაწლავის ინვაგინაციის თერაპია ულტრაბგერითი კონტროლის ქვეშ Treatment of bowel invagination with ultrasound guidance

JFXL02 ნაწლავის ინვაგინაციის ჩასწორება ბარიუმის ოყნის გამოყენებით Reduction of intestinal intussusception using barium enema

JFXX00 დრენაჟის ჩადგმა მლივ ნაწლავში Insertion of jejunal tube

JFXX02 დრენაჟის ჩადგმა ეიუნოსტომიადან                  Insertion of tube through jejunostromy

JFXX04 ენტეროსტომის გამორეცხვა Irrigation of enterostomy

JFXX10 დრენაჟის ჩადგმა მლივ ნაწლავში გასტროსტომიდან Insertion of jejunal tube through gastrostomy

JFXX20 წვრილი ნაწლავის პერორალური ბიოფსია Peroral biopsy of small intestine

JFXX30 ფეკალური მასის ტრანსპლანტირება Stool transplantation????
JG სწორი ნაწლავი Rectum

JGD სწორი ნაწლავის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of rectum

JGDB1J დეფეკოგრაფია რენტგენოლოგიური მეთოდით Defecography with X-ray

JGDE12 ტრანსრექტალური ენდოსკოპიური ულტრასონოგრაფია Transrectal endoscopic ultrasonography

JGE სწორი ნაწლავის  ენდოსკოპია Endoscopy of rectum

JGE002 პროქტოსკოპია Proctoscopy

JGE003 უცხო სხეულის ამოღება სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic removal of foreign body from rectum

JGE005 პროქტოსკოპია ბიოფსიასთან ერთად Proctoscopy with biopsy

JGFX90 სწორი ნაწლავის კლინიკური გამოკვლევა Rectum clinical examination

JGO სწორი ნაწლავის რადიოთერაპია Radiotherapy of rectum

JGO001  სწორი ნაწლავის წინასაოპერაციო  რადიოთერაპია Preopertaive radiotherapy of rectum

JGO002  სწორი ნაწლავის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of rectum

JGO003 სწორი ნაწლავის დამატებითი რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of rectum

JGO004 სწორი ნაწლავის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of rectum

JGO029 სწორი ნაწლავის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია Radiotherapy of local recidive of tumor of rectum

JGO049 სწორი ნაწლავის მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in rectum

JGO090 სწორი ნაწლავის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of rectum
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JGO099 სწორი ნაწლავის სხვა სახის რადიოთერაპია Other radiotherapy of rectum

JGS სწორი ნაწლავის ქირურგია Surgery of rectum

JGSA პროქტოტომია და ლოკალური ოპერაციები სწორ ნაწლავზე Proctotomy and local operations on rectum

JGSA00 პროქტოტომია Proctotomy

JGSA02 უცხო სხეულის ამოღება სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic extraction of foreign body from rectum

JGSA05 პოლიპექტომია სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic polypectomy in rectum

JGSA22 სწორ ნაწლავში ინექცია ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic injection in rectum

JGSA28 კონტაქტური კოაგულაცია სწორ ნაწლავში  ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic contact coagulation in rectum

JGSA32 სწორი ნაწლავის ენდოსკოპიური ლაზეროთერაპია Endoscopic laser therapy in rectum

JGSA35 სისხლდენის შემაჩერებელი სხვა ენდოსკოპიური პროცედურები სწორ 
ნაწლავზე

Other endoscopic haemostatic procedure in rectum

JGSA52 სხვა ენდოსკოპიური  პროცედურები სწორ ნაწლავზე (დიათერმიის ან 
მაღალი ტემპერატურული რეჟიმის გამოყენებით)

Other endoscopic procedure using diathermy or heat in rectum

JGSA57 სწორი ნაწლავის დილატირება ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic dilatation of rectum

JGSA58 სწორ ნაწლავში  სტენტის ჩადგმა ენდოსკოპიური მეთოდით Endoscopic insertion of rectal stent

JGSA60 სწორი  ნაწლავის გაკერვა Suture of rectum

JGSA70 პროქტოტომია და  სწორი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Proctotomy and excision of lesion of rectum

JGSA73 სწორი ნაწლავიდან  დაზიანებული უბნის ტრანსანალური ამოკვეთა   Transanal excision of lesion of rectum

JGSA75  სწორი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ენდოსკოპიური 
მიკროქირურგიის მეთოდით

Endoscopic microsurgical excision of lesion of rectum

JGSA96 სხვა სახის პროქტოტომია ან ლოკალური ოპერაციები სწორ ნაწლავზე Other proctotomy or local operation on rectum

JGSA97 სხვა სახის პროქტოტომია ან ლოკალური ოპერაციები სწორ ნაწლავზე 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Other laparoscopic proctotomy or local operation on rectum

JGSA98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ლოკალური ოპერაციები 
სწორ ნაწლავზე

Other transluminal endoscopic local operation on rectum

JGSB სწორი ნაწლავის ამოკვეთა Excision of rectum

JGSB00 ნაწილობრივი პროქტექტომია და კოლორექტალური ან კოლოანალური 
ანასტომოზი

Partial proctectomy and colorectal or coloanal anastomosis

JGSB01 ნაწილობრივი პროქტექტომია და კოლორექტალური ან კოლოანალური 
ანასტომოზი ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laparoscopic partial proctectomy and colorectal or coloanal anastomosis

JGSB10 ნაწილობრივი პროქტექტომია და საბოლოო კოლოსტომა Partial proctectomy and end colostomy
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JGSB11 ნაწილობრივი პროქტექტომია და საბოლოო კოლოსტომა  
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Laparoscopic partial proctectomy and end colostomy

JGSB20 ნაწილობრივი რექტოსიგმოიდოექტომია და აბდომინოპერინეალური 
ანასტომოზები 

Partial rectosigmoidectomy and abdominoperineal pull-through anastomosis

JGSB30 სწორი ნაწლავის აბდომინოპერინეალური ამოკვეთა Abdominoperineal excision of rectum

JGSB31 სწორი ნაწლავის აბდომინოპერინეალური ამოკვეთა ლაპარასკოპიული 
მეთოდით

Laparoscopic and perineal excision of rectum

JGSB40 სწორი ნაწლავის ამოკვეთა და საბოლოო ილეოსტომა Excision of rectum and end ileostomy

JGSB50 სწორი ნაწლავის ლორწოვანის ამოკვეთა და ილეოანალური 
ანასტომოზი

Mucosal proctectomy and ileoanal anastomosis

JGSB60 სწორი ნაწლავის ამოკვეთა და ილეოანალური ანასტომოზი Excision of rectum and ileoanal anastomosis

JGSB96 სწორი ნაწლავის ამოკვეთის სხვა მეთოდები Other proctectomy or excision of rectum

JGSB97 სწორი ნაწლავის ამოკვეთის სხვა ლაპარასკოპიული მეთოდები Other laparoscopic proctectomy or excision of rectum

JGSC რეკონსტრუქციული ოპერაციები სწორ ნაწლავზე Reconstructive operations on rectum

JGSC00 რექტოპექსი Rectopexy

JGSC01 რექტოპექსი  ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic rectopexy

JGSC10 პერინეალური რექტოპექსი Perineal rectopexy

JGSC20 ტრანსანალური ნაკერი Transanal suture

JGSC30 სწორი ნაწლავის ლორწოვანის ამოკვეთა და გაკერვა შრეობრივად 
კუნთოვანი გარსის  ნაწილით

Excision and suture of rectal mucosa with imbrication of muscular layer

JGSC40 ანალური ატრეზიაიის აღდგენა ანორექტალური მიდგომით Anorectal repair of anal atresia

JGSC96 სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაციები სწორ ნაწლავზე Other reconstructive operation on rectum

JGSC97 სხვა  ლაპარასკოპიული რეკონსტრუქციული ოპერაციები სწორ 
ნაწლავზე 

Other laparoscopic reconstructive operation on rectum

JGSD ოპერაციები პერირექტალურ ქსოვილებზე   Operations on perirectal tissue

JGSD00 პერინეალური  ლოკალური სიმსივნის რეციდივის ამოკვეთა Excision of perineal local recurrence of tumour

JGSW სხვა ოპერაციები სწორ ნაწლავზე Other operations on rectum

JGSW96 სხვა ოპერაცია სწორ ნაწლავზე Other operation on rectum

JGSW97 სხვა ოპერაცია სწორ ნაწლავზე ლაპარასკოპიული მეთოდით Other laparoscopic operation on rectum

JGSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ოპერაციები  სწორ ნაწლავზე Other transluminal endoscopic operation on rectum

JGX სხვა პროცედურები სწორ ნაწლავზე Other procedures of rectum

JGXA00 უცხო სხეულის ამოღება სწორი ნაწლავიდან Removal of foreign body from rectum

JGXB00  სწორი ნაწლავის ბიოფსია Rectal biopsy with capsel

JGXX00 ფეკალური საცობის  ხელით ამოღება Manual extraction of impacted faeces

JGXX02  სწორ ნაწლავში დრენაჟის ჩადგმა Insertion of rectal tube

JGXX04 ტრანსანალური  გამორეცხვა Transanal irrigation
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JGXX90 ნორმალური დეფეკაციის სხვა ხელისშემწყობი პროცედურები Other support of normal defecation

JH ანუსი და პერიანალური ქსოვილები Anus and perianal tissue

JHD ანუსის და პერიანალური ქსოვილების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of anus and perianal tissue

JHDB1A ანოგრაფია რენტგენოლოგიური მეთოდით Anography with X-ray

JHDE00 ტრანსანალური ულტრასონოგრაფია Transanal ultrasonography

JHE ანუსის  ენდოსკოპია Endoscopy of anus

JHE002 ანოსკოპია Anoscopy

JHE005 ანოსკოპია და ბიოფსია Anoscopy with biopsy

JHF ანუსის და პერიანალური ქსოვილების სხვა დიაგნოსტიკური 
პროცედურები

Other diagnostic procedure of anus and perianal tissue

JHFH10 ანორექტალური მანომეტრია (კუმშვადობის უნარის გაზომვა) Anorectal manometry

JHFH20 ანალური სფინქტერის ელექტრომიოგრაფია Electromyography of anal sphincter

JHO ანუსის და პერიანალური ქსოვილების რადიოთერაპია Radiotherapy of anus and its surrounding

JHO001 ანუსის და პერიანალური ქსოვილების წინასაოპერციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of anus and its surrounding

JHO002 ანუსის და პერიანალური ქსოვილების რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of anus and its surrounding

JHO003 ანუსის და პერიანალური ქსოვილების დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of anus and its surrounding

JHO004 ანუსის და პერიანალური ქსოვილების პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of anus and its surrounding

JHO029 ანუსის და პერიანალური ქსოვილების სიმსივნის ლოკალური 
რეციდივის  რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of tumor of anus and its surrounding

JHO049 ანუსის და პერიანალური ქსოვილების მეტასტაზის  რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in anus and its surrounding

JHO090 ანუსის და პერიანალური ქსოვილების პროფილაქტიკური 
რადიოთერაპია

Profylactic radiotherapy of anus and its surrounding

JHO099 ანუსის და პერიანალური ქსოვილების სხვა სახის  რადიოთერაპია Other radiotherapy of anus and its surrounding

JHS ანუსის და პერიანალური ქსოვილების ქირურგია Surgery of anus and its surrounding

JHSA ანუსის და პერიანალური ქსოვილების დაზიანებული უბნის გაკვეთა, 
ბიოფსიის აღება და ამოკვეთა 

Incision, biopsy and excision of lesion of anus and perianal tissue

JHSA00 ანუსის ან პერიანალური სივრცის ამოკვეთა Anal or perianal incision

JHSA10 ანალური არის ბიოფსია Biopsy of anal canal

JHSA20 ანუსის ან პერიანალური  ქსოვილების დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of anal canal or perianal tissue

JHSA30 თერმული  პროცედურები ანუსის ან პერიანალური  ქსოვილების 
დაზიანებულ უბანზე

Thermic procedure on lesion of anal canal or perianal tissue
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JHSB პროცედურები ჰემოროიდულ კვანძებზე და ლორწოვანი გარსის 
პროლაბირებულ უბანზე

Procedures for haemorrhoids and prolapse of mucosa

JHSB00 ჰემოროიდექტომია/ ჰემოროიდული კვანძების ამოკვეთა Haemorrhoidectomy

JHSB10 ჰემოროიდული კვანძების ან ლორწოვანი გარსის პროლაბირებულ 
უბნის თერმული დესტრუქცია

Thermic destruction of haemorrhoids or prolapse of mucosa

JHSB20 ჰემოროიდული კვანძების  სკლეროთერაპია Sclerotherapy of haemorrhoids

JHSB30 დრეკადი ლიგატურის დადება ჰემოროიდულ კვანძებზე ან ლორწოვანი 
გარსის პროლაბირებულ უბანზე

Rubber band ligature of haemorrhoids or prolapse of mucosa

JHSB40 რეზექცია და რგოლის დადება ანალური არის ლორწოვან გარსზე Resection and stapled suture of anal mucosa

JHSB96 სხვა პროცედურები ჰემოროიდულ კვანძებზე ან ლორწოვანი გარსის 
პროლაბირებულ უბანზე

Other procedure for haemorrhoids or prolapse of mucosa

JHSC ანუსის რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on anus

JHSC00 ანალური სფინქტერის გაკერვა Suture of anal sphincter

JHSC10 ანალური სფინქტერის რეკონსტრუქცია ქსოვილის გადანერგვის გარეშე Reconstruction of anal sphincter without graft

JHSC20 ანალური სფინქტერის რეკონსტრუქცია  ლორწოვანის გადანერგვით Reconstruction of anal sphincter with graft of muscle

JHSC30 ანალური სფინქტერის რეკონსტრუქცია  კუნთის გადანერგვით Reconstruction of anal sphincter with transposition of muscle

JHSC33 ანალური სფინქტერის რეკონსტრუქციული ჩარევის (კუნთის''გრაფტის'' 
გადანერგვით)  რევიზია 

Revision of reconstruction of anal sphincter with graft of muscle

JHSC40 ანუსზე წრიული ნაკერის დადება Encircling suture of anus

JHSC50 ანუსის აღდგენითი ოპერაცია ანალური ატრეზიის დროს Anal repair of anal atresia

JHSC60 ტრანსანალური სუბმუკოზური ან ინტერსფინქტერული ინექცია Transanal submucous or intersphincteric injection

JHSD ანალური სფინქტერის გაფართოება და კვეთა/გაჭრა Dilatation and incision of anal sphincter

JHSD00 ანუსის/ანალური დილატირება Anal dilatation

JHSD10 ანალური სფინქტერის მიოტომია Myotomy of anal sphincter

JHSD20 ანუსისშიდა ფისტულის კვეთა/გაჭრა Incision of fistula-in-ano

JHSD30 ანუსისშიდა ფისტულის არასრული  კვეთა/გაჭრა Incomplete incision of fistula-in-ano

JHSD33 ანუსისშიდა ფისტულის სრული  კვეთა/გაჭრა Completing incision of fistula-in-ano

JHSD40 შიდა ანალური სფინქტერის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of internal anal sphincter

JHSD96 ანალური სფინქტერის სხვა კვეთა/გაჭრა Other incision of anal sphincter

JHSE ხელოვნური ანალური სფინქტერის იმპლანტირება და მსგავსი 
ოპერაციები

Implantation of artificial anal sphincter and related operations

JHSE10 ხელოვნური ანალური სფინქტერის იმპლანტირება Implantation of artificial anal sphincter

JHSE20 ხელოვნური ანალური სფინქტერის რევიზია/დათვალიერება Revision of artificial anal sphincter

JHSE30 ხელოვნური ანალური სფინქტერის ამოღება Removal of artificial anal sphincter
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JHSE96 ხელოვნური ანალური სფინქტერის იმპლანტირების სხვა მსგავსი 
ოპერაციები

Other operations related to artificial anal sphincter implantation

JHSW სხვა ოპერაციები ანუსზე და პერიანალურ ქსოვილზე Other operations on anus and perianal tissue

JHSW96 სხვა ოპერაცია ანუსზე ან პერიანალურ ქსოვილზე Other operation on anus or perianal tissue

JHX ანუსთან და პერიანალურ ქსოვილთან დაკავშირებული სხვა 
პროცედურები

Other procedures on anus and perianal tissue

JHX000 სწორი ნაწლავის გამოკვლევა Exploration of rectum

JHXA00 ანალური სფინქტერის ვარჯიში Anal sphincter training

JHXA10 გავის სტიმულაცია რექტალური შეუკავებლობის გამო Sacral stimulation for rectal incontinence

JHXA99 სწორი ნაწლავის შეუკავებლობის სხვა თერაპია Other treatment of rectal incontinence

JJ ღვიძლი Liver

JJD ღვიძლის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of liver

JJDD1P ღვიძლის პერფუზიის კომპიუტერული ტომოგრაფია CT examination of liver perfusion

JJDE1C ღვიძლის, სანაღვლე გზების და პანკრეასის ენდოსკოპიური 
ულტრაბგერითი გამოკვლევა

Liver, bile duct and pancreas endoscopic ultrasound examination

JJDK1A ღვიძლის სპექტროსკოპია Spectroscopy of liver

JJI ღვიძლის იზოტოპური გამოკვლევა Liver isotope examination

JJIA00 ღვიძლის გამოსახვითი იზოტოპური გამოკვლევა Liver isotope imaging

JJO ღვიძლის რადიოთერაპია Radiotherapy of liver

JJO001 ღვიძლის და სანაღვლე გზების წინასაოპერაციორადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of liver and bile system

JJO002 ღვიძლის და სანაღვლე გზების რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of liver and bile system

JJO003 ღვიძლის და სანაღვლე გზების დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of liver and bile system

JJO004 ღვიძლის და სანაღვლე გზების პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of liver and bile system

JJO029 ღვიძლის და სანაღვლე გზების სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of tumor of liver and bile system

JJO049 ღვიძლის და სანაღვლე გზების მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in liver and bile system

JJO090 ღვიძლის და სანაღვლე გზების პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of liver and bile system

JJO099 ღვიძლის და სანაღვლე გზების სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of liver and bile system

JJS ღვიძლის ქირურგია Surgery of liver

JJSA ადგილობრივი/ლოკალური ოპერაციები ღვიძლზე Local operations on liver

JJSA00 ღვიძლის გამოკვლევა Exploration of liver

JJSA10 ჰეპატოტომია Hepatotomy

JJSA20 ღვიძლის ღია ბიოფსია Open biopsy of liver

JJSA21 ღვიძლის ლაპარასკოპიული ბიოფსია Laparoscopic biopsy of liver

JJSA23 ღვიძლის ღია ბიოფსია ნემსით Open needle biopsy of liver

JJSA24 ღვიძლის ლაპარასკოპიული ბიოფსია ნემსით Laparoscopic needle biopsy of liver

JJSA26 ღვიძლის ტრანსიუგულარული (თორაკოსკოპიული) ბიოფსია Transjugular (thoracoscopic) biopsy of liver
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JJSA30 ღვიძლის კისტის ფენესტრაცია Fenestration of cyst of liver

JJSA31 ღვიძლის კისტის ლაპარასკოპიული ფენესტრაცია Laparoscopic fenestration of cyst of liver

JJSA40 ღვიძლის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of liver

JJSA41 ღვიძლის დაზიანებული უბნის ლაპარასკოპიული ამოკვეთა Laparoscopic excision of lesion of liver

JJSA43 ღვიძლის დაზიანებული უბნის დესტრუქცია/დაშლა Destruction of lesion of liver

JJSA44 ღვიძლის დაზიანებული უბნის ლაპარასკოპიული დესტრუქცია/დაშლა Laparoscopic destruction of lesion of liver

JJSA50 ღვიძლის გაკერვა Suture of liver

JJSA60 ღვიძლის კისტის სკლეროთერაპია Sclerotherapy of cyst of liver

JJSA96 სხვა ადგილობრივი/ლოკალური ოპერაცია ღვიძლზე Other local operation on liver

JJSA97 სხვა ადგილობრივი/ლოკალური ლაპარასკოპიული ოპერაცია ღვიძლზე Other laparoscopic local operation on liver

JJSB ღვიძლის რეზექცია Resection of liver

JJSB00 ღვიძლის სოლისებური რეზექცია Wedge resection of liver

JJSB10 ღვიძლის ატიპიური რეზექცია Atypical resection of liver

JJSB20 ღვიძლის ერთი სეგმენტის ამოკვეთა Excision of single segment of liver

JJSB30 ღვიძლის ორი სეგმენტის ამოკვეთა Excision of two segments of liver

JJSB40 ღვიძლის II, III, IV სეგმენტების ამოკვეთა Excision of segments II, III and IV of liver

JJSB50 ღვიძლის V, VI, VII და VIII სეგმენტების ამოკვეთა Excision of segments V, VI, VII and VIII of liver

JJSB53 ღვიძლის IV, V, VI, VII და VIII სეგმენტების ამოკვეთა Excision of segments IV,V, VI, VII and VIII of liver

JJSB60 ღვიძლის სამი ან მეტი სეგმენტების სხვა ამოკვეთა Other excision of three or more segments of liver

JJSB71 ღვიძლის ლაპარასკოპიული რეზექცია Laparoscopic resection of liver

JJSB96 ღვიძლის სხვა რეზექცია Other resection of liver

JJSC ღვიძლის ტრანსპლანტირება და მსგავსი ოპერაციები Transplantation of liver and related operations

JJSC00 ღვიძლის თანმიმდევრობითი ტრანსპლანტირება Allogenic transplantation of liver

JJSC10 ღვიძლის თანმიმდევრობითი ნაწილობრივი ტრანსპლანტირება Allogenic partial transplantation of liver

JJSC20 ღვიძლის თანმიმდევრობითი ნაწილობრივი ტრანსპლანტირება 
ცოცხალი დონორისგან

Allogenic partial transplantation of liver from living donor

JJSC30 ღვიძლის ქსენოგენური ტრანსპლანტირება Xenogenic transplantation of liver

JJSC40 ღვიძლის ნაწილობრივი ქსენოგენური  ტრანსპლანტირება Xenogenic partial transplantation of liver

JJSC50 ტრანსპლანტირებული ღვიძლის რეზექცია Resection of transplanted liver

JJSC60 ტრანსპლანტირებული ღვიძლის სრული /ტოტალური ამოკვეთა Total excision of transplanted liver

JJSC96 ღვიძლის სხვა ტრანსპლანტირება ან მსგავსი ოპერაცია Other transplantation of liver or related operation

JJSW სხვა ოპერაციები ღვიძლზე Other operations on liver

JJSW96 სხვა ოპერაცია ღვიძლზე Other operation on liver

JJSW97 სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია ღვიძლზე Other laparoscopic operation on liver

JJX ღვიძლთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of liver
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JJX000 ღვიძლის კანქვეშა ბიოფსია ნემსით Liver percutaneous needle biopsy

JJX002 ღვიძლის ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიის მიზნით Liver needle biopsy for cytology

JJX010 ღვიძლის დაზიანებული უბნის პუნქცია და დრენირება Liver lesion puncture and drainage

JJX020 ღვიძლის დაზიანებული უბნის კანქვეშა დესტრუქცია/დაშლა Liver lesion percutaneous destruction

JJXA00 ღვიძლის დიალიზი Liver dialysis

JK სანაღვლე გზები Biliary tract

JKD სანაღვლე გზების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of biliary tract

JKDB1C ქოლეცისტო– და ქოლედოქოგრაფია რენტგენის სხივით Cholecysto- and choledochography with X-ray

JKDB3M ოპერაციის შემდგომი ქოლანგიოგრაფია Postoperative cholangiography

JKDB3N კანშიდა და ღვიძლშიდა ქოლანგიოგრაფია Percutaneous transhepatic cholangiography

JKDB3P ინტრაოპერაციული ქოლანგიოგრაფია Intraoperative cholangiography

JKDB3R ლაპარასკოპიული ქოლანგიოგრაფია Laparoscopic cholangiography

JKDB3S ენდოსკოპიური რეტროგრადული ქოლანგიოგრაფია Endoscopic retrograde cholangiography

JKDD3A ნაღვლის სადინარის კომპიუტერული ტომოგრაფია Bile duct CT

JKE სანაღვლე გზების ენდოსკოპია Endoscopy of biliary tract

JKE002 ენდოსკოპიური რეტროგრადული პანკრეაქოლანგიოგრაფია ERCP

JKE005 ენდოსკოპიური რეტროგრადული პანკრეაქოლანგიოგრაფია ბიოფსიით ERCP with biopsy

JKE012 პერორალური ქოლანგიოსკოპია Peroral cholangioscopy

JKE015 პერორალური ქოლანგიოსკოპია ბიოფსიით Peroral cholangioscopy with biopsy

JKE022 ანტეგრადული ქოლანგიოსკოპია Antegrade cholangioscopy

JKE025 ანტეგრადული ქოლანგიოსკოპია ბიოფსიით Antegrade cholangioscopy with biopsy

JKE032 ანტეგრადული ქოლეცისტოსკოპია Antegrade cholecystoscopy

JKE035 ანტეგრადული ქოლეცისტოსკოპია ბიოფსიით Antegrade cholecystoscopy with biopsy

JKE042 პერორალური პანკრეატიკოსკოპია Peroral pancreaticoscopy

JKE045 პერორალური პანკრეატიკოსკოპია ბიოფსიით Peroral pancreaticoscopy with biopsy

JKF სანაღვლე გზების ფიზიოლოგიური გამოკვლევა Physiological examinations of biliary tract

JKFK02 ნაღვლის საერთოსადინარის ენდოსკოპიური მანომეტრია Endoscopic manometry of common bile duct

JKI სანაღვლე გზების იზოტოპური გამოკვლევა Biliary tract isotope examination

JKIA00 სანაღვლე გზების იზოტოპური გამოსახვითი გამოკვლევა Biliary tract isotope imaging

JKIA30 ნაღველის აბსორბციის იზოტოპური გამოკვლევა Bile absorbtion isotope examination

JKS სანაღვლე გზების ქირურგია Surgery of biliary tract

JKSA ოპერაციები ნაღვლის ბუშტზე Operations on gallbladder

JKSA00 ქოლეცისტოტომია Cholecystotomy

JKSA10 ქოლეცისტოსტომია Cholecystostomy

JKSA11 ლაპარასკოპიული ქოლეცისტოსტომია Laparoscopic cholecystostomy

JKSA13 კანქვეშა ქოლეცისტოსტომია Percutaneous cholecystostomy
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JKSA14 ნაღვლის ბუშტის კანქვეშა პუნქცია და დრენირება Percutaneous puncture of gallbladder and drenage

JKSA20 ქოლეცისტექტომია Cholecystectomy

JKSA21 ლაპარასკოპიული ქოლეცისტექტომია Laparoscopic cholecystectomy

JKSA96 სხვა ოპერაცია ნაღვლის ბუშტზე Other operation on gallbladder

JKSA97 სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშტზე Other laparoscopic operation on gallbladder

JKSB ნაღვლის სადინარის კვეთა/გაჭრა და მსგავსი ოპერაციები Incision and related operations on bile duct

JKSB00 ნაღვლის სადინარის კვეთა/გაჭრა Incision of bile duct

JKSB01 ნაღვლის სადინარის ლაპარასკოპიული კვეთა/გაჭრა Laparoscopic incision of bile duct

JKSB11 ნაღვლის სადინრიდან კენჭის ლაპარასკოპიული ამოღება 
საშარდესადინარის გავლით

Laparoscopic extraction of calculus from bile duct through cystic duct

JKSB20 ინტრაოპერაციული ქოლანგიოსკოპია Intraoperative cholangioscopy

JKSB21 ლაპარასკოპიული ქოლანგიოსკოპია Laparoscopic cholangioscopy

JKSB40 ნაღვლის სადინარის გაკერვა Suture of bile duct

JKSB42 ნაღვლის სადინარის ლაპარასკოპიული გაკერვა Laparoscopic suture of bile duct

JKSB96 ნაღვლის სადინარის სხვა კვეთა/გაჭრა ან მსგავსი ოპერაციები Other incision or related operation on bile duct

JKSB97 ნაღვლის სადინარის სხვა ლაპარასკოპიული კვეთა/გაჭრა ან მსგავსი 
ოპერაციები

Other laparoscopic incision or related operation on bile duct

JKSC ნაღვლის სადინარის ამოკვეთა Excision of bile duct

JKSC00 ნაღვლის სადინარის კვათა/ჩაჭრა და  დაზიანებული უბნის ლოკალური 
ამოკვეთა

Incision of bile duct and local excision of lesion

JKSC01 ნაღვლისსადინარის ლაპარასკოპიული კვათა/ჩაჭრა და  დაზიანებული 
უბნის ლოკალური ამოკვეთა

Laparoscopic incision of bile duct and local excision of lesion

JKSC10 ნაღვლის სადინარის ნაწილობრივი ამოკვეთა და ანასტომოზი Partial excision and anastomosis of bile duct

JKSC20 ნაღვლის სადინარის ნაწილობრივი ამოკვეთა და ანასტომოზი 12–გოჯა 
ნაწლავთან

Partial excision of bile duct and anastomosis to duodenum

JKSC30 ნაღვლის სადინარის ნაწილობრივი ამოკვეთა და ანასტომოზი წვრილი 
ნაწლავთან

Partial excision of bile duct and anastomosis to jejunum

JKSC40 ღვიძლის მარჯვენა ან მარცხენასადინარის ნაწილობრივი ამოკვეთა და 
ანასტომოზი წვრილ ნაწლავთან

Partial excision of right or left hepatic duct and anastomosis to jejunum

JKSC50 ფატერის დვრილის ამოკვეთა და ანასტომოზი 12–გოჯა ან წვრილ 
ნაწლავთან

Excision of papilla of Vater and anastomosis of bile duct to duodenum or jejunum

JKSC96 ნაღვლის სადინარის სხვა ამოკვეთა Other excision of bile duct

JKSC97 ნაღვლის სადინარის სხვა ლაპარასკოპიული ამოკვეთა Other laparoscopic excision of bile duct

JKSD ბილიოდიგესტიური ანასტომოზი ამოკვეთის გარეშე Biliodigestive anastomosis without excision

JKSD00 ნაღვლის ბუშტის ანასტომოზი წვრილ ნაწლავთან Anastomosis of gallbladder to jejunum

JKSD01 ნაღვლის ბუშტის ლაპარასკოპიული ანასტომოზი წვრილ ნაწლავთან Laparoscopic anastomosis of gallbladder to jejunum
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JKSD10 ნაღვლის სადინარის ანასტომოზი 12–გოჯა ნაწლავთან Anastomosis of bile duct to duodenum

JKSD12 ნაღვლის სადინარის ენდოსკოპიური ანასტომოზი 12–გოჯა ნაწლავთან Endoscopic anastomosis of bile duct to duodenum

JKSD20 ნაღვლისსადინარის ანასტომოზი წვრილ ნაწლავთან Anastomosis of bile duct to jejunum

JKSD30 ღვიძლის მარჯვენა ან მარცხენასადინარის ღვიძლგარეთა ანასტომოზი 
წვრილ ნაწლავთან

Extrahepatic anastomosis of right or left hepatic duct to jejunum

JKSD40 ღვიძლშიდანაღვლის  სადინარის ანასტომოზი წვრილ ნაწლავთან Anastomosis of intrahepatic bile duct to jejunum

JKSD50 ჰეპატოპორტოენტეროსტომა Hepatoportoenterostomy

JKSD96 სხვა ბილიოდიგესტიური ანასტომოზი ამოკვეთის გარეშე Other biliodigestive anastomosis without excision

JKSE ტრანსდუოდენალური ოპერაციები ნაღვლის სადინარზე ან ფატერის 
დვრილის ამპულარულ ნაწილზე

Transduodenal operations on bile duct or ampulla of Vater

JKSE00 ტრანსდუოდენალური პაპილოტომია Transduodenal papillotomy

JKSE02 ნაღვლის საერთო სადინარის ტრანსდუოდენალური ენდოსკოპიური 
კვეთა/გაჭრა

Transduodenal endoscopic incision of common bile duct orifice

JKSE06 ტრანსდუოდენალური სფინქტეროპლასტიკა Transduodenal sphincteroplasty

JKSE12 ნაღვლის სადინრიდან კენჭის ენდოსკოპიური ამოღება Endoscopic extraction of calculus from bile duct

JKSE15 ნაღვლის სადინარში ენდოსკოპიური ლითოტრიპსია Endoscopic lithotripsy in bile duct

JKSE18 ნაღვლის სადინარში სტენტის ენდოსკოპიური ჩადგმა Endoscopic insertion of stent into bile duct

JKSE22 ნაღვლის სადინრიდან უცხო სხეულის ენდოსკოპიური ამოღება Endoscopic extraction of foreign body from bile duct

JKSE25 ნაღვლის სადინარის გარე ენდოსკოპიური დრენირება Endoscopic external drainage of bile duct

JKSE32 ნაღვლის სადინარის ენდოსკოპიური გაფართოვება/დილატირება Endoscopic dilatation of bile duct

JKSE96 სხვა ტრანსდუოდენალური ღია ოპერაცია ნაღვლის სადინარზე ან 
ფატერის დვრილის ამპულარულ ნაწილზე

Other transduodenal open operation on bile duct or ampulla of Vater

JKSE98 სხვა ტრანსდუოდენალური ენდოსკოპიური ოპერაცია/ ოპერაციები 
ნაღვლის სადინარზე ან ფატერის დვრილზე

Other transduodenal endoscopic operation on bile duct or ampulla of Vater

JKSF მეორადი ოპერაციები სანაღვლე გზებზე Secondary operations on biliary tract

JKSF00 ნაღვლის ბუშტის სადინარის  ამოკვეთა Excision of cystic duct

JKSF10 სანაღვლე კენჭის კანქვეშა ექსტრაქცია/ამოღება Percutaneous extraction of biliary calculus

JKSF96 სხვა მეორადი ოპერაციები სანაღვლე გზებზე Other secondary operation on biliary tract

JKSF97 სხვა მეორადი ლაპარასკოპიული ოპერაცია სანაღვლე გზებზე Other laparoscopic secondary operation on biliary tract

JKST სანაღვლე გზების ექსტრაკორპორალური  ლითოტრიპსია Extracorporeal shock wave lithotripsy of biliary tract

JKST00 ნაღვლის ბუშტის ექსტრაკორპორალური ლითოტრიპსია Extracorporeal shock wave lithotripsy of gallbladder

JKST10 ნაღვლის სადინარის ექსტრაკორპორალური  ლითოტრიპსია Extracorporeal shock wave lithotripsy of biliary duct

JKSW სხვა ოპერაციები სანაღვლე გზებზე Other operations on biliary tract

JKSW96 სხვა ოპერაცია სანაღვლე გზებზე Other operation on biliary tract

JKSW97 სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია სანაღვლე გზებზე Other laparoscopic operation on biliary tract
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JKSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ოპერაცია სანაღვლე გზებზე Other transluminal endoscopic operation on biliary tract

JKX სანაღვლე გზებთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other pocedures of biliary tract

JKXA00 სანაღვლე გზების კანქვეშა ბიოფსია ნემსით Bile tract percutaneous needle biopsy

JKXA10 ნაღვლის ბუშტის პუნქცია Puncture of gallbladder

JKXA12 ნაღვლის ბუშტის კათეტერიზაცია Catheterisation of gallbladder

JKXA14 ნაღვლის სადინარის კათეტერის გამოცვლა Exchange of bile duct catheter

JKXB00 ნაღვლის კანქვეშა ტრანსჰეპატიკური(ღვიძლის გავლით) დრენაჟი Percutaneous transhepatic biliary drainage

JKXB02 ნაღვლის სადინარის  კანქვეშა ტრანსჰეპატიკური (ღვიძლის გავლით) 
დრენაჟი

Percutaneous transhepatic dilatation of bile duct

JKXB03 ნაღვლის სადინარის  კანქვეშა ტრანსჰეპატიკური(ღვიძლის გავლით) 
დრენაჟი სტენტით

Percutaneous transhepatic dilatation of bile duct with stent

JKXB04 ნაღვლის სადინარის პროთეზის იმპლანტირება კომბინირებული 
კანქვეშა ტრანსჰეპატიკური და ენდოსკოპიური რეტროგრადული 
ტექნიკის გამოყენებით

Implantation of bile duct prosthesis with combined percutaneous transhepatic and endoscopic retrograde technic

JKXB10 ნაღვლის სადინრიდან კენჭების/ქვების კანქვეშა 
ტრანსჰეპატიკური(ღვიძლის გავლით) ამოღება

Percutaneous transhepatic removal of stones from bile ducts

JKXC00 ნაღვლის სადინარის თერმოკოაგულაცია Heat coagualtion of bile ducts

JL კუჭუკანა ჯირკვალი Pancreas

JLD კუჭუკანა ჯირკვლის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of pancreas

JLDB4S ენდოსკოპიური რეტროგრადული პანკრეატიკოგრაფია Endoscopic retrograde pancreaticography

JLDB5S ენდოსკოპიური რეტროგრადული ქოლანგიოპანკრეატიკოგრაფია Endoscopic retrograd cholangiopancreaticography

JLDB6S ნაღვლის და კუჭუკანა ჯირკვლის სადინრების გახანგრძლივებული 
კინეტიკური გამოკვლევა

Prolonged kinetic examination of bile and pancreas ducts

JLDG5A ნაღვლის და კუჭუკანა ჯირკვლის სადინრების მაგნიტურ–რეზონანსური 
გამოკვლევა

Bile and pancreas ducts MRI examination

JLF კუჭუკანა ჯირკვალთან დაკავშირებული სხვა დიაგნოსტიკური 
პროცედურები

Other diagnostic procedures of pancreas

JLFL02 კუჭუკანა ჯირკვლისსადინარის ენდოსკოპიური მანომეტრია Endoscopic manometry of pancreatic duct

JLI კუჭუკანა ჯირკვლის იზოტოპური გამოკვლევა Pancreas isotope imaging

JLIA00 კუჭუკანა ჯირკვლის იზოტოპური გამოკვლევა Pancreas isotope imaging

JLO კუჭუკანა ჯირკვლის რადიოთერაპია Radiotherapy of pancreas

JLO001 კუჭუკანა ჯირკვლის წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Peroperative radiotherapy of pancreas

JLO002 კუჭუკანა ჯირკვლის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of pancreas

JLO003 კუჭუკანა ჯირკვლის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of pancreas

JLO004 კუჭუკანა ჯირკვლის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of pancreas
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JLO029 კუჭუკანა ჯირკვლის სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of tumor of pancreas

JLO049 კუჭუკანა ჯირკვლის მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in pancreas

JLO090 კუჭუკანა ჯირკვლის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactive radiotherapy of pancreas

JLO099 კუჭუკანა ჯირკვლის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of pancreas

JLS კუჭუკანა ჯირკვლის ქირურგია Surgery of pancreas

JLSA კუჭუკანა ჯირკვლის გამოკვლევა და ბიოფსია Exploration and biopsy of pancreas

JLSA00 კუჭუკანა ჯირკვლის გამოკვლევა და ბიოფსია Exploration of pancreas

JLSA10 კუჭუკანა ჯირკვლის ბიოფსია Biopsy of pancreas

JLSA20 კუჭუკანა ჯირკვლის ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of pancreas

JLSA21 კუჭუკანა ჯირკვლის ლაპარასკოპიული ბიოფსია ნემსით Laparoscopic needle biopsy of pancreas

JLSB კუჭუკანა ჯირკვლის კვეთა/გაჭრა, დრენაჟი ან 
გაფართოვება/დილატირება

Incision, drainage or dilatation of pancreas

JLSB00 კუჭუკანა ჯირკვლის კვეთა/გაჭრა Incision of pancreas

JLSB10 პანკრეატოლითოტომია Pancreaticolithotomy

JLSB12 კუჭუკანა ჯირკვლისსადინარის ტრანსდუოდენალური ენდოსკოპიური 
კვეთა

Transduodenal endoscopic incision of pancreatic duct orifice

JLSB22 კუჭუკანა ჯირკვლის სადინრიდან კენჭის ტრანსდუოდენალური 
ენდოსკოპიური ამოღება/ექსტრაქცია

Transduodenal endoscopic extraction of calculus from pancreatic duct

JLSB25 კუჭუკანა ჯირკვლის სადინარში ტრანსდუოდენალური ენდოსკოპიური 
ლითოტრიპსია

Transduodenal endoscopic lithotripsy in pancreatic duct

JLSB28 კუჭუკანა ჯირკვლის სადინარში სტენტის ენდოსკოპიური ჩადგმა Endoscopic insertion of stent into pancreatic duct

JLSB35 კუჭუკანა ჯირკვლის სადინრიდან უცხო სხეულის 
ტრანსდუოდენალური ენდოსკოპიური ამოღება/ექსტრაქცია

Transduodenal endoscopic extraction of foreign body from pancreatic duct

JLSB38 კუჭუკანა ჯირკვლისსადინარის ენდოსკოპიური გარე დრენაჟი Endoscopic external drainage of pancreatic duct

JLSB42 კუჭუკანა ჯირკვლისსადინარის ტრანსდუოდენალური ენდოსკოპიური 
დილატირება

Transduodenal endoscopic dilatation of pancreatic duct

JLSB96 კუჭუკანა ჯირკვლის სხვა კვეთა/გაჭრა, დრენაჟი ან 
გაფართოვება/დილატირება

Other incision, drainage or dilatation of pancreas

JLSB98 კუჭუკანა ჯირკვლის სხვა ტრანსდუოდენალური ენდოსკოპიური 
კვეთა/გაჭრა, დრენაჟი ან გაფართოვება/დილატირება

Other transduodenal endoscopic incision, drainage or dilatation of pancreas

JLSC კუჭუკანა ჯირკვლის ამოკვეთა Excision of pancreas

JLSC00 კუჭუკანა ჯირკვლის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა Excision of lesion of pancreas

JLSC10 დისტალური პანკრეატექტომია Distal pancreatectomy

JLSC20 სრული /ტოტალური პანკრეატექტომია Total pancreatectomy

JLSC30 პანკრეატოდუოდენექტომია Pancreatoduodenectomy

JLSC40 სრული /ტოტალური პანკრეატოდუოდენექტომია Total pancreatoduodenectomy
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JLSC50 ატიპიური პანკრეატექტომია Atypical pancreatectomy

JLSC96 სხვა პანკრეატექტომია Other pancreatectomy

JLSD კუჭუკანა ჯირკვლის ანასტომოზი რეზექციის გარეშე Anastomosis of pancreas without resection

JLSD00 პანკრეატიკოიეიუნოსტომია Pancreaticojejunostomy

JLSD10 კუჭუკანა ჯირკვლის ცრუ კისტის ანასტომოზი კუჭთან Anastomosis of pancreatic pseudocyst to stomach

JLSD12 კუჭუკანა ჯირკვლის ცრუ კისტის ენდოსკოპიური დრენირება Endoscopic drainage of pancreatic pseudocyst

JLSD20 კუჭუკანა ჯირკვლის ცრუ კისტის ანასტომოზი წვრილ ნაწლავთან Anastomosis of pancreatic pseudocyst to jejunum

JLSD22 კუჭუკანა ჯირკვლის ცრუ კისტის ენდოსკოპიური დრენირება წვრილ 
ნაწლავთან

Endoscopic drainage of pancreatic pseudocyst to jejunum

JLSE კუჭუკანა ჯირკვლის ტრანსპლანტირება და მსგავსი ოპერაციები Transplantation of pancreas and related operations

JLSE00 კუჭუკანა ჯირკვლის თანმიმდევრობითი სრული  ტრანსპლანტირება 
პანკრეატიკოცისტოსტომიით

Allogenic total transplantation of pancreas with pancraticocystostomy

JLSE03 კუჭუკანა ჯირკვლის თანმიმდევრობითი სრული  ტრანსპლანტირება 
პანკრეატიკოენტეროსტომიით

Allogenic total transplantation of pancreas with pancreaticoenterostomy

JLSE10 კუჭუკანა ჯირკვლის სეგმენტური თანმიმდევრობითი 
ტრანსპლანტირება

Allogenic segmental transplantation of pancreas

JLSE16 კუჭუკანა ჯირკვლის სეგმენტური თანმიმდევრობითი 
ტრანსპლანტირება ცოცხალი დონორისგან

Allogenic segmental transplantation of pancreas from living donor

JLSE20 ალოგენური კუნძულების ელემენტების ტრანსპლანტირება Allogenic islet cell transplantation

JLSE30 ქსენოგენური კუნძულების ელემენტების ტრანსპლანტირება Xenogenic islet cell transplantation

JLSE40 ტრანსპლანტირებული კუჭუკანა ჯირკვლის სრული /ტოტალური 
ამოკვეთა

Total excision of transplanted pancreas

JLSE50 ტრანსპლანტირებული კუჭუკანა ჯირკვლისსადინარის 
დახშობა/ოკლუზია

Occlusion of duct of transplanted pancreas

JLSE56 პანკრეატოცისტოსტომის კონვერსია/გარდაქმნა 
პანკრეატოენტოროსტომად

Conversion of pancreaticocystostomy to pancreaticoenterostomy

JLSE96 კუჭუკანა ჯირკვლის სხვა ტრანსპლანტირება და მსგავსი ოპერაცია Other transplantation of pancreas or related operation

JLST კუჭუკანა ჯირკვლის სადინრების Extracorporeal shock wave lithotripsy of pancreatic duct

JLST00 კუჭუკანა ჯირკვლის სადინრების Extracorporeal shock wave lithotripsy of pancreatic duct

JLSW სხვა ოპერაციები კუჭუკანა ჯირკვალზე Other operations on pancreas

JLSW96 სხვა ოპერაცია კუჭუკანა ჯირკვალზე Other operation on pancreas

JLSW97 სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია კუჭუკანა ჯირკვალზე Other laparoscopic operation on pancreas

JLSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ოპერაცია კუჭუკანა 
ჯირკვალზე

Other transluminal endoscopic operation on pancreas

JLX კუჭუკანა ჯირკვალთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of pancreas

JLXA00 კუჭუკანა ჯირკვლის თერმოკოაგულაცია Heat coagulation of pancreas

JLXX00 კუჭუკანა ჯირკვლის კანქვეშა ბიოფსია ნემსით Pancreas percutaneous needle biopsy
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JLXX02 კუჭუკანა ჯირკვლის კანქვეშა ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიის მიზნით Pancreas needle biopsy for cytology

JLXX12 კუჭუკანა ჯირკვლის კისტის ან აბსცესის კანქვეშა დრენაჟი Pancreas cyst or abscess percutaneous drainage

JLXX14 კუჭუკანა ჯირკვლის კისტის კატეტერის გამოცვლა Pancreas cyst catheter exchange

JM ელენთა Spleen

JMDD1P ელენთის პერფუზიის კომპიუტერული ტომოგრაფია CT examination of spleen perfusion

JMI ელენთის იზოტოპური გამოკვლევა Spleen isotope examination

JMIA00 ელენთის და დამატებითი ელენთის იზოტოპური გამოსახვა Spleen and accessory spleen isotope imaging

JMIA02 ელენთის და დამატებითი ელენთის ერთფოტონიანი ემისიური 
კომპიუტერული ტომოგრაფია

Spleen and accessory spleen SPECT

JMO ელენთის რადიოთერაპია Radiotherapy of spleen

JMO001 ელენთის წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of spleen

JMO002 ელენთის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of spleen

JMO003 ელენთის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of spleen

JMO004 ელენთის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of spleen

JMO029 ელენთის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია Radiotherapy of local recidive of tumor of spleen

JMO049 ელენთის მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in spleen

JMO090 ელენთის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of spleen

JMO099 ელენთის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of spleen

JMS ელენთის ქირურგია Surgery of spleen

JMSA სპლენექტომია Splenectomy

JMSA00 ნაწილობრივი სპლენექტომია Partial splenectomy

JMSA10 ტრანსაბდომინალური ტოტალური სპლენექტომია Transabdominal total splenectomy

JMSA11 ლაპარასკოპიული ტოტალური სპლენექტომია Laparoscopic total splenectomy

JMSA20 ტრანსგულმკერდის  ტოტალური სპლენექტომია Transthoracic total splenectomy

JMSA99 სხვა სპლენექტომია Other splenectomy

JMSB შერეული ოპერაციები ელენთაზე Miscellaneous operations on spleen

JMSB00 ელენთის ბიოფსია Biopsy of spleen

JMSB01 ელენთის ლაპარასკოპიული ბიოფსია Laparoscopic biopsy of spleen

JMSB10 ელენთის აღდგენითი ოპერაცია Repair of spleen

JMSW სხვა ოპერაციები ელენთაზე Other operations on spleen

JMSW96 სხვა ოპერაცია ელენთაზე Other operation on spleen

JMSW97 სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია ელენთაზე Other laparoscopic operation on spleen

JMX ელენთასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of spleen

JMXA00 ელენთის თერმოკოაგულაცია Spleen heat coagulation

JMXX00 ელენთის ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of spleen

JMXX02 ელენთის ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიის მიზნით Spleen needle biopsy for cytology
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JW განმეორებითი ოპერაციები გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში Reoperations in gastroenterological surgery

JWSA00 გახსნილი ჭრილობის აღდგენითი ოპერაცია გასტროენტეროლოგიურ 
ქირურგიაში

Repair of wound dehiscence in gastroenterological surgery

JWSA01 გახსნილი ჭრილობის ლაპარასკოპიული აღდგენითი ოპერაცია 
გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში

Laparoscopic repair of wound dehiscence in gastroenterological surgery

JWSB00 განმეორებითი ოპერაცია ზედაპირული ინფექციის გამო 
გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში

Reoperation for superficial infection in gastroenterological surgery

JWSC00 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა ინფექციის გამო გასტროენტეროლოგიურ 
ქირურგიაში

Reoperation for deep infection in gastroenterological surgery

JWSC01 კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია ღრმა ინფექციის გამო 
გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში

Percutaneous endoscopic reoperation for deep infection in gastroenterological surgery

JWSD00 განმეორებითი ოპერაცია ზედაპირული სისხლდენის გამო 
გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში

Reoperation for superficial haemorrhage in gastroenterological surgery

JWSE00 განმეორებითი ოპერაცია ღრმა სისხლდენის გამო 
გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში

Reoperation for deep haemorrhage in gastroenterological surgery

JWSE01 კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია ღრმა სისხლდენის 
გამო გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში

Percutaneous endoscopic reoperation for deep haemorrhage in gastroenterological surgery

JWSE02 ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია ღრმა 
სისხლდენის გამო გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში

Transluminal endoscopic reoperation for deep haemorrhage in gastroenterological surgery

JWSF00 განმეორებითი ოპერაცია ანასტომოზის ან ნაკერის არასრულფასოვნობის 
გამო გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in gastroenterological surgery

JWSF01 კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია ანასტომოზის ან 
ნაკერის არასრულფასოვნობის გამო გასტროენტეროლოგიურ 
ქირურგიაში

Percutaneous endoscopic reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in gastroenterological

JWSW96 სხვა ოპერაცია გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში Other reoperation in gastroenterological surgery

JWSW97 სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური ოპერაცია გასტროენტეროლოგიურ 
ქირურგიაში

Other percutaneous endoscopic reoperation in gastroenterological surgery

JWSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ოპერაცია 
გასტროენტეროლოგიურ ქირურგიაში

Other transluminal endoscopic reoperation in gastroenterological surgery

JX მუცელთან და მუცლის ღრუს ორგანოებთან დაკავშირებული სხვა 
პროცედურები

Other procedures on abdomen and abdominal organs

JXD მუცლის ღრუს და მუცლის ღრუს ორგანოების სხვა დიაგნოსტიკური 
რადიოლოგია

Other diagnostic radiology of abdomen and abdominal organs

JXDA1L საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის კინეტიკური   რენტგენოგრაფია Kinetic X-ray of alimentary tract with pictures

JXDA3A მუცლის ღრუს რენტგენოლოგიური  გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Abdominal X-ray examination without contrast

JXDA3C მუცლის და მენჯის მარტივი რენტგენოლოგიური  გამოკვლევა Simple X-ray examination of abdomen and pelvis
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JXDA3H მუცლის ან მენჯის ორგანოების ტომოგრაფია Tomography of abdominal or pelvic organs

JXDB1J გასტროინტესტინალური განვლადობის რენტგენოლოგიური 
გამოკვლევა

Gastrointestinal passage X-ray examination

JXDB1X საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის სხვა რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
კონტრასტით

Other X-ray examination of alimentary tract with contrast

JXDD1A მუცლის ღრუს ზედა ნაწილის კომპიუტერული ტომოგრაფია CT examination of upper part of abdomen

JXDD2A მუცლის ღრუს ქვედა ნაწილის კომპიუტერული ტომოგრაფია CT examination of lower part of abdomen

JXDD2V მენჯის კომპიუტერული ტომოგრაფია შემდგომი რადიოთერაპიისთვის 
დოზის განსაზღვრის მიზნით

Pelvic CT examination for dose design of radiotherapy

JXDD3A მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია Abdominal CT examination

JXDD3V მუცლის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია შემდგომი 
რადიოთერაპიისთვის დოზის განსაზღვრის მიზნით

Abdominal CT examination for dose design of radiotherapy

JXDE1A მუცლის ღრუს ზედა ნაწილის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of upper part of abdomen

JXDE1X საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა ულტრაბგერითი გამოკვლევა Other ultrasound examinaton of alimentary organs

JXDE2A მუცლის ღრუს ქვედა ნაწილის ულტრაბგერითი გამოკვლევა 
კონტრასტის გარეშე

Ultrasound examination of lower part of abdomen without contrast

JXDE3A მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა Abdominal ultrasound examination

JXDG1B მუცლის ღრუს ზედა ნაწილის მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა Upper part of abdomen MRI examination

JXDG2B მუცლის ღრუს ქვედა ნაწილის მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა Lower part of abdomen MRI examination

JXDG2V მენჯის მაგნიტურ–რეზონანსური ტომოგრაფია რადიოთერაპიისთვის 
დოზის განსაზღვრის მიზნით

Pelvic MRI examination for dose design of radiotherapy

JXDG3B მუცლის ღრუს მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა Abdominal MRI examination

JXDG3V მუცლის ღრუს მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა 
რადიოთერაპიისთვის დოზის განსაზღვრის მიზნით

Abdominal MRI examination for dose design of radiotherapy

JXF მუცლის ღრუსთან და მუცლის ღრუს ორგანოებთან დაკავშირებული 
სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები

Other diagnostic procedures of abdomen and abdominal organs

JXFA00 წნევის გაზომვა კუჭ–ნაწლავის ტრაქტში Pressure measurement in gastrointestinal tract

JXFB00  კუჭ–ნაწლავის ტრაქტში ტრანზიტის დროის გაზომვა Gastrointestinal transittime measurement

JXFW99 საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა გამოკვლევითი პროცედურა Other investigative procedure on digestive system

JXFX90 მუცლის ღრუს კლინიკური გამოკვლევა Abdominal clinical examination

JXI მუცლის ღრუს სხვა იზოტოპური გამოსახვა Other abdominal isotope imaging

JXIA00 მუცლის ღრუს იზოტოპური გამოსახვა Abdominal isotope imaging
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JXIA10 ღვიძლის, ელენთის და კუჭუკანა ჯირკვლის იზოტოპური გამოსახვა Liver, spleen and pancreas isotope imaging

JXIB00 ნაწლავების ფუნქციის იზოტოპური ტესტირება Bowel function isotope test

JXX მუცლის ღრუსთან და მუცლის ღრუს ორგანოებთან დაკავშირებული 
სხვა მცირე პროცედურები

Other minor procedure of abdomen and abdominal organs

JXXA00 პროფილაქტიკური  თერაპია გულისრევის და ღებინების დროს Prevention and supportive therapy for nausea and vomiting

JXXX00 საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის კანქვეშა ბიოფსია ნემსით Alimentary tract percutaneous needle biopsy

JXXX10 სისხლდენის ან სისხლძარღვის კოაგულაცია ლოკალური დიათერმიის 
გამოყენებით კუჭ–ნაწლავის ენდოსკოპიაში 

Koagulation of bleeding or bloodvessel with lokal diatermy in gastrointestinal endoscopy

JXXX12 ვენების სკლეროთერაპია კუჭ–ნაწლავის ენდოსკოპიაში Sclerotherapy of vein in gastrointestinal endoscopy

JXXX19 სხვა პროცედურები ჰემოსტაზისთვის კუჭ–ნაწლავის ენდოსკოპიაში Other procedure for hemostasis through gastrointestinal endoscopy

JXXX20 საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის გაფართოვება/დილატირება 
ენდოსკოპიაში ან რადიოლოგიის მეთვალყურეობით

Dilatation of alimentary tract in endoscopy or with radiological guidance

JXXX30 კუჭ–ნაწლავის ნებისმიერი ნაწილის ლოკალური დაზიანებული უბნის 
ამოკვეთა ენდოსკოპიური ამოღება

Excision of local lesion from any part of gastrointestinal tract in endoscopy

JXXX32 კუჭ–ნაწლავის დაუზუსტებელი ნაწილიდან უცხო სხეულის 
ენდოსკოპიური ამოღება 

Endoscopic removal of foreign body from unspecified part of gastrointestinal tract

JXXX40 სხეულის სიმსივნის თერმული კოაგულაცია რადიოლოგიური 
მეთვალყურეობით

Thermal coagulation of body tumor with radiological guidance

JXXX90 კუჭ–ნაწლავთან დაკავშირებული სხვა მცირე ენდოსკოპიური 
პროცედურა 

Other minor endoscopic gastrointestinal procedure

JXXX99 სხვა მცირე პროცედურა გასტროენტეროლოგიაში Other minor procedure in gastroenterology

K შარდსასქესო სისტემა, კაცის სასქესო ორგანოები და 
რეტროპერიტონეალური სივრცე

Urinary system, male genital organs and retroperitoneal space

KA თირკმელი და თირკმლის მენჯი Kidney and pelvis of kidney

KAD თირკმლის და თირკმლის მენჯის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology kidney and pelvis of kidney

KADA1A თირკმლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Kidney X-ray examination without contrast

KADB3E ანტეგრადული პიელოგრაფია Antegrade pyelography

KADB3G რეტროგრადული პიელოგრაფია Retrograde pyelography

KADE1A თირკმლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Kidney ultrasound examination

KADE1B თირკმლის მენჯის ულტრაბგერითი გამოკვლევა ორსულობის 
პერიოდსი

Kidney pelvis ultrasound examination during pregnancy

KADE2A გადანერგილი თირკმლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination transplanted kidney

KADK1A თირკმლის სპექტროსკოპია Kidney spectroscopy

KAE თირკმლის და თირკმლის მენჯის ენდოსკოპია Endoscopy of kidney and pelvis of kidney

KAE002 რეტროგრადული ურეთერონეფროსკოპია Retrograde ureteronephroscopy
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KAE005 რეტროგრადული ურეთერონეფროსკოპია ბიოფსიით Retrograde ureteronephroscopy with biopsy

KAF თირკმლის და თირკმლის მენჯის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა Other diagnostic procedure of kidney and pelvis of kidney

KAFA00 თირკმლის მენჯის უროდინამიკური გამოკვლევა Urodynamic investigation of pelvis of kidney

KAFA10 თირკმლის ფილტრაციის შესაძლებლობის გაზომვა Kidney filtration capasity measurement

KAFB00 თირკმლის მილაკოვანი (ტუბულარული) აციდოზის პროვოცირება 
ამონიუმქლორიდით

Ammoniumchlorid provocation of renal tubular acidosis

KAFC00 თირკმლების მიერ კონცენტრირების შესაძლებლობის ტესტირება  ADH 
ანალოგით

Kidney concetration capacity test with ADH analog

KAFD00 პერიტონეუმის გაჟონვადობის ტესტი დიალიზისთვის Peritoneal permeability test for dialysis

KAFX00 შარდის სხვა სინჯები Other urinary sample collection

KAI თირკმლის და თირკმლის მენჯის იზოტოპური გამოკვლევა Kidney and pelvis of kidney isotope imaging

KAIA00 თირკმლის სტრუქტურის იზოტოპური გამოკვლევა Kidney structure isotope imaging

KAIA02 თირკმლის სტრუქტურის SPECT Kidney structure SPECT

KAIB00 იზოტოპური რენოგრაფია Isotope renography

KAIB02 იზოტოპური რენოგრაფია კაპტოპრილის გაძლიერებით Isotope renography with captopril enhancement

KAIB10 თირკმლის გლომერული ფილტრაციის მაჩვენებლის გაზომვა 
იზოტოპური მეთოდით/იზოტოპური გაზომვა

Glomerular filtration rate (GFR) Isotope mesurement

KAIC00 თირკმლის პერფუზიის იზოტოპური გამოკვლევა Kidney perfusion isotope imaging

KAID00 თირკმლის SPECT გამოკვლევა Kidney SPECT examination

KAO თირკმლის და თირკმლის მენჯის რადიოთერაპია Radiotherapy of kidney and pelvis of kidney

KAO001 თირკმლის, თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის წინასაოპერაციო 
რადიოთერაპია

Preoperative radiotherapy of kidney, pelvis kidney and ureter

KAO002 თირკმლის, თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის რადიკალური 
რადიოთერაპია

Radical radiotherapy of kidney, pelvis kidney and ureter

KAO003 თირკმლის, თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის დამხმარე 
რადიოთერაპია

Adjuvant radiotherapy of kidney, pelvis kidney and ureter

KAO004 თირკმლის, თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის პალიატიური 
რადიოთერაპია

Palliative radiotherapy of kidney, pelvis kidney and ureter

KAO029 თირკმლის, თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის სიმსივნის 
ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია

Radiotherapy of loca recidive of tumor of kidney, pelvis kidney and ureter

KAO049 თირკმლის, თირკმლის მენჯის ან შარდსაწვეთის მეტასტაზის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of methastasis in kidney, pelvis kidney or ureter

KAO090 თირკმლის, თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის პროფილაქტიკური 
რადიოთერაპია

Profylactive radiotherapy of kidney, pelvis kidney and ureter

KAO099 თირკმლის, თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of kidney, pelvis kidney and ureter
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KAS თირკმლის, თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის ქირურგია Surgery of kidney and pelvis of kidney

KASA თირკმლის, თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის გამოკვლევა Exploration of kidney and pelvis of kidney

KASA00 თირკმლის გამოკვლევა Exploration of kidney

KASA01 თირკმლის კანქვეშა ენდოსკოპიური გამოკვლევა Percutaneous endoscopic exploration of kidney

KASA20 დიაგნოსტიკური ნეფროტომია Exploratory nephrotomy

KASA21 კანქვეშა ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკური ნეფროტომია Percutaneous endoscopic exploratory nephrotomy

KASA30 დიაგნოსტიკური პიელოტომია Exploratory pyelotomy

KASA31 კანქვეშა ნეფროსკოპია Percutaneous nephroscopy

KASA96 თირკმლის ან თირკმლის მენჯის სხვა გამოკვლევა Other exploration of kidney or pelvis of kidney

KASA97 თირკმლის ან თირკმლის მენჯის სხვა კანქვეშა ენდოსკოპია Other percutaneous endoscopy of kidney or pelvis of kidney

KASB თირკმლის ან თირკმლის მენჯის ბიოფსია Biopsy of kidney and pelvis of kidney

KASB00 თირკმლის ან თირკმლის მენჯის ბიოფსია Biopsy of kidney or pelvis of kidney

KASB01 თირკმლის და თირკმლის მენჯის კანქვეშა ენდოსკოპიური ბიოფსია Percutaneous endoscopic biopsy of kidney or pelvis of kidney

KASC თირკმლის სრული ამოკვეთა Total excision of kidney

KASC00 ნეფრექტომია Nephrectomy

KASC01 კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფრექტომია Percutaneous endoscopic nephrectomy

KASC10 სრული ნეფრექტომია კაფსულით Total nephrectomy with capsule

KASC11 სრული ნეფრექტომია კაფსულით;ტრანსკუტანული Total nephrectomy with capsule; transcutaneous

KASC20 ნეფროურეტერექტომია Nephroureterectomy

KASC21 კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროურეტერექტომია Percutaneous endoscopic nephroureterectomy

KASC96 სხვა ნეფრექტომია Other nephrectomy

KASC97 სხვა ნეფრექტომია; ტრანსკუტანული Other nephrectomy; transcutaneous

KASD თირკმლის და თირკმლის მენჯის სიმსივნის ნაწილობრივი ამოკვეთა ან 
დაშლა

Partial excision or destruction of tumour of kidney and pelvis of kidney

KASD00 ნაწილობრივი ნეფრექტომია Partial nephrectomy

KASD01 კანქვეშა ენდოსკოპიური ნაწილობრივი ნეფრექტომია Percutaneous endoscopic partial nephrectomy

KASD10 ჰემინეფრექტომია Heminephrectomy

KASD11 კანქვეშა ენდოსკოპიური ჰემინეფრექტომია Percutaneous endoscopic heminephrectomy

KASD40 თირკმლის მენჯის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of pelvis of kidney

KASD41 თირკმლის მენჯის კანქვეშა ენდოსკოპიური ნაწილობრივი ამოკვეთა Percutaneous endoscopic partial excision of pelvis of kidney

KASD50 თირკმლის მენჯის სიმსივნის დაშლა Destruction of tumour of pelvis of kidney

KASD51 თირკმლის მენჯის სიმსივნის კანქვეშა ენდოსკოპიური დესტრუქცია Percutaneous endoscopic destruction of tumour of pelvis of kidney

KASD52 თირკმლის მენჯის სიმსივნის რეტროგრადული 
ურეთერონეფროსკოპიური დესტრუქცია

Retrograde ureteronephroscopic destruction of tumour of pelvis of kidney
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KASD96 თირკმლის ან თირკმლის მენჯის სხვა ნაწილობრივი ამოკვეთა Other partial excision of kidney or pelvis of kidney

KASD97 თირკმლის ან თირკმლის მენჯის სიმსივნის სხვა კანქვეშა 
ენდოსკოპიური ნაწილობრივი ამოკვეთა ან დესტრუქცია

Other percutaneous endoscopic partial excision or destruction of tumour of kidney or pelvis of kidney

KASD98 თირკმლის მენჯის სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური 
ნაწილობრივი ამოკვეთა

Other transluminal endoscopic partial excision of pelvis of kidney

KASE თირკმლიდან და თირკმლის მენჯიდან კენჭის ამოღება Removal of calculi from kidney and pelvis of kidney

KASE00 ნეფროლითოტომია Nephrolithotomy

KASE01 ნეფროსკოპიური ნეფროლითოტომია Nephroscopic nephrolithotomy

KASE10 პიელოლითოტომია Pyelolithotomy

KASE11 ნეფროსკოპიული პიელოლითოტომია Nephroscopic pyelolithotomy

KASE12 თირკმლის მენჯში რეტროგრადული ურეთერონეფროსკოპიული 
ლითოტრიპსია

Retrograde ureteronephroscopic lithotripsy in pelvis of kidney

KASE96 თირკმლიდან ან თირკმლის მენჯიდან კენჭის სხვა ამოღება Other removal of calculus from kidney or pelvis of kidney

KASE97 თირკმლიდან ან თირკმლის მენჯიდან კენჭის სხვა კანქვეშა 
ენდოსკოპიური ამოღება

Other percutaneous endosopic removal of calculus from kidney or pelvis of kidney

KASE98 თირკმლიდან ან თირკმლის მენჯიდან კენჭის სხვა ტრანსლუმინალური 
ენდოსკოპიური ამოღება

Other transluminal endosopic removal of calculus from kidney or pelvis of kidney

KASF თირკმლიდან და თირკმლის მენჯიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from kidney and pelvis of kidney

KASF00 თირკმლიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from kidney

KASF01 თირკმლიდან უცხო სხეულის კანქვეშა ენდოსკოპიური ამოღება Percutaneous endoscopic removal of foreign body from kidney

KASF10 თირკმლის მენჯიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from pelvis of kidney

KASF11 თირკმლის მენჯიდან უცხო სხეულის კანქვეშა ენდოსკოპიური ამოღება Percutaneous endoscopic removal of foreign body from pelvis of kidney

KASF12 თირკმლის მენჯიდან უცხო სხეულის ტრანსლუმინალური ამოღება Transluminal removal of foreign body from pelvis of kidney

KASH თირკმლის და თირკმლის მენჯის რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on kidney and pelvis of kidney

KASH00 თირკმლის გაკერვა Suture of kidney

KASH01 თირკმლის კანქვეშა ენდოსკოპიური გაკერვა Percutaneous endoscopic suture of kidney

KASH10 თირკმლის მენჯის გაკერვა Suture of pelvis of kidney

KASH11 თირკმლის მენჯის კანქვეშა ენდოსკოპიური გაკერვა Percutaneous endoscopic suture of pelvis of kidney

KASH12 თირკმლის მენჯის რეტროგრადული ურეთერონეფროსკოპიული 
გაკერვა

Retrograde ureteronephroscopic suture of pelvis of kidney

KASH21 თირკმლის მენჯის კანქვეშა დილატირება Percutaneous dilatation of renal pelvis

KASH22 თირკმლის მენჯის ტრანსლუმინური დილატირება Transluminal dilatation of renal pelvis

KASH30 პიელოურეთეროპლასტიკა Pyeloureteroplasty without division of ureteropelvic junction

KASH31 კანქვეშა ენდოსკოპიური პიელოურეთეროპლასტიკა 
მენჯ–შარდსაწვეთის შენაერთის გაყოფის გარეშე

Percutaneous endoscopic pyeloureteroplasty without division of ureteropelvic junction
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KASH40 პიელოურეთეროპლასტიკა მენჯ–შარდსაწვეთის შენაერთის გაყოფით Pyeloureteroplasty with division of ureteropelvic junction

KASH41 კანქვეშა ენდოსკოპიური პიელოურეთეროპლასტიკა 
მენჯ–შარდსაწვეთის შენაერთის გაყოფით

Percutaneous endoscopic pyeloureteroplasty with division of ureteropelvic junction

KASH50 შარდსაწვეთ–ფიალოვანი ანასტომოზი Ureterocalyceal anastomosis

KASH51 კანქვეშა ენდოსკოპიური შარდსაწვეთ–ფიალოვანი ანასტომოზი Percutaneous endoscopic ureterocalyceal anastomosis

KASH54 თირკმლის ფიალის ყელის კანქვეშა ენდოსკოპიური ჩაჭრა ან 
გაფართოება

Percutaneous endoscopic incision or dilatation of neck of calyx

KASH55 თირკმლის ფიალის ყელის კრეტროგრადული 
ურეთერონეფროსკოპიული ჩაჭრა ან გაფართოება

Retrograde ureteronephroscopic incision or dilatation of neck of calyx

KASH61 მენჯ–შარდსაწვეთის შენაერთის კანქვეშა ენდოსკოპიური ჩაჭრა Percutaneous endoscopic incision of ureteropelvic junction

KASH62 ენდოპიელოტომია Endopyelotomy

KASH70 მენჯ–შარდსაწვეთის შენაერთის შეხორცებისგან განთავისუფლება Freeing of adhesions of ureteropelvic junction

KASH71 მენჯ–შარდსაწვეთის შენაერთის შეხორცებისგან კანქვეშა 
ენდოსკოპიური განთავისუფლება

Percutaneous endoscopic freeing of adhesions of ureteropelvic junction

KASH80 ნეფროპექსია Nephropexy

KASH81 კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროპექსია Percutaneous endoscopic nephropexy

KASH96 თირკმლის ან თირკმლის მენჯის სხვა რეკონსტრუქცია Other reconstruction of kidney or pelvis of kidney

KASH97 თირკმლის ან თირკმლის მენჯის სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური 
რეკონსტრუქცია

Other percutaneous endoscopic reconstruction of kidney or pelvis of kidney

KASH98 თირკმლის ან თირკმლის მენჯის სხვა ტრანსლუმინალური 
ენდოსკოპიური რეკონსტრუქცია

Other transluminal endoscopic reconstruction of kidney or pelvis of kidney

KASJ თირკმლის მენჯის გარე დრენაჟი External drainage of pelvis of kidney

KASJ00 ნეფროსტომა Nephrostomy

KASJ01 კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა Percutaneous endoscopic nephrostomy

KASJ02 რეტროგრადული ურეთერონეფროსკოპიური ნეფროსტომა Retrograde ureteronephroscopic nephrostomy

KASJ10 პიელოსტომა Pyelostomy

KASJ11 კანქვეშა ენდოსკოპიური პიელოსტომა Percutaneous endoscopic pyelostomy

KASJ96 თირკმლის მენჯის სხვა გარეგანი დრენაჟი Other external drainage of pelvis of kidney

KASJ97 თირკმლის მენჯის სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური გარეგანი დრენაჟი Other percutaneous endoscopic external drainage of pelvis of kidney

KASJ98 თირკმლის მენჯის სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური გარეგანი 
დრენაჟი

Other transluminal endoscopic external drainage of pelvis of kidney

KASS თირკმლის ტრანსპლანტირება და მსგავსი/დაკავშირებული ოპერაციები Transplantation of kidney and related operations

KASS00 თირკმლის აუტოტრანსპლანტირება Autotransplantation of kidney
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KASS10 თირკმლის ალოგენური ტრანსპლანტირება მკვდარი დონორისგან Allogenic transplantation of kidney from cadaver donor

KASS20 თირკმლის ალოგენური ტრანსპლანტირება ცოცხალი დონორისგან Allogenic transplantation of kidney from living donor

KASS40 ტრანსპლანტირებული თირკმლის ამოკვეთა Excision of transplanted kidney

KASS41 ტრანსპლანტირებული თირკმლის კანქვეშა ენდოსკოპიური ამოკვეთა Percutaneous endoscopic excision of transplanted kidney

KASS50 ნეფროცისტოსტომა ტრანსპლანტირებულ თირკმელში Nephrocystostomy in transplanted kidney

KASS60 ტრანსპლანტირებული თირკმლის ლიმფოცელეს გამო ოპერაცია Operation for lymphocele of transplanted kidney

KASS61 ტრანსპლანტირებული თირკმლის ლიმფოცელეს გამო კანქვეშა 
ენდოსკოპიური ოპერაცია

Percutaneous endoscopic operation for lymphocele of transplanted kidney

KASS96 თირკმლის სხვა ტრანსპლანტირება ან დაკავშირებული პროცედურა Other transplantation of kidney or related procedure

KASS97 სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური პროცედურა ტრანსპლანტირებულ 
თირკმელზე

Other percutaneous endoscopic procedure on transplanted kidney

KAST თირკმლის მენჯის კენჭის ექსტრაკორპორალური ფრაგმენტაცია Extracorporeal fragmentation of calculi of pelvis of kidney

KAST00 თირკმლის მენჯის  ექსტრაკორპორალური ლიტოტრიპსია Extracorporeal shock wave lithotripsy of pelvis of kidney

KASW თირკმლის და თირკმლის მენჯის სხვა ოპერაციები Other operations on kidney and pelvis of kidney

KASW96 თირკმლის და თირკმლის მენჯის სხვა ოპერაცია Other operation on kidney or pelvis of kidney

KASW97 თირკმლის და თირკმლის მენჯის სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური 
ოპერაცია

Other percutaneous endoscopic operation on kidney or pelvis of kidney

KASW98 თირკმლის და თირკმლის მენჯის სხვა ტრანსლუმინალური 
ენდოსკოპიური ოპერაცია

Other transluminal endoscopic operation on kidney or pelvis of kidney

KAX თირკმლის და თირკმლის მენჯის სხვა პროცედურები Other procedures of kidney and pelvis of kidney

KAXA დიალიზი Dialysis

KAXA00 ჰემოდიალიზი Hemodialysis

KAXA10 ჰემოფილტრაცია Hemofiltration

KAXA20 პერიტონეალური დიალიზი Peritoneal dialysis

KAXA80 ჰემოდიალიზის დაწყება საწყისი დიალიზით Homedialysis start with initial dialysis

KAXA89 ჰემოდიალიზის სხვა ხელშეწყობა Other homedialysis support

KAXA90 ფორსირებული დიურეზი Forced diuresis

KAXB00 თირკმლის თერმოკოაგულაცია Heat coagulation of kidney

KAXX თირკმლის სხვა მცირე პროცედურები Other minor procedures of kidney

KAXX00 თირკმლის ან თირკმლის მენჯის ბიოფსია ნემსით Kidney or pelvis of kidney needle biopsy of

KAXX02 თირკმლის ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიისთვის Kidney needle biopsy for cytology

KAXX04 ტრანსპლანტირებული თირკმლის ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of transplanted kidney

KAXX10 თირკმლის ან თირკმლის მენჯის კანქვეშა პუნქცია Kidney or pelvis of kidney percutaneous puncture

KAXX12 კანქვეშა Percutaneous neprostolithotomy

KAXX20 ლიმფოცელეს პუნქცია თირკმლის ტრანსპლანტაციის შემდეგ Puncture of lymphocele after kidney transplantation
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KAXX40 ნეფროსტომის (კათეტერის) შეცვლა ან ამოღება Nephrostomy catheter exchange or removal

KAXX42 ნეფროსტომის დახურვა Nephrostomy closure

KAXX44 ნეფროსტომის აწევა Nefrostomy rinsing

KAXX50 თირკმლიდან ვენური სისხლის სინჯის აღება რადიოლოგიური 
დაკვირვების თანხლებით

Selective venous blood sample from kidney with radiological guidance

KAXX60 თირკმლის კისტის სკლეროთერაპია Sclerotherapy of kidney cyst

KAXX80 ზედა საშარდე გზების ინტრალუმინალური კათეტერიზაცია Upper urinary tract inraluminal catheterisation

KAXX82 ზედა საშარდე გზების ინტრალუმინალური კათეტერის გამოცვლა Upper urinary tract inraluminal catheter exchange

KAXX88 ზედა საშარდე გზების ინტრალუმინალური კათეტერის ამოღება Upper urinary tract inraluminal catheter removal

KB შარდსაწვეთი Ureter

KBD შარდსაწვეთის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of ureter

KBDE1E შარდის ბუშტ–შარდსაწვეთის (ვეზიკოურეთერალური) რეფლუქსის 
ულტრაბგერითი გამოკვლევა

Ultrasound examination of vesico-ureteral reflux

KBDG1A საშარდე გზების მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა Urinary tract MRI examination

KBE შარდსაწვეთის ენდოსკოპია Endoscopy of ureter

KBE002 რეტროგრადული ურეთეროსკოპია Retrograde ureteroscopy

KBE003 შარდსაწვეთის ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური კათეტერიზაცია Transluminal endoscopic catheterisation of ureter

KBE005 რეტროგრადული ურეთეროსკოპია ბიოფსიით Retrograde ureteroscopy with biopsy

KBE012 რეტროგრადული ურეთეროენტეროსტომის  ენდოსკოპია Retrograde endoscopy of cutaneous ureteroenterostomy

KBE015 რეტროგრადული ურეთეროენტეროსტომის  ენდოსკოპია ბიოფსიით Retrograde endoscopy of cutaneous ureteroenterostomy with biopsy

KBF შარდსაწვეთის ფიზიოლოგიური დიაგნოსტიკური პროცედურები Physiological diagnostic procedures of ureter

KBFB00 შარდსაწვეთის უროდინამიკული გამოკვლევა Urodynamic investigation of ureter

KBIA00 შარდსაწვეთების იზოტოპური ვიზუალიზაცია Ureters isotope imaging

KBS შარდსაწვეთის ქირურგია Surgery of ureter

KBSA შარდსაწვეთის გამოკვლევა და ჩაჭრა Exploration and incision of ureter

KBSA00 შარდსაწვეთის გამოკვლევა Exploration of ureter

KBSA01 კანქვეშა ნეფროურეთეროსკოპია Percutaneous nephroureteroscopy

KBSA10 ურეთეროტომის გამოკვლევა/დიაგნოსტიკა Exploratory ureterotomy

KBSA11 ურეთეროტომის კანქვეშა ენდოსკოპიური გამოკვლევა/დიაგნოსტიკა Percutaneous endoscopic exploratory ureterotomy

KBSA96 შარდსაწვეთის სხვა გამოკვლევა Other exploration of ureter

KBSA97 შარდსაწვეთის სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური ან ენდოსკოპიური ჩაჭრა Other percutaneous endoscopy or endoscopic incision of ureter

KBSB შარდსაწვეთის ბიოფსია Biopsy of ureter

KBSB00 შარდსაწვეთის ბიოფსია Biopsy of ureter
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KBSB01 შარდსაწვეთის კანქვეშა ენდოსკოპიური ბიოფსია Percutaneous endoscopic biopsy of ureter

KBSC შარდსაწვეთის სრული ამოკვეთა Total excision of ureter

KBSC00 ურეთერექტომია Ureterectomy

KBSC01 კანქვეშა ენდოსკოპიური ურეთერექტომია Percutaneous endoscopic ureterectomy

KBSD შარდსაწვეთის ნაწილობრივი ამოკვეთა და შარდსაწვეთის სიმსივნის 
დესტრუქცია

Partial excision of ureter and destruction of tumour of ureter

KBSD00 შარდსაწვეთის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of ureter

KBSD01 შარდსაწვეთის კანქვეშა ენდოსკოპიური ნაწილობრივი ამოკვეთა Percutaneous endoscopic partial excision of ureter

KBSD20 შარდსაწვეთის სიმსივნის დესტრუქცია Destruction of tumour of ureter

KBSD21 შარდსაწვეთის სიმსივნის კანქვეშა ენდოსკოპიური დესტრუქცია Percutaneous endoscopic destruction of tumour of ureter

KBSD22 შარდსაწვეთის სიმსივნის რეტროგრადული ურეთეროსკოპიური 
დესტრუქცია 

Retrograde ureteroscopic destruction of tumour of ureter

KBSD30 შარდსაწვეთის კულტის ამოკვეთა Excision of stump of ureter

KBSD31 შარდსაწვეთის კულტის კანქვეშა ენდოსკოპიური ამოკვეთა Percutaneous endoscopic excision of stump of ureter

KBSD96 შარდსაწვეთის სხვა ნაწილობრივი ამოკვეთა ან შარდსაწვეთის 
სიმსივნის დესტრუქცია/დაშლა

Other partial excision of ureter or destruction of tumour of ureter

KBSD97 შარდსაწვეთის სხვა  კანქვეშა ენდოსკოპიური ნაწილობრივი ამოკვეთა ან 
შარდსაწვეთის სიმსივნის დესტრუქცია/დაშლა

Other percutaneous endoscopic partial excision of ureter or destruction of tumour of ureter

KBSE ოპერაციები შარდსაწვეთის კენჭების გამო Operations for calculus of ureter

KBSE00 ურეთეროლითოტომია Ureterolithotomy

KBSE01 კანქვეშა ენდოსკოპიური ურეთეროლითოტომია Percutaneous endoscopic ureterolithotomy

KBSE12 შარდსაწვეთიდან კენჭის ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიული 
ექსტრაქცია (ამოღება)

Transluminal endoscopic extraction of calculus of ureter

KBSE22 შარდსაწვეთიდან  ჩაჭედილი  კენჭის ტრანსლუმინალური 
ენდოსკოპიურად დაძვრა ან ამოღება

Transluminal endoscopic dislodgement of impacted calculus from ureter

KBSE96 შარდსაწვეთში კენჭის გამო სხვა ოპერაცა Other operation for calculus of ureter

KBSE97 შარდსაწვეთში კენჭის გამო სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური ოპერაცია Other percutaneous endoscopic operation for calculus of ureter

KBSE98 შარდსაწვეთში კენჭის გამო სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური 
ოპერაცია

Other transluminal endoscopic operation for calculus of ureter

KBSF შარდსაწვეთიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body of ureter

KBSF00 შარდსაწვეთიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from ureter

KBSF01 შარდსაწვეთიდან უცხო სხეულის კანქვეშა ენდოსკოპიური ამოღება Percutaneous endoscopic removal of foreign body from ureter

KBSF02 შარდსაწვეთიდან უცხო სხეულის ტრანსლუმინალური ამოღება Transluminal removal of foreign body from ureter

KBSH შარდსაწვეთის  აღდგენა ან შეერთება Repair or connection of ureter

KBSH00 შარდსაწვეთის გაკერვა Suture of ureter
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KBSH01 შარდსაწვეთის კანქვეშა ენდოსკოპიური გაკერვა Percutaneous endoscopic suture of ureter

KBSH06 ურეთეროურეთეროსტომა Ureteroureterostomy

KBSH10 შარდსაწვეთის კონტრალატერალურ შარდსაწვეთთან დაკავშირევა Connection of ureter to contralateral ureter

KBSH20 შარდსაწვეთის რეპლანტაცია Replantation of ureter

KBSH21 შარდსაწვეთის კანქვეშა ენდოსკოპიური რეპლანტაცია Percutaneous endoscopic replantation of ureter

KBSH30 შარდსაწვეთის ჩანაცვლება წვრილი ნაწლავით Ileal replacement of ureter

KBSH40 შარდსაწვეთის პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of ureter

KBSH45 ენდოურეტეროტომია Endoureterotomy

KBSH50 ურეტეროლიზისი Ureterolysis

KBSH51 კანქვეშა ენდოსკოპიური ურეტეროლიზისი Percutaneous endoscopic ureterolysis

KBSH62 შარდსაწვეთის ტრანსლუმინალური გაფართოება Transluminal dilatation of ureter

KBSH96 შარდსაწვეთის აღდგენის ან მიერთების სხვა ოპერაცია Other repair or connection of ureter

KBSH97 შარდსაწვეთის  სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური აღდგენა ან მიერთება Other percutaneous endoscopic repair or connection of ureter

KBSH98 შარდსაწვეთის სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიული აღდგენა Other transluminal endoscopic repair of ureter

KBSJ შარდსაწვეთიდან შარდის შემოვლითი ანასტომოზი და დაკავშირებული 
ოპერაციები

Urinary diversion from ureter and related operations

KBSJ00 კანის ურეთეროსტომა Cutaneous ureterostomy

KBSJ01 კანქვეშა ენდოსკოპიური ურეტეროსტომა Percutaneous endoscopic cutaneous ureterostomy

KBSJ10 კანის ურეტეროენტეროსტომა Cutaneous ureteroenterostomy

KBSJ20 კანის ურეტეროენტეროსტომა რეზერვუარით Cutaneous ureteroenterostomy with reservoir

KBSJ40 ურეტეროენტეროსტომა Ureteroenterostomy

KBSJ60 ანასტომოზი შარდსაწვეთიდან შარდის სადინარამდე თეძოს ნაწლავის 
ინტერპოზიციით

Anastomosis of ureter to urethra with interposition of ileum

KBSJ70 თეძოს ნაწლავის მილიდან ან რეზერვუარიდან კენჭის ამოღება Removal of calculus from ileal conduit or reservoir

KBSJ72 თეძოს ნაწლავის მილიდან ან რეზერვუარიდან კენჭის 
ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ამოღება

Transluminal endoscopic removal of calculus from ileal conduit or reservoir

KBSJ80 ოპერაცია შარდის შემოვლითი ანასტომოზის არასრულფასოვანი 
ფუნქციონირების გამო 

Operation for malfunction of urinary diversion

KBSJ96 შარდსაწვეთიდან შარდის სხვა შემოვლითი ანოსტომოზი ან 
დაკავშირებული  ოპერაცია

Other urinary diversion from ureter or related operation

KBSJ97 შარდსაწვეთიდან შარდის სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური   შემოვლითი 
ანასტომოზი და დაკავშირებული  ოპერაცია

Other percutaneous endoscopic urinary diversion from ureter or related operation
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KBSJ98 შარდსაწვეთიდან შარდის სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური 

შემოვლითი ანასტომოზი და დაკავშირებული ოპერაცია

Other transluminal endoscopic procedure relating to urinary diversion from ureter

KBST შარდსაწვეთის კენჭის ექსტრაკორპორალური ფრაგმენტაცია Extracorporeal fragmentation of calculi of ureter

KBST00 შარდსაწვეთის ექსტრაკორპორალური შოკის ტალღისებრივი 
ლითოტრიპსია

Extracorporeal shock wave lithotripsy of ureter

KBSV შერეული ოპერაციები შარდსაწვეთზე Miscellaneous operations on ureter

KBSV00 სტენტის ჩადგმა შარდსაწვეთში Insertion of stent into ureter

KBSV01 სტენტის ნეფროსკოპიული ჩადგმა შარდსაწვეთში Nephroscopic insertion of stent into ureter

KBSV02 სტენტის ტრანსლუმინალური ჩადგმა შარდსაწვეთში Transluminal insertion of stent into ureter

KBSV04 სტენტის ლაპარასკოპიული ჩადგმა შარდსაწვეთში Laparoscopic insertion of stent into ureter

KBSV10 სტენტის ამოღება შარდსაწვეთიდან Removal of stent from ureter

KBSV11 სტენტის ნეფროსკოპიული ამოღება შარდსაწვეთიდან Nephroscopic removal of stent from ureter

KBSV12 სტენტის ტრანსლუმინალური ამოღება შარდსაწვეთიდან Transluminal endoscopic removal of stent from ureter

KBSV22 შარდსაწვეთის ხვრელის ცისტოსკოპიური გაფართოება Cystoscopic dilatation of ureteric orifice

KBSV32 შარდსაწვეთის ხვრელის ცისტოსკოპიური ჩაჭრა Cystoscopic incision of ureteric orifice

KBSV40 ურეთეროცელეს ჩაჭრა ან ამოკვეთა Incision or excision of ureterocele

KBSV42 ურეთეროცელეს ცისტოსკოპიური ჩაჭრა ან ამოკვეთა Cystoscopic incision or excision of ureterocele

KBSV52 ცისტოსკოპიური ინექციური თერაპია შარდის ბუშტი–შარდსაწვეთის 
(ვეზიკოურეთერალური) რეფლუქსისთვის

Cystoscopic injection therapy for vesicoureteral reflux

KBSW შარსაწვეთზე სხვა ოპერაციები Other operations on ureter

KBSW96 შარსაწვეთზე სხვა ოპერაცია Other operation on ureter

KBSW97 სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური ოპერაცია შარდსაწვეთზე Other percutaneous endoscopic operation on ureter

KBSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ოპერაცია შარდსაწვეთზე Other transluminal endoscopic operation on ureter

KBX შარდსაწვეთთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of ureter

KBXX00 შარდსაწვეთის კათეტერიზაცია Catheterisation of ureter

KBXX30 ურეტეროენტეროსტომის შემოწმება Checkup of ureteroenterostomy

KBXX40 ურეტეროსტომის დახურვა Closure of ureterostomy

KC შარდის ბუშტი Bladder

KCD შარდის ბუშტის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of bladder

KCDB1G ცისტოგრაფია (რენტგენის  სხივით) Cystography with X-ray

KCDB1J მიქტიოცისტოგრაფია (რენტგენის  სხივით) Miktiocystography with X-ray

KCDE1A შარდის ბუშტის კანქვეშა ულტრაბგერითი გამოკვლევა Percutaneous ultrasound examination of urinary bladder

KCDE1B შარდის ბუშტის რექტალური ულტრაბგერითი გამოკვლევა Rectal ultrasound examination of urinary bladder

KCDE1C შარდის ბუშტის ურეთერალური (შარდსადენიდან) ულტრაბგერითი 
გამოკვლევა 

Urethral ultrasound examination of urinary bladder
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KCDE1E ნარჩენი შარდის ულტრაბგერითი გაზომვა Ultrasound measurement of residual urine

KCE შარდის ბუშტის ენდოსკოპია Endoscopy of bladder

KCE002 ცისტოსკოპია Cystoscopy

KCE005 ცისტოსკოპია ბიოფსიით Cystoscopy with biopsy

KCE012 კანის ცისტოენტეროსტომის რეტროგრადული ენდოსკოპია Retrograde endoscopy of cutaneous cystoenterostomy

KCE015 კანის ცისტოენტეროსტომის რეტროგრადული ენდოსკოპია ბიოფსიით Retrograde endoscopy of cutaneous cystoenterostomy with biopsy

KCE022 ნეოცისტოსკოპია Neocystoscopy

KCE025 ნეოცისტოსკოპია ბიოფსიით Neocystoscopy with biopsy

KCF შარდის ბუშტის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა Other diagnostic procedure of bladder

KCF000 შარდის ბუშტის ელექტრომიოგრაფია Electromyography of urinary bladder

KCFC00 ცისტომეტრია გაზით Gas cystometry

KCFC03 ცისტომეტრია წყლით Water cystometry

KCI შარდის ბუშტის იზოტოპური გამოკვლევა Bladder isotope examination

KCIA10 შარდის ბუშტი–შარდსაწვეთის (ვეზიკოურეთერალური) რეფლუქსის 
იზოტოპური გამოკვლევა კათეტერიზაციით

Vesico-ureteral reflux isotope examination with urinary cathetrisation

KCIA12 შარდის ბუშტი–შარდსაწვეთის (ვეზიკოურეთერალური) რეფლუქსის 
იზოტოპური გამოკვლევა ინტრავენური მარკირებით

Vesico-ureteral reflux isotope examination with intravenous marker

KCIA20 ნარჩენი შარდის განსაზღვრა იზოტოპური გამოკვლევით Urine residual determination by isotope imaging

KCO შარდის ბუშტის რადიოთერაპია Radiotherapy of bladder

KCO001 შარდის ბუშტის და შარდსაწვეთის წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of urinary bladder and urethra

KCO002 შარდის ბუშტის და შარდსაწვეთის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of urinary bladder and urethra

KCO003 შარდის ბუშტის და შარდსაწვეთის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of urinary bladder and urethra

KCO004 შარდის ბუშტის და შარდსაწვეთის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of urinary bladder and urethra

KCO029 შარდის ბუშტის და შარდსაწვეთის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of tumor of urinary bladder and urethra

KCO049 შარდის ბუშტის და შარდსაწვეთის მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in urinary bladder or urethra

KCO090 შარდის ბუშტის და შარდსაწვეთის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactive radiotherapy of urinary bladder and urethra

KCO099 შარდის ბუშტის და შარდსაწვეთის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of urinary bladder and urethra

KCS შარდის ბუშტის ქირურგია Surgery of bladder

KCSA შარდის ბუშტის ჩაჭრა Incision of bladder

KCSA00 კვლევითი ცისტოტომია Exploratory cystotomy

KCSA01 კვლევითი კანქვეშა ენდოსკოპიური ცისტოტომია Percutaneous endoscopic exploratory cystotomy

KCSB შარდის ბუშტის ბიოფსია Biopsy of bladder

KCSB00 შარდის ბუშტის ბიოფსია Biopsy of bladder
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KCSB01 შარდის ბუშტის კანქვეშა ენდოსკოპიური ბიოფსია Percutaneous endoscopic biopsy of bladder

KCSC შარდის ბუშტის სრული ამოკვეთა Total excision of bladder

KCSC00 ცისტექტომია Cystectomy

KCSC10 ცისტოპროსტატექტომია Cystoprostatectomy

KCSC20 ცისტოპროსტატოურეთერექტომია Cystoprostatourethrectomy

KCSC30 ცისტექტომია ქალის შიდა სასქესი ორგანოების ამოკვეთით Cystectomy with excision of female internal genital organs

KCSC96 სხვა ცისტექტომია Other cystectomy

KCSD შარდის ბუშტის ნაწილობრივი ამოკვეთა და შარდის ბუშტის სიმსივნის 
დესტრუქცია

Partial excision of bladder and destruction of tumour of bladder

KCSD02 შარდის ბუშტის ტრანსურეთერული რეზექცია Transurethral resection of bladder

KCSD10 ნაწილობრივი ცისტექტომია Partial cystectomy

KCSD11 ნაწილობრივი კანქვეშა ენდოსკოპიური ცისტექტომია Percutaneous endoscopic partial cystectomy

KCSD20 შარდის ბუშტის დივერტიკულის ამოკვეთა Excision of diverticulum of bladder

KCSD21 შარდის ბუშტის დივერტიკულის კანქვეშა ენდოსკოპიური ამოკვეთა Percutaneous endoscopic excision of diverticulum of bladder

KCSD30 შარდის ბუშტის სიმსივნის დესტრუქცია Destruction of tumour of bladder

KCSD32 შარდის ბუშტის სიმსივნის ცისტოსკოპიური დესტრუქცია Cystoscopic destruction of tumour of bladder

KCSD40 საშარდესადინარის ან სხვა ვეზიკოკუტანური ფისტულის ამოკვეთა Excision of urachus or other vesicocutaneous fistula

KCSD96 შარდის ბუშტის სიმსივნის სხვა ნაწილობრივი ამოკვეთა ან დესტრუქცია Other partial excision or destruction of tumour of bladder

KCSD97 შარდის ბუშტის სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური ნაწილობრივი ამოკვეთა 
ან შარდის ბუშტის სიმსივნის დესტრუქცია

Other percutaneous endoscopic partial excision of bladder or destruction of tumour of bladder

KCSD98 შარდის ბუშტის სხვა ცისტოსკოპიური ნაწილობრივი ამოკვეთა ან 
შარდის ბუშტის სიმსივნის დესტრუქცია

Other cystoscopic partial excision of bladder or destruction of tumour of bladder

KCSE შარდის ბუშტიდან კენჭის ამოღება Removal of calculus from bladder

KCSE00 ცისტოლითოტომია Cystolithotomy

KCSE01 შარდის ბუშტიდან კენჭის კანქვეშა ენდოსკოპიური ამოღება Percutaneous endoscopic extraction of calculus from bladder

KCSE02 შარდის ბუშტიდან კენჭის ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ამოღება Transluminal endoscopic extraction of calculus from bladder

KCSF შარდის ბუშტიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from bladder

KCSF00 ცისტოტომია და შარდის ბუშტიდან უცხო სხეულის ამოღება Cystotomy and removal of foreign body from bladder

KCSF01 შარდის ბუშტიდან უცხო სხეულის კანქვეშა ენდოსკოპიური ამოღება Percutaneous endoscopic removal of foreign body from bladder

KCSF02 შარდის ბუშტიდან უცხო სხეულის ტრანსლუმინალური ამოღება Transluminal removal of foreign body from bladder

KCSH შარდის ბუშტზე რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on bladder

KCSH00 შარდის ბუშტის გაკერვა Suture of bladder
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KCSH01 შარდის ბუშტის კანქვეშა ენდოსკოპიური გაკერვა Percutaneous endoscopic suture of bladder

KCSH02 შარდის ბუშტის ცისტოსკოპიური გაკერვა Cystoscopic suture of bladder

KCSH10 ენტეროცისტოპლასტიკა Enterocystoplasty

KCSH11 კანქვეშა ენდოსკოპიური ენტეროცისტოპლასტიკა Percutaneous endoscopic enterocystoplasty

KCSH15 შარდის ბუშტის რეკონსტრუქცია ნაწლავის კუნთით Reconstruction of bladder from intestine with detrusor muscle

KCSH20 აღდგენითი ცისტოპლასტიკა Reduction cystoplasty

KCSH21  კანქვეშა ენდოსკოპიური აღდგენითი ცისტოპლასტიკა Percutaneous endoscopic reduction cystoplasty

KCSH30 ვეზიკოინტესტინალური ფისტულის დახურდა Closure of vesicointestinal fistula

KCSH40 შარდის ბუშტის ყელის ჩაჭრა ან რეზექცია Incision or resection of bladder neck

KCSH42 შარდის ბუშტის ყელის ტრანსურეთერული ჩაჭრა ან რეზექცია Transurethral incision or resection of bladder neck

KCSH50 შარდის ბუშტის ყელის პლასტიკური ოპერაცია Plastic operation of bladder neck

KCSH60 შარდის ბუშტის დახურვა და პლასტიკური ოპერაცია შარდის ბუშტის 
ექსტროფიის გამო

Closure of urinary bladder and plastic repair for bladder extrophy

KCSH62 შარდის ბუშტის დახურვა და პლასტიკური ოპერაცია კლოაკას 
ექსტროფიის გამო

Closure of urinary bladder and plastic repair for cloaca extrophy

KCSH80 შარდის ბუშტის ყელის ოკლუზია (დახშობა) Occlusion of bladder neck

KCSH96 შარდის ბუშტზე სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაცია Other reconstructive operation on bladder

KCSH97 შარდის ბუშტზე სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური რეკონსტრუქციული 
ოპერაცია

Other percutaneous endoscopic reconstructive operation on bladder

KCSH98 შარდის ბუშტზე სხვა კანქვეშა ტრანსლუმინალური რეკონსტრუქციული 
ოპერაცია

Other transluminal endoscopic reconstructive operation on bladder

KCSJ შარდის ბუშტიდან შარდის შემოვლითი ანოსტომოზი Urinary diversion from bladder

KCSJ00 ცისტოსტომა Cystostomy

KCSJ10 კანის ცისტოენტეროსტომა Cutaneous cystoenterostomy

KCSJ20 კანის ცისტოენტეროსტომა რეზერვუარით Cutaneous cystoenterostomy with reservoir

KCSJ96 სხვა ცისტოსტომა Other cystostomy

KCSJ97 სხვა კანშიდა (კანის გავლით) ცისტოენტეროსტომა Other transcutaneous cystostomy

KCST შარდის ბუშტის კენჭის ექსტრაკორპორული  ფრაგმენტაცია Extracorporeal fragmentation of calculi of bladder

KCST00 შარდის ბუშტის ექსტრაკორპორული ტალღისებრივი ლითოტრიპსია Extracorporeal shock wave lithotripsy of bladder

KCSV შერეული ოპერაციები შარდის ბუშტზე Miscellaneous operations on bladder

KCSV02 შარდის ბუშტის ცისტოსკოპიური ბალონური გაფართოება Cystoscopic balloon distention of bladder

KCSV04 შარდის ბუშტის გაფართოება სითხით Distension of bladder with fluid

KCSV10 შარდის ბუშტის დენერვაცია Denervation of bladder

KCSV11 შარდის ბუშტის კანქვეშა ენდოსკოპიური დენერვაცია Percutaneous endoscopic denervation of bladder

KCSV20 შარდის ბუშტის განთავისუფლება Freeing of bladder

KCSV21 შარდის ბუშტის კანქვეშა ენდოსკოპიური განთავისუფლება Percutaneous endoscopic freeing of bladder
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KCSV22 შარდის ბუშტიდან სისხლის კოლტების ტრანსლუმინალური 
ენდოსკოპიური ევაკუაცია

Transluminal endoscopic evacuation of blood clots from bladder

KCSV31 შარდის ბუშტის ელექტროსტიმულაცია შარდის შეუკავებლობის გამო Electric stimulation of bladder for urinary incontinense

KCSW სხვა ოპერაციები შარდის ბუშტზე Other operations on bladder

KCSW96 სხვა ოპერაციები შარდის ბუშტზე Other operations on bladder

KCSW97 სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური ოპერაციები შარდის ბუშტზე Other percutaneous endoscopic operation on bladder

KCSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ოპერაციები შარდის ბუშტზე Other transluminal endoscopic operation on bladder

KCX შარდის ბუშტთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of bladder

KCXW00 შარდის ბუშტის გამორეცხვა Lavation of bladder

KCXX00 შარდის ბუშტის ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of bladder

KCXX02 შარდის ბუშტის ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიისთვის Urinary bladder needle biopsy for cytology

KCXX10 შარდის ბუშტის კანქვეშა პუნქცია და კათეტერიზაცია Percutaneous puncture and catheterisation of bladder

KCXX18 შარდის ბუშტის ბოქვენზედა კათეტერის შემოწმება, გამოცვლა ან 
ამოღება

Suprapubic bladder catheter check-up, exchange or removal

KCXX20 შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია Catheterisation of bladder

KCXX22 შარდის ბუშტის კათეტერის გამორეცხვა Rinsing of urinary catheter

KCXX28 შარდის ბუშტის კათეტერის ამოღება Removal of bladder catheter

KCXX50 შარდის ბუშტის კათეტერის შემოწმება Training of urinary bladder

KCXX52 შარდის ბუშტის ელექტროსტიმულაცია Electric stimulation of urinary bladder

KCXX56 შარდის ბუშტის კომპრესია Compression of urinary bladder

KCXX59 შარდის ბუშტის სხვა ფიზიოთერაპია Other physical therapy of urinary bladder

KD შარდსადენი Urethra

KDD შარდსადენის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of urethra

KDDB1G რენტგენოლოგიური ურეთეროცისტოგრაფია Uretrocystogpaphy with X-ray

KDDE1A შარდსადენის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of urethra

KDE შარდსადენის ენდოსკოპია Endoscopy of urethra

KDE002 ურეთეროსკოპია Urethroscopy

KDE005 ურეთეროსკოპია ბიოფსიით Urethroscopy with biopsy

KDF შარდსადენის ფიზიოლოგიური დიაგნოსტიკური პროცედურები Physiologic diagnostic procedures of urethra

KDFA00 შარდის შეკავების ტესტი Urinary continence test

KDFD00 უროფლოუმეტრია Uroflowmetry

KDFD03 შარდსადენში წნევის პროფილომეტრია Urethral pressure profilometry

KDFD06 შარდის გამოყოფის ფიზიოლოგიური გამოკვლევა Physiologic investigation of micturition

KDFD08 სტრესით გამოწვეული შარდის შეუკავლობის გამოკვლევა/ტესტი Test of stress incontinens

KDFD10 ტრანსურეთერალური ულტრასონოგრაფია Transurethral ultrasonography
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KDS შარდსადენის ქირურგია Surgery of urethra

KDSA შარდსადენის ქირურგიული ღია გამოკვლევა Surgical open exploration of urethra

KDSA00 შარდსადენის გამოკვლევა Exploration of urethra

KDSA02 შარდსადენის ღია ბიოფსია Open biopsy of urethra

KDSC შარდსადენის სრული (ტოტალური) ამოკვეთა Total excision of urethra

KDSC00 ურეთერექტომია Urethrectomy

KDSD შარდსადენის ნაწილობრივი ამოკვეთა და შარდსადენრის სიმსივნის 
დესტრუქცია

Partial excision of urethra and destruction of tumour of urethra

KDSD00 შარდსადენის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of urethra

KDSD10 შარდსადენის დივერტიკულის ამოკვეთა Excision of diverticulum of urethra

KDSD30 შარდსადენის სიმსივნის დესტრუქცია Destruction of tumour of urethra

KDSD32 შარდსადენის სიმსივნის ურეთეროსკოპიული დესტრუქცია Urethroscopic destruction of tumour of urethra

KDSD40 შარდსადენის გარეთა სფინქტერის რეზექცია Resection of external sphincter of urethra

KDSD42 შარდსადენის გარეთა სფინქტერის ურეთეროსკოპიური რეზექცია Urethroscopic resection of external sphincter of urethra

KDSD50 შარდსადენის სარქვლის ამოკვეთა Excision of urethral valve

KDSD52 შარდსადენის სარქვლის ურეთეროსკოპიული ამოკვეთა Urethroscopic excision of urethral valve

KDSD80 შარდსადენის ნაწილობრივი ამოკვეთა და აღდგენა "გრაფტ"–ის ან 
ფლეპის გამოყენებით

Partial excision of urethra and repair using graft or flap

KDSD96 შარდსადენის სხვა ნაწილობრივი ამოკვეთა Other partial excision of urethra

KDSD98 შარდსადენის სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ნაწილობრივი 
ამოკვეთა

Other transluminal endoscopic partial excision of urethra

KDSE შარდსადენიდან კენჭის ან უცხო სხეულის ამოღება Removal of calculus or foreign body from urethra

KDSE00 ურეთეროლითოტომია Urethrolithotomy

KDSE12 შარდსადენის კენჭის ურეთეროსკოპიული ექსტრაქცია Urethroscopic extraction of calculus of urethra

KDSE20 შარდსადენიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from urethra

KDSE22 შარდსადენიდან უცხო სხეულის ურეთეროსკოპიული ამოღება Urethroscopic removal of foreign body from urethra

KDSE96 შარდსადენიდან კენჭის ან უცხო სხეულის სხვა ამოღება Other removal of calculus or foreign body from urethra

KDSE98 შარდსადენიდან კენჭის ან უცხო სხეულის სხვა ტრანსლუმინალური 
ამოღება

Other transluminal removal of calculus or foreign body from urethra

KDSG ოპერაციები ქალის შარდსადენზე და შარდის ბუშტის ყელზე შარდის 
შეუკავლობის გამო

Operations on female urethra and bladder neck for urinary incontinence

KDSG00 შარდსადენის ბოქვენუკანა დროებითი გადაკეტვა Retropubic suspension of urethra

KDSG01 შარდსადენის ბოქვენუკანა კანქვეშა ენდოსკოპიური დროებითი 
გადაკეტვა

Percutaneous endoscopic retropubic suspension of urethra

KDSG10 შარდის ბუშტის ყელის აბდომინოვაგინალური დროებითი გადაკეტვა Abdominovaginal suspension of bladder neck

KDSG20 საშოს აბდომინალური დროებითი გადაკეტვა Abdominal colposuspension
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KDSG21 საშოს კანქვეშა ენდოსკოპიური დროებითი გადაკეტვა Percutaneous endoscopic colposuspension

KDSG30 ბოქვენზედა ურეთეროცისტოპექსია დამჭერი ნახვევით Suprapubic sling urethrocystopexy

KDSG31 კანქვეშა ენდოსკოპიური ბოქვენზედა ურეთეროცისტოპექსია დამჭერი 
ნახვევით

Percutaneous endoscopic suprapubic sling urethrocystopexy

KDSG40 ბოქვენზედა ურეთეროცისტოპექსია Suprapubic urethrocystopexy

KDSG41 კანქვეშა ენდოსკოპიური ბოქვენზედა ურეთეროცისტოპექსია Percutaneous endoscopic suprapubic urethrocystopexy

KDSG50 მენჯის ძირის ტრანსაბდომინალური პლასტიკური აღდგენა შადრის 
შეუკავებლობის როს

Transabdominal plastic repair of pelvic floor for urinary incontinence

KDSG96 სხვა ოპერაციები ქალის შარდსადენზე ან შარდის ბუშტის ყელზე 
შარდის შეუკავლობის გამო

Other operation on female urethra or bladder neck for incontinence

KDSG97 სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიული ოპერაციები ქალის შარდსადენზე ან 
შარდის ბუშტის ყელზე შარდის შეუკაველობის გამო

Other percutaneous endoscopic operation on female urethra or bladder neck for incontinence

KDSH შარდსადენზე რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on urethra

KDSH00 შარდსადენის გაკერვა Suture of urethra

KDSH03 შარდსადენის დახურვა Closure of urethra

KDSH10 შარდსადენის მეატოპლასტიკა Meatoplasty of urethra

KDSH14 შარდსადენის მუკოზური პროლაფსის პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of mucous prolaps of urethra

KDSH30 შარდსადენ–კანის ფისტულის დახურვა Closure of urethrocutaneous fistula

KDSH50 შარდსადენ–ნაწლავური ფისტულის დახურვა Closure of urethrointestinal fistula

KDSH62 შარდსადენის ურეთეროსკოპიული რეკანალიზაცია Urethroscopic recanalisation of urethra

KDSH70 შარდსადენის შევიწროვების პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of stricture of urethra

KDSH96 შარდსადენზე სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაცია Other reconstructive operation on urethra

KDSH98 შარდსადენზე სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური 
რეკონსტრუქციული ოპერაცია

Other transluminal endoscopic reconstructive operation on urethra

KDSJ შარდსადენიდან შარდის შემოვლითი ანოსტომოზი Urinary diversion from urethra

KDSJ00 ურეთეროსტომა Urethrostomy

KDSK შარდსადენის ხელოვნური სფინქტერის ოპერაციები Artificial urethral sphincter operations

KDSK00 ხელოვნური სფინქტერის იმპლანტირებაშარდის ბუშტის ყელის 
ირგვლივ

Implantation of artificial urinary sphincter around bladder neck

KDSK10 ხელოვნური სფინქტერის იმპლანტირებაშარდსადენის ბოლქვის 
ირგვლივ

Implantation of artificial urinary sphincter around bulbar urethra

KDSK30 შარდსადენის ხელოვნური სფინქტერის რევიზია Revision of artificial urethral sphincter

KDSK40 შარდსადენის ხელოვნური სფინქტერის ამოღება Removal of artificial urethral sphincter

KDSV შერეული ოპერაციები შარდსადენზე Miscellaneous operations on urethra

KDSV00 შარდსადენის სტენტირება Insertion of stent into urethra

KDSV10 შიდა ურეთეროტომია Internal urethrotomy

KDSV12 შიდა ურეთეროსკოპიული ურეთეროტომია Urethroscopic internal urethrotomy
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KDSV15 შიდა ურეთეროსკოპიული სფინქტეროტომია Urethroscopic internal sphincterotomy

KDSV20 შარდსადენის ლორწოვანისქვეშა ინექცია Submucous urethral injection

KDSV22 შარდსადენის ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ლორწოვანისქვეშა 
ინექცია

Transluminal endoscopic submucous urethral injection

KDSW  სხვა ოპერაციები შარდსადენზე Other operations on urethra

KDSW96 სხვა ოპერაცია შარდსადენზე Other operation on urethra

KDSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ოპერაცია შარდსადენზე Other transluminal endoscopic operation on urethra

KDX შარდსადენთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures on urethra

KDXX00 შარდსადენის დილატირება Dilatation of urethra

KDXX10 შარდსადენიდან ნაცხის აღება ბამბის ტამპონით Sampling by swab of cotton from urethra

KE წინამდებარე ჯირკვალი და სათესლე ბუშტუკები Prostate and seminal vesicles

KED წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე ბუშტუკების დიაგნოსტიკური 
რადიოლოგია

Diagnostic radiology of prostate and seminal vesicles

KEDB4C სათესლესადინარის და ბუშტუკების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
კონტრასტით

Seminal duct and vesiclses X-ray examination with contrast

KEDE1A წინამდებარე ჯირკვლის კანქვეშა ულტრაბგერითი გამოკვლევა Percutaneous utlrasound examination fo prostata

KEDE1B წინამდებარე ჯირკვლის რექტალური ულტრაბგერითი გამოკვლევა Rectal ultrasound examinaiton of prostata

KEO წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე ბუშტუკების რადიოთერაპია Radiotherapy of prostate and seminal vesicles

KEO001 წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე ბუშტუკების წინასაოპერაციო 
რადიოთერაპია

Preoperative radiotherapy of prostata and seminal vesicles

KEO002 წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე ბუშტუკებისრადიკალური 
რადიოთერაპია

Radical radiotherapy of prostata and seminal vesicles

KEO003 წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე ბუშტუკების დამხმარე 
რადიოთერაპია

Adjuvant radiotherapy of prostata and seminal vesicles

KEO004 წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე ბუშტუკების პალიატიური 
რადიოთერაპია

Palliative radiotherapy of prostata and seminal vesicles

KEO029 წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე  ბუშტუკების სიმსივნის 
ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of tumor of prostata and seminal vesicles

KEO049 წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე  ბუშტუკების მეტასტაზების 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of methastasis in prostata and seminal vesicles

KEO090 წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე  ბუშტუკების პროფილაქტიკური 
რადიოთერაპია

Profylactive radiotherapy of prostata and seminal vesicles

KEO099 წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე ბუშტუკების სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of prostata and seminal vesicles

KES წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე  ბუშტუკების ქირურგია Surgery of prostate and seminal vesicles
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KESA წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე  ბუშტუკების გამოკვლევა და 
ჩაჭრა

Exploration and incision of prostate and seminal vesicles

KESA00 წინამდებარე ჯირკვლის გამოკვლევა Exploration of prostate

KESA10 პროსტატოტომია Prostatotomy

KESA20 სათესლე ბუშტუკის ჩაჭრა Incision of seminal vesicle

KESB წინამდებარე ჯირკვლის ბიოფსია Biopsy of prostate

KESB00 წინამდებარე ჯირკვლის ბიოფსია Biopsy of prostate

KESC წინამდებარე ჯირკვლის და სათესლე  ბუშტუკების სრული  ამოკვეთა Total excision of prostate and seminal vesicles

KESC00 ბოქვენისუკანა რადიკალური პროსტატექტომის Retropubic radical prostatectomy

KESC01 კანქვეშა ენდოსკოპიური რადიკალური პროსტატექტომის Percutaneous endoscopic radical prostatectomy

KESC10 პერინეალური (შორისი) რადიკალური პროსტატექტომის Perineal radical prostatectomy

KESC20 ტრანსსაკრალური (გავის ძვალი) რადიკალური პროსტატექტომის Transsacral radical prostatectomy

KESC30 სათესლე ბუშტუკის ამოღება Removal of seminal vesicle

KESD წინამდებარე ჯირკვლის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of prostate

KESD00 ტრანსვეზიკალური პროსტატექტომია Transvesical prostatectomy

KESD10 ბოქვენისუკანა პროსტატექტომის Retropubic prostatectomy

KESD22 წინამდებარე ჯირკვლის ტრანსურეთერული რეზექცია Transurethral resection of prostate

KESD33 წინამდებარე ჯირკვლის ტრანსურეთერული რეზექცია Transurethral incision of prostate

KESD52 წინამდებარე ჯირკვლის ლაზერული რეზექცია ვიზუალური 
კონტროლით

Laser resection of prostate with visual control

KESD53 წინამდებარე ჯირკვლის ტრანსურეთერული რეზექცია ულტრაბგერითი 
მეთვალყურეობით

Transurethral laser resection of prostate with ultrasound guidance

KESD62 წინამდებარე ჯირკვლის ტრანსურეთერული  აბლაცია ნემსით Transurethral needle ablation of prostate

KESD72 წინამდებარე ჯირკვლის ტრანსურეთერული  მიკროტალღოვანი 
თერაპია

Transurethral microwave therapy of prostate

KESD76 პროსტატის ტრანსურეთრული ვაპორიზაცია TUVP

KESD80 წინამდებარე ჯირკვლის კანქვეშა კრიოთერაპია Percutaneous cryotherapy of prostate

KESD96 წინამდებარე ჯირკვლის ნაწილობრივი ამოკვეთა Other partial excision of prostate

KESD98 წინამდებარე ჯირკვლის სხვა ტრანსურეთერული ნაწილობრივი 
ამოკვეთა

Other transurethral partial excision of prostate

KESE წინამდებარე ჯირკვლიდან კენჭის ან უცხო სხეულის ამოღება Removal of calculus or foreign body from prostate

KESE00 პროსტატოლითოტომია Prostatalithotomy

KESE02 ურეთეროსკოპიული პროსტატოლითოტომია Urethroscopic prostatolithotomy

KESE10 წინამდებარე ჯირკვლიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from prostate

KESE12 წინამდებარე ჯირკვლიდან უცხო სხეულის ურეთეროსკოპიული 
ამოღება

Urethroscopic removal of foreign body from prostate
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KESV შერეული ოპერაციები წინამდებარე ჯირკვალზე Miscellaneous operations on prostate

KESV00 წინამდებარე ჯირკვლის კოაგულაცია უეცარი სისხლდენის დროს Coagulation of prostate for spontaneous haemorrhage

KESV02 წინამდებარე ჯირკვლის ურეთეროსკოპიული კოაგულაცია უეცარი 
სისხლდენის დროს

Urethroscopic coagulation of prostate for spontaneous haemorrhage

KESV12 სათესლე ბორცვის ტრანსურეთერული (შარდსადენი) რეზექცია Transurethral resection of verumontanum

KESV22 შარდსადენის წინამდებარე ნაწილის ურეთეროსკოპიული სტენტირება Urethroscopic insertion of stent into prostatic urethra

KESV32 წინამდებარე ჯირკვლიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from prostata

KESV41 წინამდებარე ჯირკვალში რადიოაქტიური მასალის იმპლანტირება Implantation of radioactive material in prostata

KESW წინამდებარე ჯირკვალზე და სათესლე  ბუშტუკებზე სხვა ოპერაციები Other operations on prostate and seminal vesicles

KESW96 წინამდებარე ჯირკვალზე და სათესლე  ბუშტუკებზე სხვა ოპერაცია Other operation on prostate or seminal vesicle

KESW97 წინამდებარე ჯირკვალზე და სათესლე  ბუშტუკებზე სხვა კანქვეშა 
ენდოსკოპიური ოპერაცია

Other percutaneous endoscopic operation on prostate or seminal vesicles

KESW98 წინამდებარე ჯირკვალზე სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური 
ოპერაცია

Other transluminal endoscopic operation on prostate

KEX წინამდებარე ჯირკვალთან და სათესლე  ბუშტუკებთან დაკავშირებული 
სხვა პროცედურები

Other procedures of prostate and seminal vesicles

KEXA00 წინამდებარე ჯირკვლის თერმოკოაგულაცია Heat coagulation of prostata

KEXX00 წინამდებარე ჯირკვლის ბიოფსია ნემსით Prostate needle biopsy

KEXX02 წინამდებარე ჯირკვლის ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიისთვის Prostate needle biopsy for cytology

KEXX10 წინამდებარე ჯირკვლის პუნქცია Puncture of prostate

KF სათესლე პარკი და სკროტალური ორგანოები Scrotum and scrotal organs

KFD სათესლე პარკის და სკროტალური ორგანოების დიაგნოსტიკური 
რადიოლოგია

Diagnostic radiology of scrotum and scrotal organs

KFDE8A სათესლე პარკის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of scrotum

KFFA00 სათესლე პარკის ტრანსილუმინაცია Transillumination of scrotum

KFI სკროტალური ორგანოების იზოტოპური გამოკვლევა Scrotal organs isotope imaging

KFIA00 სათესლე ჯირკვლის იზოტოპური გამოკვლევა Testis isotope imaging

KFO სათესლე პარკის და სკროტალური ორგანოების რადიოთერაპია Radiotherapy of scrotum and scrotal organs

KFO001 სათესლე ჯირკვლის და თესლის გამომტანი მილის წინასაოპერაციო 
რადიოთერაპია

Preoperative radiotherapy of testicle and vas deferens

KFO002 სათესლე ჯირკვლის და თესლის გამომტანი მილის რადიკალური 
რადიოთერაპია

Radical radiotherapy of testicle and vas deferens

KFO003 სათესლე ჯირკვლის და თესლის გამომტანი მილის დამხმარე 
რადიოთერაპია

Adjuvant radiotherapy of testicle and vas deferens
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KFO004 სათესლე ჯირკვლის და თესლის გამომტანი მილის პალიატიური 
რადიოთერაპია

Palliative radiotherapy of testicle and vas deferens

KFO029 სათესლე ჯირკვლის და თესლის გამომტანი მილის სიმსივნის 
ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of tumor of testicle or vas deferens

KFO049 სათესლე ჯირკვლის და თესლის გამომტანი მილის მეტასტაზის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of methastasis in testicle or vas deferens

KFO090 სათესლე ჯირკვლის და თესლის გამომტანი მილის პროფილაქტიკური 
რადიოთერაპია

Profylactive radiotherapy of testicle and vas deferens

KFO099 სათესლე ჯირკვლის და თესლის გამომტანი მილის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of testicle and vas deferens

KFS სათესლე პარკის და სკროტალური ორგანოების ქირურგია Surgery of scrotum and scrotal organs

KFSA სათესლე პარკის და სკროტალური ორგანოების გამოკვლევა და ჩაჭრა Exploration and incision of scrotum and scrotal organs

KFSA00 სათესლე ჯირკვლის გამოკვლევა Exploration of testis

KFSA10 სათესლე ჯირკვლის გამოკვლევითი/სადიაგნოსტიკო ჩაჭრა Exploratory incision of testis

KFSA20 სათესლეს დანამატის გამოკვლევითი/სადიაგნოსტიკო  ჩაჭრა Exploratory incision of epididymis

KFSA30 თესლის გამომტანი მილის ჩაჭრა Incision of vas deferens

KFSA40 სათესლე პარკის ჩაჭრა Incision of scrotum

KFSA50 სათესლე პარკიდან ან სკროტალური ორგანოებიდან უცხო სხეულის 
ამოღება

Removal of foreign body from scrotum or scrotal organs

KFSA96 სკროტალური ორგანოების სხვა გამოკვლევა ან ჩაჭრა Other exploration or incision of scrotum or organs

KFSB სკროტალური ორგანოების ბიოფსია Biopsy of scrotal organs

KFSB00 სათესლე ჯირკვლის ბიოფსია Biopsy of testis

KFSB10 სათესლეს დანამატის ბიოფსია Biopsy of epididymis

KFSB20 თესლის გამომტანი მილის ბიოფსია Biopsy of vas deferens

KFSB96 სკროტალური ორგანოების სხვა ბიოფსია Other biopsy of scrotal organ

KFSC სათესლე ჯირკვლის და სათესლეს დანამატის სრული  ამოკვეთა Total excision of testis and epididymis

KFSC00 ცალმხრივი ორქექტომია Unilateral orchiectomy

KFSC05 სუბკაპსულური ცალმხრივი ორქექტომია Subcapsular unilateral orchiectomy

KFSC10 ორმხრივი ორქექტომია Bilateral orchiectomy

KFSC15 სუბკაპსულური ორმხრივი ორქექტომია Subcapsular bilateral orchiectomy

KFSC60 ეპიდიდიმექტომია Epididymectomy

KFSC80 ცალმხრივი ლაპარასკოპიული ორქექტომია და ეპიდიდიმექტომია Unilateral laparoscopic orchiectomy and epididymectomy

KFSC82 ორმხრივი ლაპარასკოპიული ორქექტომია და ეპიდიდიმექტომია Biilateral laparoscopic orchiectomy and epididymectomy

KFSC96 სათესლე ჯირკვლის ან სათესლეს დანამატის სხვა სრული  ამოკვეთა Other total excision of testis or epididymis

KFSD სათესლე პარკის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of scrotal organs
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KFSD00 სათესლე ჯირკვლის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of testis

KFSD16 სათესლეს დანამატის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of epididymis

KFSD20 სათესლე ჯირკვლის წყანმანკის (ჰიდროცელეს) ამოკვეთა Excision of hydrocele of testis

KFSD26 სათესლე ბაგირაკის წყალმანკის (ჰიდროცელეს) ამოკვეთა Excision of hydrocele of spermatic cord

KFSD30 ოპერაცია სპერმატოცელეს გამო Operation for spermatocele

KFSD43 თესლის გამომტანი მილის ცალმხრივი ვაზექტომია ან გადახვევა 
(ლიგატურა)

Unilateral vasectomy or ligature of vas deferens

KFSD44 თესლის გამომტანი მილის ცალმხრივი გადაკვანძვა (ლიგატურა) Unilateral ligature of vas deferens

KFSD46 თესლის გამომტანი მილის ორმხრივი ვაზექტომია ან გადაკვანძვა 
(ლიგატურა)

Bilateral vasectomy or ligature of vas deferens

KFSD47 ორივე სათესლე ბაგირაკის დახურვა გადაკვანძვით(ლიგატურით) Closure of both spermatic cords with ligature

KFSD50 შიდა სათესლე ვენის რეზექცია ან გადაკვანძვა (ლიგატურა) Resection or ligature of internal spermatic vein

KFSD51 სათესლე ვენის კანქვეშა ენდოსკოპიური რეზექცია ან გადაკვანძვა 
(ლიგატურა)

Percutaneous endoscopic resection or ligature of spermatic vein

KFSD56 ვარიკოცელეს (სათესლე ბაგირაკის ვენების გაგანიერება) ამოკვეთა Excision of varicocele

KFSD60 სათესლე პარკის ფისტულის ამოკვეთა Excision of scrotal fistula

KFSD96 სკროტალური ორგანოების სხვა ამოკვეთა ან გადაკვანძვა (ლიგატურა) Other excision or ligature of scrotal organs

KFSH სათესლე პარკზე და სკროტალური ორგანოებზე რეკონსტრუქციული 
ოპერაციები

Reconstructive operations on scrotum and scrotal organs

KFSH00 ოპერაცია სათესლე ჯირკვლის არ–დაშვების ან ექტოპიური სათესლე 
ჯირკვლის გამო

Operation for undescended or ectopic testis

KFSH01 ლაპარასკოპიული ოპერაცია სათესლე ჯირკვლის არ–დაშვების ან 
ექტოპიური სათესლე ჯირკვლის გამო

Laparoscopic operation for undescended or ectopic testis

KFSH10 ორქიოპექსია Orchiopexy

KFSH20 სათესლე ბაგირაკის დეტორსია და სათესლე ჯირკვლის ფიქსაცია Detorsion of spermatic cord and fixation of testis

KFSH30 ვაზოვაზოსტომა Vasovasostomy

KFSH40 ეპიდიდიმოვაზოსტომა Epididymovasostomy

KFSH50 სათესლე ჯირკვლისთვის პროთეზული ნაწილის/ჩანაცვლების ჩადგმა Insertion of prosthetic replacement for testis

KFSH60 სათესლე ჯირკვლისთვის პროთეზული ნაწილის/ჩანაცვლების ამოღება Removal of prosthetic replacement for testis

KFSH70 სათესლე პარკის გაკერვა Suture of scrotum

KFSH73 სათესლე პარკის რეცონსტრუქცია Reconstruction of scrotum

KFSH96 სათესლე პარკზე და სკროტალურ ორგანოებზე სხვა 
რეკონსტრუქციული ოპერაცია

Other reconstructive operation of scrotum and scrotal organs
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KFSW სათესლე პარკზე და სკროტალურ ორგანოებზე სხვა ოპერაციები Other operations on scrotum and scrotal organs

KFSW96 სათესლე პარკზე და სკროტალურ ორგანოებზე სხვა ოპერაცია Other operation on scrotum or scrotal organs

KFX სათესლე პარკთან და სკროტალურრგანოებთან დაკავშირებული სხვა 
პროცედურები

Other procedures of scrotum and scrotal organs

KFXC00 სპერმის შეგროვაბა და შენახვა Collection and storage of sperm

KFXT8K სათესლე პარკის სკლეროთერაპია Sclerotherapy of scrotum

KFXX00 სათესლე ჯირკვლის ბიოფსია ნემსით Testis needle biopsy

KFXX02 სათესლე ჯირკვლის ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიისთვის Testis needle biopsy for cytology

KFXX04 სათესლე ჯირკვლის ზემო ბოლოს (აპენდიქსის) ბიოფსია ნემსით Appendix testis needle biopsy

KFXX06 სათესლე ჯირკვლის ზემო ბოლოს (აპენდიქსის) ბიოფსია ნემსით 
ციტოლოგიისთვის

Appendix testis needle biopsy for cytology

KFXX10 სათესლე ჯირკვლის პუნქცია Puncture of testis

KFXX12 სათესლე ჯირკვლის ზემო ბოლოს (აპენდიქსის) პუნქცია Appendix testis puncture

KFXX20 სათესლე დანამატის ბიოფსია ნემსით Epididymis needle biopsy

KFXX25 სათესლე დანამატის ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიისთვის Epididymis needle biopsy for cytology

KFXX30 სათესლე დანამატის პუნქცია Epididymis puncture

KFXX60 სათესლე  პარკის პუნქცია Scrotum puncture

KG პენისი/ასო Penis

KGD ასოს დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of penis

KGDE1A ასოს ულტრაბგერითი გამოკვლევა Penis ultrasound examination

KGF ასოს ფიზიოლოგიური დიაგნოსტიკური პროცედურები Physiological diagnostic procedures of penis

KGF000 პენისის სისხლისმიმოქცევის გაზომვა Penile vascular flow measurements

KGF002 კავერნოზომეტრია Cavernosometry

KGF010 ასოს მღვიმოვანი სხეულის ელექტრომიოგრაფია Electromyography of corpus cavernosum

KGF990 ფიზიოლოგიური ერექციის სხვა გამოკვლევა Other examination of erection physiology

KGF999 იმპოტენციის სხვა გამოკვლევა Other impotence examination

KGIA10 ერექციის იზოტოპური გამოკვლევა Erection examination with isotope imaging

KGO ასოს რადიოთერაპია Radiotherapy of penis

KGO001 ასოს წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of penis

KGO002 ასოს რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of penis

KGO003 ასოს დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of penis

KGO004 ასოს პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of penis

KGO029 ასოს სიმსივნის ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია Radiotherapy of local recidive of tuor of penis

KGO049 ასოს მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in penis

KGO090 ასოს პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactive radiotherapy of penis

KGO099 ასოს სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of penis

KGS ასოს ქირურგია Surgery of penis
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KGSA ასოს გამოკვლევა და ჩაჭრა Exploration and incision of penis

KGSA00 ასოს ჩაჭრა Incision of penis

KGSA10 ჩუჩის ჩაჭრა Incision of prepuce

KGSA96 ასოს სხვა გამოკვლევა ან ჩაჭრა Other exploration or incision of penis

KGSB ასოს ბიოფსია Biopsy of penis

KGSB00 ასოს ბიოფსია Biopsy of penis

KGSC ასოს ამპუტაცია Amputation of penis

KGSC00 ასოს ნაწილობრივი ამპუტაცია Partial amputation of penis

KGSC10 ასოს სრული  ამპუტაცია Total amputation of penis

KGSD ასოს ნაწილობრივი ამოკვეთა და ასოს დაზიანებული უბნის 
დესტრუქცია

Partial excision of penis and destruction of lesion of penis

KGSD00 ასოს თავის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of glans penis

KGSD05 ასოს სხეულის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of body of penis

KGSD10 ასოს დაზიანებული უბნის  დესტრუქცია Destruction of lesion of penis

KGSD96 ასოს სხვა ნაწილობრივი ამოკვეთა Other partial excision of penis

KGSF ასოდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from penis

KGSF00 ასოდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from penis

KGSH ასოზე რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on penis

KGSH00 ასოს გაკერვა Suture of penis

KGSH10 ფიმოზის გამო ოპერაცია Operation for phimosis

KGSH20 ასოს გამკვრივების ან გადახრის კორექცია Correction of induration or curvature of penis

KGSH30 ასოს ვენის რეზექცია ან გადაკვანძვა (ლიგატურა) Resection or ligature of penile vein

KGSH33 ასოს არტერიული რევასკულარიზაცია Arterial revascularisation of penis

KGSH40 პრიაპიზმის გამო ოპერაცია Operation for priapism

KGSH50 სპონგიოკავერნოზული ფისტულას ამოკვეთა Excision of spongiocavernous fistula

KGSH60 ჰიპოსპადიის კორექცია Correction of hypospadia

KGSH61 დისტალური ჰიპოსპადიის კორექცია Correction of distal hypospadia

KGSH62 პროქსიმალური ჰიპოსპადიის სრული  კორექცია Total correction of proximal hypospadia

KGSH64 პროქსიმალური ჰიპოსპადიის კორექციის I ფაზა Phase I of correction fo proximal hypospadia

KGSH65 პროქსიმალური ჰიპოსპადიის კორექციის II ფაზა Phase II of correction fo proximal hypospadia

KGSH69 ჰიპოსპადიის სხვა კორექცია Other correction of hypospadia

KGSH70 ეპისპადიის კორექცია Correction of epispadia

KGSH80 ასოს კანის პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of skin of penis

KGSH90 ასოს რეკონსტრუქცია ინტერსექსური ოპერაციის დროს Reconstruction of penis in intersex operation

KGSH96 ასოზე სხვა რეკონსტრუქციული ოპერაცია Other reconstructive operation on penis

KGSV შერეული ოპერაციები ასოზე Miscellaneous operations on penis

KGSV00 ჩუჩის შემცირება პარაფიმოზის დროს Reduction of prepuce in paraphimosis
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KGSV10 ჩუჩის გამონთავისუფლება შეხორცებებისგან Freeing of adhesions of prepuce

KGSV20 რითუალური წინცვეთა Ritual circumcision

KGSV30 ასოში პროთეზის იმპლანტირება Implantation of prosthesis into penis

KGSV40 ასოს პროთეზის რევიზია Revision of penile prosthesis

KGSV50 ასოს პროთეზის ამოღება Removal of penile prosthesis

KGSW ასოზე სხვა ოპერაციები Other operations on penis

KGSW96 ასოზე სხვა ოპერაცია Other operation on penis

KGX ასოსთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of penis

KGXG00 ერექციის ხელოვნური გამოწვევა Artificial induction of erection

KH საშარდე გზების სხვა პროცედურები Other urinary tract procedures

KHD საშარდე გზების სხვა რადიოლოგიური გამოკვლევა Other radiological examination of urinary tract

KHDA1A საშარდე გზების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Urinary tract X-ray examination without contrast

KHDA1L საშარდე გზების კინეტიკური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
სურათებით

Kinetic X-ray examination of urinary tract with pictures

KHDB1C რენტგენოლოგიური უროგრაფია Urography with X-ray

KHDB1J სასწრაფო რენტგენოლოგიური უროგრაფია Acute urography with X-ray

KHDB1X შარდ–სასქესო ტრაქტის სხვა რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
კონტრასტით

Other X-ray examination of genito-urinary tract with contrast

KHDD1A საშარდე ორგანოების კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of urinary organs

KHDE1A საშარდე გზების ულტრაბგერითი გამოკვლევა Urinary tract ultrasound examination

KHFX90 კაცის სასქესო ორგანოების კლინიკური გამოკვლევა Male genitalia clinical examination

KHIA00 შარდ–სასქესო ორგანოების იზოტოპური გამოკვლევა Urogenitalorgans isotope imaging

KHX საშარდე გზებთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of urinary tract

KHXT1Y საშარდე გზებში ენდოპროთეზის კანქვეშა ენდოსკოპიური 
იმპლანტირება რადიოლოგიური დაკვირვებით

Percutaneous implantation of urinary tract endoprothesis with radiological guidance

KK რეტროპერიტონეალური სივრცე Retroperitoneal space

KKD რეტროპერიტონეალური სივრცის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of retroperitoneal space

KKDD00 რეტროპერიტონეალური სივრცის კომპიუტერული ტომოგრაფია Retroperitoneal CT examination

KKO რეტროპერიტონეალური სივრცის რადიოთერაპია Radiotherapy of retroperitoneal space

KKO001 რეტროპერიტონეალური სივრცის წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of retroperitoneal space

KKO002 რეტროპერიტონეალური სივრცის სიმსივნის რადიკალური 
რადიოთერაპია

Radical radiotherapy of tumor of retroperitoneal space

KKO003 რეტროპერიტონეალური სივრცის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of retroperitoneal space

KKO004 რეტროპერიტონეალური სივრცის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of retroperitoneal space
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KKO029 რეტროპერიტონეალური სივრცის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of tumor of retroperitoneal space

KKO049 რეტროპერიტონეალური სივრცის მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in retroperitoneal space

KKO090 რეტროპერიტონეალური სივრცის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactive radiotherapy of retroperitoneal space

KKO099 რეტროპერიტონეალური სივრცის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of retroperitoneal space

KKS რეტროპერიტონეალური სივრცის ქირურგია Surgery of retroperitoneal space

KKSA რეტროპერიტონეალური სივრცის გამოკვლევა, ჩაჭრა და ბიოფსია Exploration, incision and biopsy of retroperitoneal space

KKSA00 რეტროპერიტონეალური სივრცის გამოკვლევა Exploration of retroperitoneal space

KKSA01 რეტროპერიტონეალური სივრცის კანქვეშა გამოკვლევა Percutaneous exploration of retroperitoneal space

KKSA10 რეტროპერიტონეალური სივრცის ბიოფსია Biopsy of retroperitoneal tissue

KKSA11 რეტროპერიტონეალური სივრცის კანქვეშა ენდოსკოპიური ბიოფსია Percutaneous endoscopic biopsy of retroperitoneal space

KKSA20 რეტროპერიტონეალური სივრცის ჩაჭრა Incision of retroperitoneal space

KKSA21 რეტროპერიტონეალური სივრცის კანქვეშა ენდოსკოპიური დრენაჟი Percutaneous endoscopic drainage of retroperitoneal space

KKSA31 სისხლძარღვების ლაპარასკოპიული რეტროპერიტონეალური 
განთავისუფლება

Laparoscopic retroperitoneal liberation of vessels

KKSB რეტროპერიტონეალური სივრცის დაზიანების ამოკვეთა Excision of lesion of retroperitoneal space

KKSB10 რეტროპერიტონეალური სივრცის სიმსივნის ამოკვეთა Excision of retroperitoneal tumour

KKSB11 რეტროპერიტონეალური სივრცის სიმსივნის კანქვეშა ენდოსკოპიური 
ამოკვეთა

Percutaneous endoscopic excision of retroperitoneal tumour

KKSB20 რეტროპერიტონეალური სივრცის ფისტულის ამოკვეთა Excision of retroperitoneal fistula

KKSB21 რეტროპერიტონეალური სივრცის ფისტულის კანქვეშა ენდოსკოპიური 
ამოკვეთა

Percutaneous endoscopic excision of retroperitoneal fistula

KKSF რეტროპერიტონეალური სივრციდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body of retroperitoneal space

KKSF00 რეტროპერიტონეალური უცხო სხეულის ამოღება Removal of retroperitoneal foreign body

KKSF01 რეტროპერიტონეალური უცხო სხეულის კანქვეშა ენდოსკოპიური 
ამოღება

Percutaneous endoscopic removal of retroperitoneal foreign body

KKSW რეტროპერიტონეალურ სივრცეზე სხვა ოპერაციები Other operations on retroperitoneal space

KKSW96 რეტროპერიტონეალურ სივრცეზე სხვა ოპერაცია Other operation on retroperitoneal space

KKSW97 რეტროპერიტონეალურ სივრცეზე სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური 
ოპერაცია

Other percutaneous endoscopic operation on retroperitoneal space

KKX რეტროპერიტონეალურ სივრცესთან დაკავშირებული სხვა 
პროცედურები

Other procedures of retroperitoneal space

KKXA00 რეტროპერიტონეალური სივრცის სხვა სტრუქტურების 
თერმოკოაგულაცია

Heat coagulation of other retroperitoneal structures
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KKXX00 რეტროპერიტონეალური სივრცის დაზიანების ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of retroperitoneal lesion

KKXX02 რეტროპერიტონეალური სივრცის დაზიანების ბიოფსია ნემსით 
ციტოლოგიისთვის

Needle biopsy for cytology of retroperitoneal lesion

KKXX10 რეტროპერიტონეუმის პუნქცია Puncture of retroperitoneum

KW უროლოგიაში განმეორებითი ოპერაციები Reoperations in urological surgery

KWSA00 გახსნილი ჭრილობის აღდგენითი ოპერაცია უროლოგიურ ქირურგიაში Repair of wound dehiscence in urological surgery

KWSB00 უროლოგაში განმეორებითი ოპერაციები ზედაპირული ინფექციის გამო Reoperation for superficial infection in urological surgery

KWSC00 უროლოგაში განმეორებითი ოპერაციები ღრმა ინფექციის გამო Reoperation for deep infection in urological surgery

KWSC01 უროლოგაში კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაციები ღრმა 
ინფექციის გამო

Percutaneous endoscopic reoperation for deep infection in urological surgery

KWSD00 უროლოგაში განმეორებითი ოპერაციები ზედაპირული სისხლდენის 
გამო

Reoperation for superficial haemorrhage in urological surgery

KWSE00 უროლოგაში განმეორებითი ოპერაციები ღრმა სისხლდენის გამო Reoperation for deep haemorrhage in urological surgery

KWSE01 უროლოგაში კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაციები ღრმა 
სისხლდენის გამო

Percutaneous endoscopic reoperation for deep haemorrhage in urological surgery

KWSE02 უროლოგაში ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური განმეორებითი 
ოპერაციები ღრმა სისხლდენის გამო

Transluminal endoscopic reoperation for deep haemorrhage in urological surgery

KWSF00 უროლოგაში განმეორებითი ოპერაციები არასრულყოფილი 
ანასტომოზის ან ნაკერის გამო

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in urological surgery

KWSF01 უროლოგაში კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაციები 
არასრულყოფილი ანასტომოზის ან ნაკერის გამო

Percutaneous endoscopic reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in urological surgery

KWSW96 უროლოგაში სხვა განმეორებითი ოპერაციები Other reoperation in urological surgery

KWSW97 უროლოგაში სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაციები Other percutaneous endoscopic reoperation in urological surgery

KWSW98 უროლოგაში სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური განმეორებითი 
ოპერაციები 

Other transluminal endoscopic reoperation in urological surgery

KX საშარდე ორგანოებთან და რეტროპერიტონეალურ სივრცესთან 
დაკავშირებული სხვა პროცედურები

Other procedures in urinary organs and retroperitoneal space

KXD შარდ–სასქესო ორგანოების და რეტროპერიტონეალური სივრცის 
დიაგნოსტიკური რადიოლოგიური პროცედურები

Radiological diagnostic procedures of genitourinary organs and retroperitoneal space

KXDE1X რეტროპერიტონეალური სივრცის და შარდ–სასქესო ტრაქტის სხვა 
ულტრაბგერითი გამოკვლევა

Other ultrasound examination of retroperitoneal space and genito-urinary tract

KXF სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები, დაკავშირებული საშარდე 
ორგანოებთან

Other diagnostic procedures related to urinary organs

KXFA00 შარდის გახანგრძლივებული დაგროვება Prolonged collection of urine
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KXFB00 უშვილობის დროს სხვა გამოკვლევა Other infertility examination

KXFX00 მენჯის ფსკერის ელექტრომიოგრაფია Pelvic floor electromyography

KXFX99 საშარდე ან კაცის სასქესო ორგანოების სხვა ფიზიოლოგიური 
გამოკვლევა

Other physiological examination of urinary or male genital system

KXX შარდ–სასქესო ორგანოებთან და რეტროპერიტონეალურ სივრცესთან 
დაკავშირებული სხვა პროცედურები

Other procedures in genitourinary organs and retroperitoneal space

KXXX00 შარდის ბუშტის ვარჯიში Training of urinary bladder

KXXX10 შარდის შეუკავლობის თერაპა მექანიკური საშუალებებით Treatment of urinary incontinence with with mechanical tools

KXXX99 სხვა მცირე პროცედურა უროლოგიაში Other minor procedure in urology

L ქალის სასქესო ორგანოები Female genital organs

LA საკვერცხე Ovary

LAD საკვერცხის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of ovary

LADE2A საკვერცხის კისტის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of ovarian cyst

LADE2H საკვერცხის კისტისგანმეორებითიშეფასება/გამოკვლევა Repeated measurement of ovarian cyst

LAO საკვერცხის რადიოთერაპია Radiotherapy of ovary

LAO001 საკვერცხის და ფალოპის მილის პრეოპერაციული რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of ovary and Fallobian tube

LAO002 საკვერცხის და ფალოპის მილის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of ovary and Fallobian tube

LAO003 საკვერცხის და ფალოპის მილის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of ovary and Fallobian tube

LAO004 საკვერცხის და ფალოპის მილის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of ovary and Fallobian tube

LAO029 საკვერცხის ან ფალოპის მილის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of tumor of ovary or Fallobian tube

LAO049 საკვერცხის ან ფალოპის მილის მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in ovary or Fallobian tube

LAO090 საკვერცხის და ფალოპის მილის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactive radiotherapy of ovary and Fallobian tube

LAO099 საკვერცხის და ფალოპის მილის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of ovary and Fallobian tube

LAS საკვერცხის ოპერაცია Surgery of ovary

LASA საკვერცხის პუნქცია Puncture of ovary

LASA00 საკვერცხის კისტის პუნქცია Puncture of ovarian cyst

LASA01 საკვერცხის კისტის ლაპარასკოპიული პუნქცია Laparoscopic puncture of ovarian cyst

LASA03 საკვერცხის კისტის კანქვეშა პუნქცია Percutaneous puncture of ovarian cyst

LASA06 საკვერცხის კისტის ტრანსვაგინალური პუნქცია Transvaginal puncture of ovarian cyst

LASA10 ოოციტის კანქვეშა ან ტრანსვაგინალური პუნქცია და აღდგენა Percutaneous or transvaginal puncture and recovery of oocyte

LASA11 ოოციტის ლაპარასცოპიული აღდგენა Laparoscopic recovery of oocyte

LASA20 კანქვეშა ან ტრანსვაგინალური ინექცია საკვერცხისშიდა ორსულობისას Percutaneous or transvaginal injection into ovarian pregnancy

LASA31 ოვარიოსკოპია Ovarioscopy

LASA96 საკვერცხის სხვა პუნქცია Other puncture of ovary

LASA97 საკვერცხის სხვა ლაპარასკოპიული პუნქცია Other laparoscopic puncture of ovary
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LASB საკვერცხის კვეთა და ბიოფსია Incision and biopsy of ovary

LASB00 ოვარიოტომია Ovariotomy

LASB01 საკვერცხის გაქვეთა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic ovariotomy

LASB10 საკვერცხის ბიოფსია Biopsy of ovary

LASB11 საკვერცხის ლაპარასკოპიული ბიოფსია Laparoscopic biopsy of ovary

LASB21 საკვერცხის ლაპარასკოპიული ბიოფსია დიაგნოსტიკური ნემსით Laparoscopic needle biopsy of ovary

LASB96  საკვერცხის სხვა კვეთა ან ბიოფსია Other incision or biopsy of ovary

LASB97  საკვერცხის სხვა კვეთა ან ბიოფსია ლაპარასკოპიული მეთოდით Other laparoscopic incision or biopsy of ovary

LASC საკვერცხის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ან დაშლა Excision or destruction of lesion of ovary

LASC00 საკვერცხის ცისტის ამოკვეთა Excision of ovarian cyst

LASC01 საკვერცხის ცისტის ამოკვეთა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic excision of ovarian cyst

LASC10 საკვერცხის ცისტის ფენესტრირება Fenestration of ovarian cyst

LASC11 საკვერცხის ცისტის ფენესტრირება ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic fenestration of ovarian cyst

LASC20 საკვერცხის დაზიანებული უბნის დაშლა Destruction of lesion of ovary

LASC21 საკვერცხის დაზიანებული უბნის დაშლა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic destruction of lesion of ovary

LASC30 პარაოვარიული ცისტის ამოკვეთა Excision of paraovarian cyst

LASC31 პარაოვარიული ცისტის ამოკვეთა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic excision of paraovarian cyst

LASC96 საკვერცხის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ან დაშლა სხვა მეთოდით Other excision or destruction of lesion of ovary

LASC97 საკვერცხის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა ან დაშლა სხვა 
ლაპარასკოპიული მეთოდით

Other laparoscopic excision or destruction of lesion of ovary

LASD საკვერცხის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of ovary

LASD00 საკვერცხის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of ovary

LASD01 საკვერცხის ნაწილობრივი ამოკვეთა ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic partial excision of ovary

LASE საკვერცხის სრული ამოკვეთა Total excision of ovary

LASE10 ცალმხრივი ოოფორექტომია Unilateral oophorectomy

LASE11 ცალმხრივი ოოფორექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Unilateral laparoscopic oophorectomy

LASE20 ორმხრივი ოოფორექტომია Bilateral oophorectomy

LASE21 ორმხრივი ოოფორექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Bilateral laparoscopic oophorectomy

LASF საკვერცხის და ფალოპის მილის ამოკვეთა Excision of ovary and Fallopian tube

LASF00 ცალმხრივი სალპინგო–ოოფორექტომია Unilateral salpingo-oophorectomy

LASF01 ცალმხრივი სალპინგო–ოოფორექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic unilateral salpingo-oophorectomy

LASF10 ორმხრივი სალპინგო–ოოფორექტომია Bilateral salpingo-oophorectomy

LASF11 ორმხრივი სალპინგო–ოოფორექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic bilateral salpingo-oophorectomy
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LASF20 ცალმხრივი ტრანსვაგინალური სალპინგო–ოოფორექტომია Unilateral transvaginal salpingo-oophorectomy

LASF30 ორმხრივი ტრანსვაგინალური სალპინგო–ოოფორექტომია Bilateral transvaginal salpingo-oophorectomy

LASG საკვერცხის რეკონსტრუქციული ოპერაციები Reconstructive operations on ovary

LASG00 საკვერცხის შეხორცებების მოცილება Freeing of adhesions of ovary

LASG01 საკვერცხის შეხორცებების მოცილება ლაპარასკოპიული მეთოდით Laparoscopic freeing of adhesions of ovary

LASG10 ოოფოროპექსია Oophoropexy

LASG11 ლაპარასკოპიული ოოფოროპექსია Laparoscopic oophoropexy

LASG20 საკვერცხის პათოლოგიური გამრუდების გასწორება (დეტორსია) Detorsion of ovary

LASG21 საკვერცხის პათოლოგიური გამრუდების ლაპარასკოპიულიგასწორება 
(დეტორსია)

Laparoscopic detorsion of ovary

LASG96  სხვა აღდგენითი ოპერაცია საკვერცხეზე Other reconstructive operation on ovary

LASG97  სხვა ლაპარასკოპიული აღდგენითი ოპერაცია საკვერცხეზე Other laparoscopic reconstructive operation on ovary

LASW  სხვა ოპერაცია საკვერცხეზე Other operations on ovary

LASW96  სხვა ოპერაცია საკვერცხეზე Other operation on ovary

LASW97  სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია საკვერცხეზე Other laparoscopic operation on ovary

LAX სხვა პროცედურა საკვერცხეზე Other procedures of ovary

LAXT1A საკვერცხის პუნქცია ულტრაბგერითი გამოკვლევით Puncture of ovary with ultrasound guidance

LAXX00 საკცერცხის ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of ovary

LB ფალოპის მილი Fallopian tube

LBD ფალოპის მილის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია radiologia Diagnostic radiology of fallopian tube

LBDB1G რენტგენოლოგიური ჰისტეროსალპინგოგრაფია Hysterosalpingography with X-ray

LBDB1L რენტგენოლოგიური გენიტორგაფია Genitography with X-ray

LBE ფალოპის მილის ენდოსკოპია Endoscopy of fallopian tube

LBE002 ფალოპოსკოპია Falloposcopy

LBE005 ფალოპოსკოპია ბიოფსიით Falloposcopy with biopsy

LBIB00 ფალოპის მილის გამავალობის იზოტოპური გამოკვლევა Fallopian tube passage isotope imaging

LBS ფალოპის მილის ოპერაცია Surgery of fallopian tube

LBSA ფალოპის მილის პუნქცია და ენდოსკოპია Puncture and endoscopy of Fallopian tube

LBSA00 ფალოპის მილის კანქვეშა პუნქცია Percutaneous puncture of Fallopian tube

LBSA01 ფალოპის მილის ლაპარასკოპიული პუნქცია Laparoscopic puncture of Fallopian tube

LBSA03 ფალოპის მილის ტრანსვაგინალური პუნქცია Transvaginal puncture of Fallopian tube

LBSA07 სალპინგოსკოპია Salpingoscopy

LBSB ფალოპის მილის ბიოფსია Biopsy of Fallopian tube

LBSB00 ფალოპის მილის ბიოფსია Biopsy of Fallopian tube

LBSB01 ფალოპის მილის ლაპარასკოპიული ბიოფსია Laparoscopic biopsy of Fallopian tube

LBSB04 ფალოპის მილის სალპინგოსკოპიური ბიოფსია Salpingoscopic biopsy of Fallopian tube
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LBSB11 ფალოპის მილის ლაპარასკოპიული ბიოფსია ნემსით Laparoscopic needle biopsy of Fallopian tube

LBSB96 ფალოპის მილის სხვა ბიოფსია Other biopsy of Fallopian tube

LBSC ფალოპის მილის შემანარჩუნებელი ოპერაცია მილოვანი გარე 
ორსულობის გამო 

Tube conserving operations for tubal pregnancy

LBSC00 ნაყოფში კანქვეშა ინექცია მილოვანი ორსულობისას Percutaneous injection into tubal pregnancy

LBSC03 ნაყოფში ტრანსვაგინალური ინექცია მილოვანი ორსულობისას Transvaginal injection into tubal pregnancy

LBSC07 ნაყოფში ლაპარასკოპიული ინექცია მილოვანი ორსულობისას Laparoscopic injection into tubal pregnancy

LBSC08 ნაყოფში ფალოპოსკოპიური ინექცია მილოვანი ორსულობისას Falloposcopic injection into tubal pregnancy

LBSC10 განაყოფიერების პროდუქტების ამოღება ფალოპის მილიდან Removal of products of conception from Fallopian tube

LBSC11 განაყოფიერების პროდუქტების ლაპარასკოპიული ამოღება ფალოპის 
მილიდან

Laparoscopic removal of products of conception from Fallopian tube

LBSC20 სალპინგოტომია და განაყოფიერების პროდუქტების ამოღება Salpingotomy and removal of products of conception

LBSC21 ლაპარასკოპიული სალპინგოტომია და განაყოფიერების პროდუქტების 
ამოღება

Laparoscopic salpingotomy and removal of products of conception

LBSC96 ფალოპის მილის შემანარჩუნებელი სხვა ოპერაცია მილოვანი 
ორსულობის გამო 

Other tube conserving operation for tubal pregnancy

LBSC97 ფალოპის მილის შემანარჩუნებელი სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია 
მილოვანი ორსულობის გამო 

Other laparoscopic tube conserving operation for tubal pregnancy

LBSC98 ფალოპის მილის შემანარჩუნებელი სხვა ტრანსლუმინალური 
ენდოსკოპიური  ოპერაცია მილოვანი ორსულობის გამო 

Other transluminal endoscopic tube conserving operation for tubal pregnancy

LBSD ფალოპის მილის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of Fallopian tube

LBSD00 ფალოპის მილის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of Fallopian tube

LBSD01 ფალოპის მილის ლაპარასკოპიული ნაწილობრივი ამოკვეთა Laparoscopic partial excision of Fallopian tube

LBSE ფალოპის მილის ტოტალური ამოკვეთა Total excision of Fallopian tube

LBSE00 სალპინგექტომია Salpingectomy

LBSE01 ლაპარასკოპიული სალპინგექტომია Laparoscopic salpingectomy

LBSF ფალოპის მილზე ოპერაციები უშვილობის გამო Operations on Fallopian tube for infertility

LBSF00 ფალოპის მილის პერფუზია Perfusion of Fallopian tube

LBSF01 ფალოპის მილის ლაპარასკოპიული პერფუზია Laparoscopic perfusion of Fallopian tube

LBSF03 ფალოპის მილის პერფუზია რეკონსტრუქციის შემდეგ Perfusion of Fallopian tube after reconstruction

LBSF11 ლაპარასკოპია განაყოფიერების ხელშეწყობის მიზნით Laparoscopy for assisted fertilisation

LBSF12 ჰისტეროსკოპია განაყოფიერების ხელშეწყობის მიზნით Hysteroscopy for assisted fertilisation

LBSF20 სალპინგოპლასტიკა საშვილოსნოს ყელის კატეტერიზაციით Transcervical catheter salpingoplasty

LBSF30 სალპინგოლიზი Salpingolysis

LBSF31 ლაპარასკოპიული სალპინგოლიზი Laparoscopic salpingolysis

LBSF40 ფიმბრიოპლასტიკა Fimbrioplasty

LBSF41 ლაპარასკოპიული ფიმბრიოპლასტიკა Laparoscopic fimbrioplasty
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LBSF50 სალპინგოსტომია Salpingostomy

LBSF51 ლაპარასკოპიული სალპინგოსტომია Laparoscopic salpingostomy

LBSF60 ფალოპის მილის ნაწილობრივი ამოკვეთა და ანასტომოზი Partial excision and anastomosis of Fallopian tube

LBSF61 ფალოპის მილის ლაპარასკოპიული ნაწილობრივი ამოკვეთა და 
ანასტომოზი

Laparoscopic partial excision and anastomosis of Fallopian tube

LBSF70 ფალოპის მილის ნაწილობრივი ამოკვეთა და რეიმპლანტაცია Partial excision and reimplantation of Fallopian tube

LBSF71 ფალოპის მილის ლაპარასკოპიული ნაწილობრივი ამოკვეთა და 
რეიმპლანტაცია

Laparoscopic partial excision and reimplantation of Fallopian tube

LBSF96 ფალოპის მილზე სხვა ოპერაციები უშვილობისთვის Other operation on Fallopian tube for infertility

LBSF97 ფალოპის მილზე სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაციები უშვილობისთვის Other laparoscopic operation on Fallopian tube for infertility

LBSF98 ფალოპის მილზე სხვა ტრანსლუმინური ოპერაციები უშვილობისთვის Other transluminal operation on Fallopian tube for infertility

LBSW ფალოპის მილზე სხვა ოპერაციები Other operations on Fallopian tube

LBSW96 ფალოპის მილზე სხვა ოპერაცია Other operation on Fallopian tube

LBSW97 ფალოპის მილზე სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია Other laparoscopic operation on Fallopian tube

LBSW98 ფალოპის მილზე სხვა ტრანსლუმინური ენდოსკოპიური ოპერაცია Other transluminal endoscopic operation on Fallopian tube

LBX ფალოპის მილზე სხვა პროცედურები Other procedures of fallopian tube

LBXX00 ფალოპის მილის ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of Fallopian tube

LBXX10 ფალოპის მილის კატეტერიზაცია Catheterisation of Fallobian tube

LBXX14 ფალოპის მილის პერსუფლაცია Persufflation of Fallopian tube

LC საშვილოსნო და საშვილოსნოს იოგები Uterus and uterine ligaments

LCD საშვილოსნოს და საშვილოსნოს იოგების დიაგნოსტიკური 
რადიოლოგია

Diagnostic radiology of uterus and uterine ligaments

LCDE2A საშვილოსნოს და პარამეტრიუმის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of uterus and parametria

LCDE2H ჰისტერო-სალპინგოგრაფია ულტრაბგერით გამოკვლევასთან ერთად Hystero-salpingography with ultrasound

LCDE3A საშვილოსნოსშიდა საშუალების ან სხვა მარტივი გინეკოლოგიური 
ობიექტის ლოცალიზაცია (ჩადგმა) ულტრაბგერის კონტროლით

Localisation of intrauterine device or other single gynecological object with ultrasound

LCE ფალოპის მილზე სხვა ოპერაცია Endoscopy of uterus and uterine ligaments

LCE002 საშვილოსნოს და საშვილოსნოს იოგების ენდოსკოპია Hysteroscopy

LCE005 ჰისტეროსკოპია Hysteroscopy with biopsy

LCE012 ჰისტეროსკოპია ბიოფსიით Microhysteroscopy

LCE015 მიკროჰისტეროსკოპია Microhysteroscopy with biopsy

LCFA00 მიკროჰისტეროსკოპია ბიოფსიით Intrauterin pressure measurement

LCO001 საშვილოსნოსშიდა წნევის გაზომვა Preoperative radiotherapy of uterus and uterine ligaments
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LCO002 საშვილოსნოს და საშვილოსნოს იოგების პრეოპერაციული 
რადიოთერაპია

Radical radiotherapy of uterus and uterine ligaments

LCO003 საშვილოსნოს და საშვილოსნოს იოგების რადიკალური რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of uterus and uterine ligaments

LCO004 საშვილოსნოს და საშვილოსნოს იოგების დამხმარე რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of uterus and uterine ligaments

LCO029 ფალოპის მილზე სხვა ოპერაცია Radiotherapy of local recidive of tumor of uterus or uterine ligaments

LCO049 საშვილოსნოს ან საშვილოსნოს იოგების სიმსივნის ლოკალური 
რეციდივის რადიოთერაპია

Radiotherapy of methastasis in uterus or uterine ligaments

LCO090 საშვილოსნოს ან საშვილოსნოს იოგების მეტასტაზის რადიოთერაპია Profylactive radiotherapy of uterus and uterine ligaments

LCO099 საშვილოსნოს ან საშვილოსნოს იოგების პროფილაქტიკური 
რადიოთერაპია

Other radiotherapy of uterus and uterine ligaments

LCS საშვილოსნოს ან საშვილოსნოს იოგების სხვა რადიოთერაპია Surgery of uterus and uterine ligaments

LCSA საშვილოსნოს ან საშვილოსნოს იოგების ოპერაცია Intrauterine operations and biopsy of uterus and uterine ligaments

LCSA00 საშვილოსნოს ან საშვილოსნოს იოგების ბიოფსია Biopsy of uterus or uterine ligaments

LCSA01 საშვილოსნოს ან საშვილოსნოს იოგების ლაპარასკოპიული ბიოფსია Laparoscopic biopsy of uterus or uterine ligaments

LCSA06 ენდომეტრიუმის ბიოფსია Biopsy of endometrium

LCSA10 საშვილოსნოს ტანის კურეტაჟი Curettage of body of uterus

LCSA13 საშვილოსნოს ტანის და ყელის კურეტაჟი Curettage of cervix and body of uterus

LCSA16 ენდომეტრიუმის დესტრუქცია Destruction of endometrium

LCSA20 საშვილოსნოდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from uterus

LCSA22 უცხო სხეულის ჰისტეროსკოპიული ამოღება Hysteroscopic removal of foreign body

LCSA96  საშვილოსნოსშიდა სხვა ოპერაცია Other intrauterine operation

LCSA98 სხვა ტრანსლუმინური ენდოსკოპიური ოპერაცია საშვილოსნოზე Other transluminal endoscopic operation on uterus

LCSB საშვილოსნოს დაზიანების ჩაჭტა, ამოკვეთა და დაშლა Incision, excision and destruction of lesion of uterus

LCSB00 ჰისტეროტომია Hysterotomy

LCSB01 ლაპარასკოპიული ჰისტეროტომია Laparoscopic hysterotomy

LCSB10 მიომექტომია Myomectomy

LCSB11 ლაპარასკოპიული მიომექტომია Laparoscopic myomectomy

LCSB14 ლაპარასკოპიული მიოლიზი Laparoscopic myolysis

LCSB20 მიომექტომია ტრანსვაგინალური Transvaginal myomectomy

LCSB25 დაზიანების ჰისტეროსკოპიული ამოკვეთა Hysteroscopic excision of lesion

LCSB28 ენდომეტრიუმის ჰისტეროსკოპიული ამოკვეთა Hysteroscopic excision of endometrium

LCSB32 ენდომეტრიუმის ჰისტეროსკოპიული დესტრუქცია Hysteroscopic destruction of endometrium

LCSB96 საშვილოსნოს დაზიანების სხვა ამოკვეთა Other excision of lesion of uterus
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LCSB97 საშვილოსნოს დაზიანების ჩაჭტა, ამოკვეთა და დაშლა Other laparoscopic excision of lesion of uterus

LCSB98 საშვილოსნოს დაზიანების სხვა ლაპარასკოპიული ამოკვეთა Other transluminal endoscopic excision of lesion of uterus

LCSC საშვილოსნოს დაზიანების სხვა ტრანსლუმინური ენდისკოპიური 
ამოკვეთა 

Partial excision of uterus

LCSC00 სასვილისნოს ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of uterus

LCSC01 სასვილისნოს ნაწილობრივი ამოკვეთა Laparoscopic partial excision of uterus

LCSC05 სასვილისნოს ლაპარასკოპიული ნაწილობრივი ამოკვეთა Hysteroscopic excision of uterine wall

LCSC10 სასვილისნოს ჰისტეროსკოპიული ამოკვეთა Supravaginal hysterectomy

LCSC11 სუპრავაგინალური ჰისტერექტომია Laparoscopic subtotal hysterectomy

LCSC20 ლაპარასკოპიული სუბტოტალური ჰისტერექტომია Vaginal supravaginal hysterectomy

LCSC96 ვაგინალური სუპრავაგინალური ჰისტერექტომია Other partial excision of uterus

LCSC97 სასვილისნოს სხვა ლაპარასკოპიული ნაწილობრივი ამოკვეთა Other laparoscopic partial excision of uterus

LCSD საშვილოსნოს ტოტალური ამოკვეთა Total excision of uterus

LCSD00 ჰისტერექტომია Hysterectomy

LCSD01 ტოტალური ლაპარასკოპიული ჰისტერექტომია Total laparoscopic hysterectomy

LCSD04 ლაპარასკოპიული ჰისტერექტომია Laparoscopic hysterectomy

LCSD10 ვაგინალური ჰისტერექტომია Vaginal hysterectomy

LCSD11 ვაგინალური ჰისტერექტომია ლაპარასკოპიის დახმარებით Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy

LCSD30 რადიკალური ჰისტერექტომია Radical hysterectomy

LCSD31 რადიკალური ლაპარასკოპიული ჰისტერექტომია Radical laparoscopic hysterectomy

LCSD40 რადიკალური ვაგინალური ჰისტერექტომია Radical vaginal hysterectomy

LCSD96 სხვა ჰისტერექტომია Other hysterectomy

LCSD97 სხვა ლაპარასკოპიული ჰისტერექტომია Other laparoscopic hysterectomy

LCSE ქალის მენჯის შინაგანი ორგანოების ამოკვეთა/ამოღება (ექსტენტერაცია) Exenteration of pelvis

LCSE00 ქალის მენჯის შინაგანი ორგანოების წინიდან ამოკვეთა Anterior exenteration of female pelvis

LCSE10 ქალის მენჯის შინაგანი ორგანოების უკნიდა ამოკვეთა Posterior exenteration of female pelvis

LCSE20 ქალის მენჯის შინაგანი ორგანოების სრული  ამოკვეთა Total exenteration of female pelvis

LCSE96 ქალის მენჯის შინაგანი ორგანოების სხვა ამოკვეთა Other exenteration of female pelvis

LCSF პარამეტრიუმის დაზიანების ამოკვეთა Excision of lesion of parametrium

LCSF00 პარამეტრიუმის დაზიანების ამოკვეთა Excision of lesion of parametrium

LCSF01 პარამეტრიუმის დაზიანების ლაპარასკოპიულიამოკვეთა Laparoscopic excision of lesion of parametrium

LCSF10 ქალის ბუშტნამქერის ამოკვეთა Excision of female varicocele

LCSF11 ქალის ბუშტნამქერის ლაპარასკოპიული ამოკვეთა Laparoscopic excision of female varicocele

LCSF20 დუგლასის ფოსოს დაზიანების ამოკვეთა Excision of lesion of fossa Douglas

LCSF21 დუგლასის ფოსოს დაზიანების ლაპარასკოპიული ამოკვეთა Laparoscopic excision of lesion of fossa Douglasi

LCSF96 პარამეტრიუმის დაზიანების სხვა ამოკვეთა Other excision of lesion of parametrium
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LCSF97 პარამეტრიუმის დაზიანების სხვა ლაპარასკოპიული ამოკვეთა Other laparoscopic excision of lesion of parametrium

LCSG საშვილოსნოს აღდგენითი ოპერაციები Reconstructive operations on uterus

LCSG02 სპაიკების ჰისტეროსკოპიული გათავისუფლება Hysteroscopic freeing of adhesions

LCSG10 საშვილოსნოს გაკერვა Suture of uterus

LCSG11 საშვილოსნოს ლაპარასკოპიული გაკერვა Laparoscopic suture of uterus

LCSG20 ჰისტეროპექსია Hysteropexy

LCSG21 ლაპარასკოპიული ჰისტეროპექსია Laparoscopic hysteropexy

LCSG30 გავა-საშვილოსნოს იოგების რეზექცია ან კვეთა Resection or transcision of sacrouterine ligaments

LCSG31 გავა-საშვილოსნოს იოგების ლაპარასკოპიული რეზექცია ან კვეთა Laparoscopic resection or transcision of sacrouterine ligaments

LCSG40 საშვილოსნოს აღდგენა Reconstruction of uterus

LCSG41 საშვილოსნოს ლაპარასკოპიული აღდგენა Laparoscopic reconstruction of uterus

LCSG96 საშვილოსნოს სხვა აღდგენითი ოპერაცია Other reconstructive operation on uterus

LCSG97 საშვილოსნოს სხვა ლაპარასკოპიული აღდგენითი ოპერაცია Other laparoscopic reconstructive operation on uterus

LCSG98 საშვილოსნოს სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური აღდგენითი 
ოპერაცია

Other transluminal endoscopic reconstructive operation on uterus

LCSW სხვა ოპერაციები საშვილოსნოზე და საშვილოსნოს იოგებზე Other operations on uterus and uterine ligaments

LCSW96 სხვა ოპერაცია საშვილოსნოზე და საშვილოსნოს იოგებზე Other operation on uterus and uterine ligaments

LCSW97 სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია საშვილოსნოზე და საშვილოსნოს 
იოგებზე

Other laparoscopic operation on uterus and uterine ligaments

LCSW98 სხვა ჰისტეროსკოპიული ოპერაცია საშვილოსნოზე Other hysteroscopic operation on uterus

LCXA დამხმარე განაყოფიერება Assited fertilisation

LCXA00 ხელოვნური განაყოფიერება Insemination

LCXA10 ოოციტის ან ემბრიონის გადატანა საშვილოსნოში Transfer of oocyte or embryo to uterus in assisted fertilisation

LCXA12 შენახული ემბრიონის ჩანერგვა Insertion of stored embryo

LCXA20 ემბრიონის შენახვა Storage of embryo

LCXA30 სპერმის ინტრაციტოპლაზმური ინექცია  (ICSI) Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)

LCXA40 ემბრიონის გენეტიკური ტესტირება იმპლანტირების წინ Preimplantatory genetic testing of embryo

LCXA99 განაყოფიერების ხელშემწყობი სხვა პროცედურები Other procedures to assist fertilisation

LCXB90 საშვილოსნოს ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of uterus

LCXH ორსულობის შეწყვეტა Termination of pregnancy

LCXH00 საშვილოსნოდან ჩასახვის პროდუქტების ვაკუუმ-ასპირაცია Vacuum aspiration of products of conception from uterus

LCXH03 ჩასახვის პროდუქტების ევაკუაცია და საშვილოსნოს კურეტაჟი Evacuation of products of conception and curettage of uterus

LCXH10 სააბორტო (ორსულობის შეწყვეტის) საშუალების შეყვანა ამნიონში Intra-amniotic introduction of abortifacient

LCXH11 სააბორტო (ორსულობის შეწყვეტის) საშუალების შეყვანა ამნიონის 
გარეთ

Extra-amniotic introduction of abortifacient
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LCXH12 სააბორტო (ორსულობის შეწყვეტის) საშუალების პერორალური მიღება Peroral introduction of abortifacient

LCXH13 სამედიცინო აბორტის შემდგომი საშვილოსნოს ვაკუუმ-ასპირაცია Vacuum aspiration from uterus after medically induced abortion

LCXH20 ჰისეროტომია და ჩასახვის პროდუქტების ევაკუაცია Hysterotomy and evacuation of products of conception

LCXH96 ორსულობის სხვა შეწყვეტა Other termination of pregnancy

LCXX საშვილოსნოს და საშვილოსნოს იოგების სხვა პროცედურები Other procedures of uterus and uterine ligaments

LCXX00 საშვილოსნოსშიდა კონტრაცეფციის საშუალების ჩადგმა Insertion of intrauterine contraceptive device

LCXX02 საშვილოსნოსშიდა საშუალების მარტივი ამოღება Simple extraction of IUD

LD საშვილოსნოს ყელი Cervix uteri

LDF საშვილოსნოს ყელის დიაგნოსტიკური პროცედურები Diagnostic procedures of cervix uteri

LDFD00 საშვილოსნოს ყელის ციტოლოგიური მასალის აღება Cervical cytology collection

LDS საშვილოსნოს ყელის ქირურგია Surgery of cervix uteri

LDSA საშვილოსნოს ყელის გახსნა, კურეტაჟი და ბიოფსია Dilatation, curettage and biopsy of cervix uteri

LDSA00 საშვილოსნოს ყელის გახსნა Dilatation of cervix uteri

LDSA10 საშვილოსნოს ყელის კურეტაჟი Curettage of cervix uteri

LDSA20 საშვილოსნოს ყელის ბიოფსია Biopsy of vaginal cervix

LDSA96 საშვილოსნოს ყელის სხვა ბიოფსია Other biopsy of cervix uteri

LDSB საშვილოსნოს ყელის დაზიანების ამოკვეთა ან დაშლა Excision or destruction of lesion of cervix uteri

LDSB00 საშვილოსნოს ყელის დაზიანების ამოკვეთა Excision of lesion of cervix uteri

LDSB10 საშვილოსნოს ყელის კრიოთერაპია Cryotherapy of cervix uteri

LDSB20 საშვილოსნოს ყელის ელექტროკოაგულაცია ან ლაზერული თერაპია Electrocoagulation or laser therapy of cervix uteri

LDSC საშვილოსნოს ყელის ამოკვეთა Excision of cervix uteri

LDSC00 საშვილოსნოს ყელის კონიზაცია დანის ხმარებით Conisation of cervix uteri using knife

LDSC03 საშვილოსნოს ყელის კონიზაცია დიათერმიის ან ლაზერის ხმარებით Conisation of cervix uteri using diathermy or laser

LDSC10 საშვილოსნოს ყელის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of cervix uteri

LDSC96 საშვილოსნოს ყელის სხვა ამოკვეთა Other excision of cervix uteri

LDSD აღდგენითი/რეცონსტრუქციული ოპერაციები საშვილოსნოს ყელზე Reconstructive operations on cervix uteri

LDSD00 საშვილოსნოს ყელის გაკერვა Suture of cervix uteri

LDSD10 საშვილოსნოს ყელის პლასტიკა Plastic repair of cervix uteri

LDSD20 საშვილოსნოს ყელიდან სერკლაჯის ამოღება Removal of cerclage of cervix uteri

LDSW სხვა ოპერაციები საშვილოსნოს ყელზე Other operations on cervix uteri

LDSW96 სხვა ოპერაცია საშვილოსნოს ყელზე Other operation on cervix uteri

LDX სხვა პროცედურები საშვილოსნოს ყელზე Other procedures of cervix uteri

LDXX00 საშვილოსნოს ყელის ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of cervix uteri
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LDXX10 ვაგინალური პესარის ან რგოლის ჩადგმა Insertion of vaginal pessar or ring

LDXX12 ვაგინალური პესარის შეცვლა Exchange of vaginal pessar

LDXX14 ვაგინალური პესარის გაზომვა Measurement for vaginal pessar

LE საშო Vagina

LEE საშოს ენდოსკოპია Endoscopy of vagina

LEE002 კოლპოსკოპია Colposcopy

LEE010 ვაგინიდან უცხო სხეულის ამოღება მოზარდებში Removal of foreign body from vagina in adult

LEE012 ვაგინიდან უცხო სხეულის ამოღება ბავშვებში Removal of foreign body from vagina in childhood

LEFD00 ვაგინალური ციტოლოგიური მასალის აღება Vaginal cytology collection

LEO საშოს რადიოთერაპია Radiotherapy of vagina

LEO001 ვულვის და საშოს პრეოპერაციული (ოპერაციის წინა) რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of vulva and vagina

LEO002 ვულვის და საშოს რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of vulva and vagina

LEO003 ვულვის და საშოს დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of vulva and vagina

LEO004 ვულვის და საშოს პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of vulva and vagina

LEO029 ვულვის და საშოს სიმსივნის ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია Radiotherapy of local recidive of tumor of vulva and vagina

LEO049 ვულვის და საშოს მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in vulva or vagina

LEO090 ვულვის და საშოს პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactive radiotherapy of vulva and vagina

LEO099 ვულვის და საშოს სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of vulva and vagina

LES საშოს ქირურგია Surgery of vagina

LESA კულდოსკოპია და საშოს ჩაჭრა Culdoscopy and incision of vagina

LESA01 კულდოსკოპია Culdoscopy

LESA10 კოლპოტომია Colpotomy

LESB საშოს  ბიოფსია, ამოკვეთა ან დესტრუქცია Biopsy, excision or destruction of lesion of vagina

LESB00 საშოს ბიოფსია Biopsy of vagina

LESB10 საშოს დაზიანების ამოკვეთა Excision of lesion of vagina

LESB20 საშოს კისტის მარსუპიალიზაცია Marsupialisation of vaginal cyst

LESB30 საშოს ლორწოვანი გარსის დაზიანების დესტრუქცია Destruction of lesion of vaginal mucosa

LESC საშოს ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of vagina

LESC00 საშოს ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of vagina

LESC10 საშოს ტიხარის ამოკვეთა Excision of vaginal septum

LESD საშოს ტოტალური ამოკვეთა Total excision of vagina

LESD00 კოლპექტომია Colpectomy

LESE საშოს აღდგენა ან შექმნა Repair or construction of vagina

LESE00 საშოს გაკერვა Suture of vagina

LESE10 საშოს აღდგენა ქსოვილის გადანერგვით Repair of vagina using graft or flap
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LESE20 უროვაგინალური ფისტულის დახურვა გრაფტის ან ფლეპის 
გამოყენებით

Closure of urovaginal fistula using graft or flap

LESE30 ინტესტინოვაგინალური ფისტულის დახურვა გრაფტის ან ფლეპის 
გამოყენებით

Closure of intestinovaginal fistula using graft or flap

LESE40 საშოს აღდგენითი ოპერაცია Construction of vagina

LESE96 საშოს სხვა აღდგენითი ოპერაცია Other repair of vagina

LESF საშვილოსნოს  ან საშოს თაღის გამოვარდნის და ენტეროცელეს გამო 
ოპერაციები

Operations for prolapse of uterus or vaginal vault and enterocele

LESF00 წინა კოლპორაფია Anterior colporrhaphy

LESF03 უკანა კოლპორაფია Posterior colporrhaphy

LESF10 კოლპოპერინეოპლასტიკა Colpoperineoplasty

LESF13 კოლპოპერინეოპლასტიკა და ვაგინალური ჰისტერექტომია Colpoperineoplasty and vaginal hysterectomy

LESF20 საშოს ნაწილობრივი ქირურგიული დახურვა Partial colpocleisis

LESF23 საშოს სრული   ქირურგიული დახურვა Complete colpocleisis

LESF30 საშვილოსნოს ინტერპოზიცია შარდის ბუშტის და საშოს შორის Interposition of uterus between bladder and vagina

LESF40 ენტეროცელეს ვაგინალური აღდგენა Vaginal repair of enterocele

LESF41 ენტეროცელეს ლაპარასკოპიული აღდგენა Laparoscopic repair of enterocele

LESF50 კოლპოპექსია წინასწარი ჰისტერექტომიის შემდეგ Colpopexy after previous hysterectomy

LESF51 ლაპარასკოპიული კოლპოპექსია წინასწარი ჰისტერექტომიის შემდეგ Laparoscopic colpopexy after previous hysterectomy

LESF53 ვაგინალური კოლპოპექსია წინასწარი ჰისტერექტომიის შემდეგ Vaginal colpopexy after previous hysterectomy

LESF96 საშვილოსნოს  ან საშოს თაღის გამოვარდნის გამო სხვა ოპერაციები Other operation for prolapse of uterus or vaginal vault

LESF97 საშვილოსნოს  ან საშოს თაღის გამოვარდნის გამო სხვა 
ლაპარასკოპიული ოპერაციები

Other laparoscopic operation for prolapse of uterus or vaginal vault

LESG ვაგინალური ოპერაციები შეუკავებლობის გამო Vaginal operations for incontinence

LESG00 ვაგინალური ურეთროცისტორაფია Vaginal urethrocystorrhaphy

LESG10 ვაგინალური ურეთროცისტოპექსია Vaginal urethrocystopexy

LESG12 ტრანსობტურაციული ნაკერი Trasobturatoric tape (TOT)

LESG13 ვაგინალური ტრანსობტურაციული ურეტროპექსია Vaginal transobturatorial urethropexy

LESG20 ქალის მენჯის ფუძის პლასტიკური აღდგენა ამწევი  კუნთის გამოყოფით Plastic repair of female pelvic floor with levator division

LESG96 სხვა ვაგინალური ოპერაციები შარდის შეუკავებლობის გამო Other vaginal operation for incontinence

LESW საშოზე სხვა ოპერაციები Other operations on vagina

LESW96 საშოზე სხვა ოპერაცია Other operation on vagina

LESW97 საშოზე სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია Other laparoscopic operation on vagina

LEX საშოსთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of vagina
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LEXX00 საშოს გაფართოება Dilatation of vagina

LEXX20 დახურული სივრცის ტრანსვაგინალური პუნქცია Transvaginal puncture of cul-de-sac

LEXX30 საშოს ტამპონადა Tamponation of vagina

LEXX40 საშოს პესარის გაზომვა Measurement for vaginal pessary

LF ქალის გარეთა სასქესო ორგანოები (ვულვა) და შორისი (პერინეუმი) Vulva and perineum

LFS ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) და შორისის (პერინეუმი) 
ქირურგია

Surgery of vulva and perineum

LFSA ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) და შორისის (პერინეუმი) 
ჩაჭრა

Incision of vulva and perineum

LFSA00 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) ან შორისის (პერინეუმი) 
ჩაჭრა

Incision of vulva or perineum

LFSA10 გაუხვრეტავია/არაპერფორირებული საქალწულო აპკის ან საქალწულო 
აპკის დარჩენილი ნაწილების ჩაჭრა

Incision of imperforate hymen or remnant of hymen

LFSB ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) და შორისის (პერინეუმი) 
ბიოფსია, ამოკვეთა ან დაზიანების დესტრუქცია

Biopsy, excision or destruction of lesion of vulva and perineum

LFSB00 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) ან შორისის (პერინეუმი) 
ბიოფსია

Biopsy of vulva or perineum

LFSB10 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) ან შორისის (პერინეუმი) 
დაზიანების ამოკვეთა

Excision of lesion of vulva or perineum

LFSB20 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) ან შორისის (პერინეუმი) 
დაზიანების დესტრუქცია

Destruction of lesion of vulva or perineum

LFSC ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) და შორისის (პერინეუმი) 
ნაწილობრივი ამოკვეთა

Partial excision of vulva and perineum

LFSC00 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of vulva

LFSC96 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) ან შორისის (პერინეუმი) 
სხვა ნაწილობრივი ამოკვეთა

Other partial excision of vulva or perineum

LFSD ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) სრული  ამოკვეთა Total excision of vulva

LFSD00 ვულვექტომია Vulvectomy

LFSD10 ვულვექტომია და რეგიონალური ლიმფური კვანძების ამოკვეთა Vulvectomy and excision of regional lymph nodes

LFSE ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) და შორისის (პერინეუმი) 
აღდგენითი ოპერაცია

Repair of vulva and perineum

LFSE00 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) გაკერვა Suture of vulva

LFSE10 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების პლასტიკური აღდგენითი ოპერაცია Plastic repair of vulva

LFSE12 შორისის გაკერვა Repair of vulva after ritual circumcision
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LFSE20 შორისის გაკერვა Suture of perineum

LFSE96 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების და შორისის სხვა აღდგენითი 
ოპერაცია

Other repair of vulva or perineum

LFSF ოპერაციები ბარტოლინის ჯირკვალზე Operations on Bartholin gland

LFSF00 ბარტოლონის ჯირკვლის მარსუპიალიზაცია Marsupialisation of Bartholin gland

LFSF10 ბარტოლინის ჯირკვლის ამოკვეთა Excision of Bartholin gland

LFSF96 სხვა ოპერაციები ბარტოლინის ჯირკვალზე Other operation on Bartholin gland

LFSW ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების და შორისის სხვა ოპერაციები Other operations on vulva and perineum

LFSW96 ქალის გარეთა სასქესო ორგანოების და შორისის სხვა ოპერაცია Other operation on vulva or perineum

LG ქალის სტერილიზაცია და დამხმარე ფერტილიზაცია Female sterilisation and assisted fertilisation

LGS ქალის სტერილიზაცია Female sterilisation

LGSA00 სტერილიზაცია ფალოპის მილების ლიგატურის მეშვეობით Sterilisation by ligature of Fallopian tubes

LGSA10 სტერილიზაცია ფალოპის მილების დესტრუქციით ან გაყოფით Sterilisation by destruction or division of Fallopian tubes

LGSA11 ლაპარასკოპიული სტერილიზაცია ფალოპის მილების დესტრუქციით ან 
გაყოფით

Laparoscopic sterilisation by destruction or division of Fallopian tubes

LGSA20 სტერილიზაცია ფალოპის მილების მოჭერით Sterilisation by constriction of Fallopian tubes

LGSA21 ლაპარასკოპია სტერილიზაცია ფალოპის მილების მოჭერით Laparoscopic sterilisation by constriction of Fallopian tubes

LGSA22 ჰისტეროსკოპიული სტერილიზაცია Hysteroscopic sterilisation

LGSA96 ქალის სხვა სტერილიზაცია Other female sterilisation

LGSA97 ქალის სხვა ლაპარასკოპიული სტერილიზაცია Other laparoscopic female sterilisation

LGSA98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური სტერილიზაცია Other transluminal endoscopic sterilisation

LW განმეორებითი ოპერაციები ქალის სასქესო ორგანოებზე Reoperations on female genital organs

LWSA00 გახსნილი ჭრილობის აღდგენა გინეკოლოგიურ ქირურგიაში Repair of wound dehiscence in gynaecological surgery

LWSB00 ზედაპირული ინფექციის გამო განმეორებითი ოპერაცია 
გინეკოლოგიურ ქირურგიაში

Reoperation for superficial infection in gynaecological surgery

LWSC00 ღრმა ინფექციის გამო განმეორებითი ოპერაცია გინეკოლოგიურ 
ქირურგიაში

Reoperation for deep infection in gynaecological surgery

LWSC01 კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია ღრმა ინფექციის გამო  
გინეკოლოგიურ ქირურგიაში

Percutaneous endoscopic reoperation for deep infection in gynaecological surgery

LWSD00 ზედაპირული სისხლჩაქცევის გამო განმეორებითი ოპერაცია 
გინეკოლოგიურ ქირურგიაში

Reoperation for superficial haemorrhage in gynaecological surgery

LWSE00 ღრმა სისხლჩაქცევის გამო განმეორებითი ოპერაცია გინეკოლოგიურ 
ქირურგიაში

Reoperation for deep haemorrhage in gynaecological surgery

LWSE01 კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია ღრმა 
ჰემორაგიის/სისხლჩაქცევის გამო  გინეკოლოგიურ ქირურგიაში

Percutaneous endoscopic reoperation for deep haemorrhage in gynaecological surgery
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LWSE02 ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია ღრმა 
ჰემორაგიის/სისხლჩაქცევის გამო  გინეკოლოგიურ ქირურგიაში

Transluminal endoscopic reoperation for deep haemorrhage in gynaecological surgery

LWSF00 ანასტომოზის ან ნაკერის არასრულყოფილების გამო განმეორებითი 
ოპერაცია გინეკოლოგიურ ქირურგიაში

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in gynaecological surgery

LWSF01 ანასტომოზის ან ნაკერის არასრულყოფილების გამო განმეორებითი 
კანქვეშა ენდოსკოპიური ოპერაცია გინეკოლოგიურ ქირურგიაში

Percutaneous endoscopic reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in gynaecological surgery

LWSW00 საშვილოსნოს განმეორებითი ევაკუაცია აბორტის საშიშროების შემდეგ Reevacuation of uterus after provoked abortion

LWSW96 სხვა განმეორებითი ოპერაცია გინეკოლოგიურ ქირურგიაში Other reoperation in gynaecological surgery

LWSW97 სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია გინეკოლოგიურ 
ქირურგიაში

Other percutaneous endoscopic reoperation in gynaecological surgery

LWSW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია 
გინეკოლოგიურ ქირურგიაში

Other transluminal endoscopic reoperation in gynaecological surgery

LX სხვა პროცედურები ქალის სასქესო ორგანოებზე Other procedures on female genital organs

LXD გინეკოლოგიური დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Gynecologic diagnostic radiology

LXDE1A გინეკოლოგიური ულტრაბგერითი გამოკვლევა როგორც კლინიკური 
გამოკვლევის ნაწილი

Gynecological ultrasound examination as part of clinical examination

LXDE1X სხვა გინეკოლოგიური ულტრაბგერითი გამოკვლევა Other gynecological ultrasound examination

LXF სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები ქალის სასქესო ორგანოებზე Other diagnostic procedures on female genital organs

LXFB00 უშვილობაზე ქალის გამოკვლევა Woman infertility examination

LXFW99 სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები გინეკოლოგიურ ორგანოებზე Other diagnostic procedure on gynegologic organs

LXFX90 გინეკოლოგიური გამოკვლევა Gynecological examination

LXX სხვა პროცედურები ქალის სასქესო ორგანოებზე Other procedures on female genital organs

LXXA00 სამშობიარო ორგანოების დაზიანების თერმოკოაგულაცია Heat coagulation of lesion in obstetric organs

LXXX99 სხვა მცირე პროცედურა გინეკოლოგიაში Other minor procedure in gynaecology

M სამეანო პროცედურები Obstetric procedures
MA ორსულობა და მშობიარობა Pregnancy and delivery
MAD დიაგნოსტიკური რადიოლოგია ორსულობისას ან მშობიარობისას Diagnostic radiology in pregnancy and at delivery
MADA2A ნაყოფის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Fetal X-ray examination
MADE1A ულტრაბგერითი გამოკვლევა ადრეულ ორსულობისას (12 კვირამდე ბოლო 

მენსტრუაციის შემდეგ)
Ultrasound examination of early pregnancy (before 12. postmenstrual week)

MADE2A ორსულობის ულტრაბგერითი გამოკვლევა (გესტაციური ასაკის 12 კვირა ან 
შემდეგ) ნაყოფის ბაზისური გამოკვლევის ჩათვლით

Ultrasound examination of pregnancy (at 12. week of gestaion or later) including basic examination 
of fetus

MADE2D ნაყოფის დეტალური ულტრაბგერითი გამოკვლევა ფერადი დოპლეროგრაფიის 
მეთოდის გამოყენებით

Detailed ultrasound examination of fetus including color doppler method

MADE2H ნაყოფის დეტალური მორფოლოგიული ულტრაბგერითი გამოკვლევა Detailed morfological ultrasound examination of fetus
MADE2X სხვა სამეანო ულტრაბგერითი გამოკვლევა Other obstetric ultrasound examination
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MADE32 ნაყოფის გულის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Fetal heart ultrasound examination
MADE3A ნაყოფის ულტრაბგერითი სკრინინგი კეფის გაშუქება Ultrasound screening of fetal nuchal translucency
MADG2B ნაყოფის გამოკვლევა მაღალი ინტენსივობის მაგნიტით Fetal examination with high intensity magnet
MAF სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები ორსულობისას და მშობიარობისას Other diagnostic procedure in pregnancy and at delivery
MAF0AT ქორიონის ბიოფსია ულტრაბგერითი გამოკვლევის დახმარებით Chorion biopsy with ultrasound guidance
MAFA04 ნაყოფის ეკგ გამოკვლევა Fetal ECG examination
MAFA20 ორსულობის ადრეული გამოკვლევა Early examination of pregnancy
MAFA22 ორსული ქალის ზოგადი გამოკვლევა General examination of pregnant woman
MAFA30 კარდიოტოკოგრაფია Cardiotocography
MAFA32 ნაყოფის ეკგ Fetal ECG
MAFA40 საშვილოსნოსშიდა წნევის გაზომვა Intrauterine pressure measurement
MAIA00 პლაცენტის იზოტოპური გამოსახვითი გამოკვლევა Placenta isotope imaging
MAS ქირურგიული ჩარევა ორსულობისას და მშობიარობის დროს Surgery in pregnancy and at delivery
MASA საშვილოსნოსშიდა ოპერაციები ორსულ საშვილოსნოზე და ნაყოფზე Intrauterine operations on pregnant uterus and fetus
MASA00 ამნიოცენტეზი Amniocentesis
MASA01   sanayofo siTxis Semcireba Amnioreduction
MASA03 intra amnionaluri ინფუზია Intra-amniotic infusion
MASA10 ქორიონის ბუსუსის ბიოფსია Biopsy of chorionic villus
MASA12 ქორიონის  ბუსუსის მიკროჰისტეროსკოპიული ბიოფსია Microhysteroscopic biopsy of chorionic villus
MASA20 სპირალის ამოღება ულტრაბგერის კონტროლით Removal of intrauterine device with ultrasound guidance
MASA22 ორსული საშვილოსნოdან სპირალის ჰისტეროსკოპიული ამოღება Hysteroscopic removal of intrauterine device from pregnant uterus
MASA30 ქორდოცენტეზი Chordocentesis
MASA32 ნაყოფის ჭიპის სისხლძარღვების კათეტერიზაცია Catheterisation of umbilical vessels of fetus
MASA34 ინფუზია ნაყოფის ჭიპის სისხლძარღვებში ან მუცლის ღრუში Infusion to umbilical vessel or abdominal cavity of fetus
MASA40 ნაყოფის პუნქცია Puncture of fetus
MASA43 ნაყოფის ბიოფსია Biopsy of fetus
MASA51 ემბრიოსკოპია Embryoscopy
MASA54 ფეტოსკოპია Fetoscopy
MASA82 პლაცენტის ანასტომოზების ლაზერული კოაგულაცია Lasercoagulation of placental anastomoses
MASA96 სხვა საშვილოსნოსშიდა სხვა ოპერაცია ორსულ საშვილოსნოზე ან ნაყოფზე Other intrauterine operation on pregnant uterus or fetus

MASA98 სხვა ჰისტეროსკოპიული პროცედურა ორსულ საშვილოსნოზე ან ნაყოფზე Other hysteroscopic procedure on pregnant uterus or fetus

MASB სხვადასხვა პროცედურები ორსულ საშვილოსნოზე და ნაყოფზე Various procedures on pregnant uterus and fetus
MASB00 ორსულის საშვილოსნოს ყელze cirkularuli nakeris dadeba Cerclage of cervix of pregnant uterus
MASB03 მშობარობამდე საშვილოსნოს ყელიდან cirkularuli nakeris მოხსნა Removal of cerclage of cervix uteri before childbirth

MASB10 ნაყოფის garegani mobruneba External version
MASB20 ნაყოფის garegani mobrunebais წარუმატებლობა Failed external version
MASC მშობიარობის  aRZvra ქირურგიული მეთოდით Surgical induction or advancement of labour
MASC00 ამნიონის გარსის/მემბრანის gaxeva Rupture of amniotic membrane
MASC05 ამნიოტომია მშობიარობის დროს Amniotomia during labor
MASC10 საშვილოსნოს ყელის არxის  დილატირება/გაფართოება მშობიარობამდე Antepartum dilatation of cervical canal
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MASC20  ამნიოინფუზია მშობიარობამდე Antepartum amnioinfusion
MASC21 ამნიოინფუზია მშობიარიბის პროცესში Amnioninfusion during labor
MASC30 ნაყოფის გამოყვანა ვაკუუმ მეთოდით Vacuum traction
MASC35 ნაყოფის გამოყვანა მაშებით Forceps traction
MASC96 მშობიარობის  aRZvra სხვა  ქირურგიული მეთოდით Other surgical induction or advancement of labour
MASD სამშობიარო გზების გაფართოება მშობიარობის ხელშესაწყობად Expansion of passages to assist delivery
MASD00 საშვილოსნოს ყელის ჩაჭრა მშობიარობის ხელშესაწყობად Incision of cervix to assist delivery
MASD20 პუბიოტომია მშობიარობის ხელშესაწყობად Pubiotomy to assist delivery
MASD96 სამშობიარო გზების სხვა გაფართოება მშობიარობის ხელშესაწყობად Other expansion of passages to assist delivery
MASE მშობიარობა ვაკუუმ- eqstraqciiT Vacuum delivery
MASE00 გამოყვანა ვაკუუმ–eqstraqciiT Outlet vacuum delivery
MASE03 საშუალო– ან მაღალი eqstraqcia Mid-cavity or high vacuum delivery
MASE20 ვაკუუმ- eqstraqciiT მშობიარობის წარუმატებლობა Failed vacuum delivery
MASE96 სხვა მშობიარობა ვაკუუმ-eqstraqciiT Other vacuum delivery
MASF მაშებით მშობიარობა თავით წინამდებარეობისას Forceps cephalic delivery
MASF00 gamosavlis maSis operacia Outlet forceps cephalic delivery
MASF10 საშუალო მაშებით მშობიარობა თავით წინამდებარეობისას Mid forceps cephalic delivery
MASF20 მაშებით მშობიარობის წარუმატებლობა  თავით წინამდებარეობისას Failed forceps cephalic delivery
MASF96 მაშებით სხვა მშობიარობა თავით წინამდებარეობისას Other forceps cephalic delivery
MASG მშობიარობა მენჯით წინამდებარეობის დროს Breech delivery
MASG00 მენჯით წინამდებარეობის დროს მშობიარობის daxmareba Assisted breech delivery
MASG03 მენჯით  წინამდებარეობისას  მშობიარობისას ნაყოფის  მომდევნო თავზე 

მაშების დადება
Breech delivery with forceps to aftercoming head

MASG10 ნაყოფის ექსტრაქცია მენჯით წინამდებარეობისას Breech extraction delivery
MASG13 ნაყოფის ექსტრაქცია მენჯით წინამდებარეობისას მაშების დადებით Breech extraction delivery with forceps to aftercoming head
MASG20 ნაყოფის fexze mobruneba  და ექსტრაქცია Internal version and extraction delivery

MASG96 სხვა მშობიარობა მენჯიT წინამდებარეობით Other breech delivery
MASH სხვადასხვა პროცედურები დაკავშირებული მშობიარობასთან Various procedures relating to delivery
MASH10 პროლაბირებული/გამოვარდნილი ჭიპლარის  Sesworeba Replacement of prolapsed umbilical cord
MASH20 თავით არასწორი მდებარეობის კორექცია Correction of cephalic malpresentation
MASH22 ნაყოფის სხეულის მოტრიალება თავის წინამდებარეობის დროს  Rotation of body of fetus in cephalic presentation
MASH30 ნაყოფის damSleli ოპერაცია მშობიარობის ხელშესაწყობად Destructive operation on fetus to assist delivery

MASJ mravalnayofiani orsulobis reduqcia Reduction of multiple pregnancy
MASJ00 mravalnayofiani orsulobisas erTi nayofis reduqcia Reduction of multiple pregnancy by one fetus
MASJ10 mravalnayofiani orsulobisas erTze meti nayofis reduqcia Reduction of multiple pregnancy by more than one fetus???
MASW სხვა ოპერაციები ორსულობისას და მშობიარობისას Other operations in pregnancy and at delivery
MASW96 სხვა ოპერაცია ორსულობისას და მშობიარობისას Other operation in pregnancy or at delivery
MASW97 სხვა ლაპარასკოპიული ოპერაცია ორსულობისას Other laparoscopic operation in pregnancy
MASW98 სხვა ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური ოპერაცია ორსულობისას Other transluminal endoscopic operation in pregnancy

MAX სხვა პროცედურები ორსულობისას და მშობიარობისას Other procedures in pregnancy and at delivery
MAXA00 ნაყოფიდან სისხლის ტრანსვაგინალური აღება Transvaginal blood drawing from fetus
MAXB00 ნაადრევი მშობიარობის დროს საშვილოსნოს შეკუმშვის სუპრესია Suppression of uterine contractions in premature labor
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MAXC00 მშობიარობის ოქსიტოცინით aRZvra an stimulacia Induction or stimulation of labor with oxytocin
MAXC02 მშობიარობის  პროსტოგლანდინებით aRZvra Prostaglandin induction of labor
MAXC04 მშობიარობის aRZvra ვიბრატორით Induction of labor with vibrator
MAXC09 მშობიარობის სხვა ხერხებით aRZvra Other induction of labor
MAXD00 ნორმალური მშობიარობისას marTva Assistance of normal delivery
MAXD10 მშობიარობისას დახმარების მიზნით გარედან მუცელზე დაწოლის გამოყენება Application of external abdominal pressure to aid delivery

MAXX00 ეპიზიოტომია Episiotomy
MB მშობიარობის ან აბორტის შემდგომი პროცედურები Procedures after delivery or abortion
MBD მშობიარობის ან აბორტის შემდგომი დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology after delivery or abortion
MBDA2A მკვდარი ნაყოფის სრული  რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Total body X-ray examination of fetus mortus
MBDD2A მკვდარი ნაყოფის სრული   კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული გამოკვლევა Total body CT of fetus mortus

MBS მშობიარობის ან აბორტის შემდგომი ქირურგია Surgery after delivery or abortion
MBSA მშობიარობის ან აბორტის შემდეგ დარჩენილი ნაწილების  gamotana Removal of retained products of conception after delivery or abortion

MBSA00 saSvilosnos ვაკუუმ ასპირაცია მშობიარობის ან აბორტის შემდეგ Vacuum aspiration from uterus after delivery or abortion

MBSA03 საშვილოსნოს გამოფხეკვა მშობიარობის ან აბორტის შემდეგ Curettage of uterus after delivery or abortion
MBSA10 ნამშობიარევი საშვილოსნოს ხელით გასინჯვა Manual exploration of delivered uterus
MBSA20 პლაცენტის  gamoZeveba საშვილოსნოდან Expression of placenta
MBSA30 პლაცენტის ხელით gamotana ნამშობიარევი საშვილოსნოდან Manual removal of placenta from delivered uterus

MBSA32 კოტილედონის ხელით ამოცლა Manual removal of cotyledon
MBSA96 მშობიარობის ან აბორტის შემდეგ ჩანასახის დარჩენილი ნაწილების mocilebis 

sxva meTodebi

Other removal of retained products of conception after delivery or abortion

MBSC სამეანო ლაცერაციeის აღდგენa Repair of obstetric lacerations
MBSC00 საშვილოსნოს ყელის ლაცერაციის aRdgena Repair of obstetric laceration of cervix uteri
MBSC10 საშოს ლაცერაციის აღდგენa  Repair of obstetric laceration of vagina
MBSC20 ვულვის  ლაცერაციის აღდგენა Repair of obstetric laceration of vulva
MBSC30 შორისის ნაწილობრივი გასკდომის აღდგენია Repair of partial rupture of perineum
MBSC33 შორისის სრული  გასკდომის აღდგენა Repair of complete rupture of perineum
MBSC40 მშობიარობის ან აბორტის შემდეგ პარავაგინალური ან ვულვალური ჰემატომის 

რევიზია 
Revision of paravaginal or vulvar haematoma after delivery or abortion

MBSC90 მშობიარობის შემდეგ სისხლდენის kontroli Procedure to control bleeding after delivery
MBSC96 სამეანო ლაცერაციის გამო სხვა აღდგენითი ოპერაცია Other repair of obstetric laceration
MBSW სხვა ოპერაციები მშობიარობის ან აბორტის შემდეგ Other operations after delivery or abortion
MBSW96 სხვა ოპერაცია მშობიარობის ან აბორტის შემდეგ Other operation after delivery or abortion
MBX სხვა მცირე პროცედურები მშობიარობის შედეგ Other minor procedures after delivery
MBXB00 gadmobrunebuli ნამშობიარევი საშვილოსნოს ხელით Sebruneba Manual repositioning of inverted delivered uterus
MBXB10 ნამშობიარევი საშვილოსნის  ტამპონადა  Packing of delivered uterus
MBXB20 ინტრავასკულური ემბოლიზაცია საშვილოსნოდან მშობიარობის შემდგომი 

სისხლდენის dros
Intravascular embolisation for intrauterine bleeding after delivery
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MBXB30 საშვილოსნოს საშვილოსნოსშიდა გამორეცხვა/ირიგაცია მედიკამენტებით Intrauterine irrigation of uterus with medicament

MBXB96 სხვა მანუალური (ხელის) პროცედურა ნამშობიარევ საშვილოსნოზე Other manual procedure on delivered uterus
MBXC00 ძუძუთი კვების ხელშეწყობა Breast feeding support
MC საკეისრო კვეთა და სამეანო ლაპარატომიები Caesarean section and obstetric laparotomies
MCSA საკეისრო კვეთა Caesarean section
MCSA00 საკეისრო კვეთა საშვილოსნოს ზედა სეგმენტში Upper uterine segment caesarean section
MCSA10 საკეისრო კვეთა საშვილოსნოს ქვედა სეგმენტში Lower uterine segment caesarean section
MCSA20 ვაგინალური საკეისრო კვეთა Vaginal caesarean section
MCSA30 საკეისროs Semdgomi სუპრავაგინალური ჰისტერექტომია Supravaginal caesarean hysterectomy
MCSA33 საკეისროs Semdgomi saSvilosnos eqstirpacia Total caesarean hysterectomy
MCSA96 სხვა საკეისრო კვეთა Other caesarean section
MCSB ლაპარატომია muclis Rrus orsulobisas Laparotomy and delivery of extrauterine fetus
MCSB00 ლაპარატომია muclis Rrus orsulobisas Laparotomy and delivery of extrauterine fetus
MCSC საშვილოსნოს აღდგენითი ოპერაცია  რუპტურის (გახეთქვის) გამო მშობიარობის 

შემდეგ
Postpartum repair of rupture of uterus

MCSC00 საშვილოსნოს აღდგენითი ოპერაცია  რუპტურის (გახეთქვის) გამო მშობიარობის 
შემდეგ

Postpartum repair of rupture of uterus

MCSW სხვა სამეანო ლაპარატომია Other obstetric laparotomy
MCSW00 სამეანო ჰისტერექტომია Obstetric hysterectomy
MCSW96 სხვა სამეანო ლაპარატომია Other obstetric laparotomy
MW განმეორებითი  ოპერაციები სამეანო ქირურგიაში Reoperations in obstetric surgery
MWSA00 გახსნილი ჭრილობის აღდგენითი ოპერაცია სამეანო ქირურგიაში Repair of wound dehiscence in obstetric surgery
MWSB00 განმეორებითი  ოპერაცია ზედაპირული ინფექციის გამო სამეანო ქირურგიაში Reoperation for superficial infection in obstetric surgery

MWSC00 განმეორებითი  ოპერაცია ღრმა ინფექციის გამო სამეანო ქირურგიაში Reoperation for deep infection in obstetric surgery
MWSC01 კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი  ოპერაცია ღრმა ინფექციის გამო სამეანო 

ქირურგიაში
Percutaneous endoscopic reoperation for deep infection in obstetric surgery

MWSD00 განმეორებითი  ოპერაცია ზედაპირული სისხლჩაქცევის გამო სამეანო 
ქირურგიაში

Reoperation for superficial haemorrhage in obstetric surgery

MWSE00 განმეორებითი  ოპერაცია ღრმა სისხლჩაქცევის გამო სამეანო ქირურგიაში Reoperation for deep haemorrhage in obstetric surgery

MWSE01 კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია ღრმა სისხლდენის გამო 
სამეანო ქირურგიაში

Percutaneous endoscopic reoperation for deep haemorrhage in obstetric surgery

MWSE02 ტრანსლუმინალური ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია ღრმა 
სისხლდენის გამო სამეანო ქირურგიაში

Transluminal endoscopic reoperation for deep haemorrhage in obstetric surgery

MWSF00 განმეორებითი ოპერაცია ანასტომოზის ან ნაკერის უკმარისობის გამო სამეანო 
ქირურგიაში

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in obstetric surgery

MWSF01 კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია ანასტომოზის ან ნაკერის 
უკმარისობის გამო სამეანო ქირურგიაში

Percutaneous endoscopic reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in obstetric surgery

MWSW00 საშვილოსნოს განმეორებითი ევაკუაცია მშობიარობის ან თვითნებური აბორტის 
შემდეგ

Reevacuation of uterus after delivery of spontaneous abortion

MWSW96 სხვა განმეორებითი ოპერაცია სამეანო ქირურგიაში Other reoperation in obstetric surgery
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MWSW97 სხვა კანქვეშა ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია სამეანო ქირურგიაში Other percutaneous endoscopic reoperation in obstetric surgery

MWSW98 სხვა ტრნსლუმინალური ენდოსკოპიური განმეორებითი ოპერაცია სამეანო 
ქირურგიაში

Other transluminal endoscopic reoperation in obstetric surgery

MX სხვა პროცედურები მეანობაში Other procedures in obstetrics
MXFA00 სისხლის აღება ჭიპის ვენიდან მშობიარობის შემდეგ Blood sampling from umbilical vein after delivery
MXXX99 სხვა მცირე პროცედურები მეანობაში Other minor procedure in obstetrics
N ძვალკუნთოვანი სისტემა Musculoskeletal system

NA ხერხემალი და კისერი Spine and neck

NAD ხერხემლის და კისრის დიაგნოსტიკური რენტგენოლოგია Diagnostic radiology of spine and neck

NADA1A ხერხემლის კისრის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გ Cervical spine X-ray examination without contrast

NADA1E ხერხემლის კისრის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Tavis win daCervical spine X-ray examination with flexion

NADA2A ხერხემლის გულმკერდის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასThoracal spine X-ray examination without contrast

NADA3A ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გაLumbar spine X-ray examination without contrast

NADA3C ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დახრილი პროეLumbar spine X-ray examination with oblique projection

NADA3E ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა sxeulis win Lumbar spine X-ray examination with flexion

NADA3F ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დატვირთვით Lumbar spine X-ray examination with load

NADA3S ხერხემლის წელის არის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ვერტიკალურ პLumbar spine X-ray examination in standing position

NADA4A გავის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Sacrum X-ray examination

NADA5A კუდუსუნის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Coccyx X-ray examination

NADA6A გავა–თეძოს Sesaxsrebis რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Sacro-iliac joint X-ray examination

NADA6F გავა–თეძოს Sesaxsrebis რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დატვირთვითSacro-iliac joint X-ray examination with load (Chamberlain)

NADA7E სქოლიოზის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Scoliosis X-ray examination

NADA7F ხერხემლის zogadi რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დატვირთვით Other X-ray examination of spine with load

NADB8C rentgenilogiuri diskografia Discography with X-ray

NADD1A ხერხემლის კისრის არის კომპიუტერული ტომოგრაფია Cervical spine CT examination

NADD2A ხერხემლის გულმკერდის არის კომპიუტერული ტომოგრაფია Thoracic spine CT examination

NADD3A ხერხემლის წელის არის და გავას კომპიუტერული ტომოგრაფია Lumbar spine and sacrum CT examination

NADD6A გავა–წელის Sesaxsrebis კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of sacroiliac joints

NADD8A კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული დისკოგრაფია CT discography

NADD9A ხერხემლის სხვა ან დაუზუსტებელი არის კომპიუტერული ტომოგრაფია Other or unspecified spine CT

NADG1B ხერხემლის კისრის არის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია Cervical spine MRI examination

NADG2B ხერხემლის გულმკერდის არის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია Thoracal spine MRI examination

NADG3B ხერხემლის წელის არის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია Lumbar spine MRI examination

NADG6B გავა–თეძოს Sesaxsrebis მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია Sacro-iliac joint MRI examination

NADG7B ხერხემლის და ზურგის ტვინის მაგნიტურ–რეზონანსული ტომოგრაფია Spine and spinal cord MRI examination

NAF ხერხემლის და კისრის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა Other diagnostic procedure of spine and neck

NAFA20 "მოძრაობის" ტესტი Rucktest
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NAFX90 ზურგის კლინიკური გამოკვლევა Back clinical examination

NAI ხერხემლის იზოტოპური გამოკვლევა Spine isotope imaging

NAIA00 ხერხემლის კისრის და გულმკერდის არის იზოტოპური გამოკვლევა Cervical and thoracal spine and thorax isotope imaging

NAIA10 ხერხემლის წელის არის იზოტოპური გამოკვლევა Lumbal spine isotope imaging

NAO ხერხემლის rentgenოთერაპია Radiotherapy of spine

NAO001 ხერხემლის წინასაოპერაციო rentgenოთერაპია Preoperative radiotherapy of spine

NAO002 ხერხემლის რადიკალური rentgenოთერაპია Radical radiotherapy of spine

NAO003 ხერხემლის დამხმარე rentgenოთერაპია Adjuvant radiotherapy of spine

NAO004 ხერხემლის პალიატიური rentgenოთერაპია Palliative radiotherapy of spine

NAO029 ხერხემლის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის რენტგენოთერაპია Radiotherapy of local recidive of tumor of spine

NAO049 ხერხემლის მეტასტაზის რენტგენოთერაპია Radiotherapy of methastasis in spine

NAO090 ხერხემლის პროფილაქტიკური რენტგენოთერაპია Profylactive radiotherapy of spine

NAO099 ხერხემლის სხვა რენტგენოთერაპია Other radiotherapy of spine

NAS ხერხემლის და კისრის ქირურგია Surgery of spine and neck

NASA გამოკვლევითი პროცედურები Exploratory procedures

NASA00 ხერხემლის ან კისრის რბილი ქსოვილის გამოკვლევა; ღია Exploration of soft tissue of spine or neck; open

NASA01 ხერხემლის ან კისრის გამოკვლევა; ართროსკოპიული Exploration of spine or neck; arthroscopic

NASA12 ხერხემლის ან კისრის სახსრის  გამოკვლევა; ღია Exploration of joint of spine or neck; open

NASA30 ხერხემლის მალის ბიოფსია; კანქვეშა Biopsy of vertebra; percutaneous

NASA32 ხერხემლის მალის ბიოფსია; ღია Biopsy of vertebra; open

NASB ხერხემლის სახსრebis პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of joints of spine

NASB90 ბულბალური ბირთვის ჩანაცვლება საპროთეზო მასალით Replacement of nucleus bulbosus with prosthetic material

NASB92 მალთაშუა დისკის ჩანაცვლება პროთეზით Replacement of intervertebral disc with prosthesis

NASB99 ხერხემლის სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of joint of spine

NASC ხერხემლის სახსრebis მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of joints of spine

NASC92 მალთაშუა დისკის პროთეზის გამო განმეორებითი ოპერაცია Reoperation of intervertebral disc prosthesis

NASC99 ხერხემლის სახსრის მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of joint of spine

NASE ოპერაციები ხერხემლის და კისრის სასახსრე კაფსულებზე da იოგებზე Operations on capsules and ligaments of spine and neck

NASE99 ოპერაცია ხერხემლის an კისრის სასახსრე კაფსულებზე an იოგებზე Operation on capsule or ligament of spine or neck

NASF ოპერაციები ხერხემლის და კისრის სინოვიაზე და სახსრის ზედაპირზე Operations on synovia and joint surfaces of spine and neck

NASF99 ოპერაცია ხერხემლის და კისრის სინოვიაზე და სახსრის ზედაპირზე Operation on synovia or joint surface of spine or neck

NASG ხერხემლის სახსრის ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და რედრესაცია/სტაბილიExcision, reconstruction and fusion of joints of spine

NASG09 ამოკვეთითი ართროპლასტიკა ხერხემალში Excision arthroplasty in spine

NASG19 ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა ხერხემალში Interposition arthroplasty in spine

NASG29 სხვა ართროპლასტიკა ხერხემალში პროთეზით ჩანაცვლების გარეშე Other arthroplasty in spine without prosthetic replacement

NASG30 ხერხემლის კისრის არეს წინა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციის გარAnterior fusion of cervical spine without fixation

NASG32 ხერხემლის გულმკერდის არეს წინა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციAnterior fusion of thoracic spine without fixation
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NASG34 ხერხემლის წელის არეს სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაც Interbody fusion of lumbar spine without fixation

NASG39 ხერხემლის სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციის გარეშე; სInterbody fusion of spine without fixation; other and unspecified

NASG40 ხერხემლის კისრის არეს წინა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით Anterior fusion of cervical spine with fixation

NASG42 ხერხემლის გულმკერდის არეს წინა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციAnterior fusion of thoracic spine with fixation

NASG43 ხერხემლის გულმკერდის არეს წინა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციAnterior thoracic fusion of spine with fixation, more than 3 vertebraea

NASG44 ხერხემლის წელის არეს წინა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით Anterior fusion of lumbar spine with fixation

NASG46 ხერხემლის წელის არეს უკანა სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია, 2Posterior interbody fusion of lumbar spine, 2 vertebrae

NASG47 ხერხემლის წელის არეს უკანა სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია, 2Posterior interbody fusion of lumbar spine, more than 2 vertebrae

NASG49 ხერხემლის სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით; სხInterbody fusion of spine with internal fixation; other and unspecified

NASG59 ხერხემლის სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია გარეგანი ფიქსაციითInterbody fusion of spine with external fixation

NASG69 ხერხემლის ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციის გარInterlaminary fusion of spine without fixation

NASG70 ხერხემლის კისრის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფ Interlaminary fusion of cervical spine with or without fixation

NASG72 ხერხემლის გულმკერდის არეს უკანა ან გვერდითი ფირფიტებსშიდა რედPosterior or lateral interlaminary fusion of thoracic spine with fixation; 2-3 vertebraea

NASG73 ხერხემლის გულმკერდის არეს უკანა ან გვერდითი ფირფიტებსშიდა რედPosterior or lateral interlaminary fusion of thoracic spine with fixation; more than 3 vertebraea

NASG74 ხერხემლის წელის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიInterlaminary fusion of lumbar spine with fixation; 2-3 vertebraea

NASG75 ხერხემლის წელის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიInterlaminary fusion of lumbar spine with fixation; more than 3 vertebraea

NASG79 ხერხემლის  ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით; სხInterlaminary fusion of spine with fixation, other or unspecified

NASG89 ხერხემლის ცალმხრივი ინტერტრანსფერზული რედრესაცია/სტაბილიზაUnilateral intertransverse fusion of spine

NASG90 ხერხემლის გულმკერდის არეს წინა და უკანა რედრესაცია/სტაბილიზაციAnterior and posterior fusion of thoracic spine

NASG91 ხერხემლის წელის არეს წინა და უკანა რედრესაცია/სტაბილიზაცია Anterior and posterior fusion of lumbar spine

NASG96 მალის რეკონსტრუქცია Reconstruction of vertebra

NASG97 მალის სრული /ტოტალური ჩანაცვლება რეკონსტრუქციის გამოყენებით Total replacement of vertebra by reconstruction

NASG99 ხერხემლის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეცონსტრუქცია და რედრესაცია/სტაOther excision, reconstruction or fusion of joints of spine; unspecified

NASH შერეული ოპერაციები ხერხემლის სახსრებზე Miscellaneous operations on joints of spine

NASH00 ხერხემლის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation of joint of spine; closed

NASH01 ხერხემლის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ართროსკოპიული Reduction of dislocation of joint of spine; arthroscopic

NASH02 ხერხემლის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation of joint of spine; open

NASH10 მალთასუა დისკის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება; Reduction of dislocation of prosthetic intervertebral disc

NASH20 ხერხემლის სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება; დახურულReduction of dislocation of joint prosthesis in spine; closed

NASH21 ხერხემლის სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ართროსკოReduction of dislocation of joint prosthesis in spine; arthroscopic

NASH22 ხერხემლის სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation of joint prosthesis in spine; open

NASH30 ხერხემლის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; დახურული Freeing of adhesions of joint of spine; closed

NASH31 ხერხემლის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; ართროსკოპიუFreeing of adhesions of joint of spine; arthroscopic

NASH32 ხერხემლის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; ღია Freeing of adhesions of joint of spine; open

NASH40 ხერხემლის სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; დახურუRemoval of foreign or loose body from joint of spine; closed

NASH41 ხერხემლის სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; ართროსRemoval of foreign or loose body from joint of spine; arthroscopic

NASH42 ხერხემლის სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; ღია Removal of foreign or loose body from joint of spine; open
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NASH51 ხერხემლის სახსარშიდა ეკზოსტოზის ან ოსტეოფიტის ამოკვეთა; ართროსExcision of intraarticular exostosis or osteophyte of spine; arthroscopic

NASH52 ხერხემლის სახსარშიდა ეკზოსტოზის ან ოსტეოფიტის ამოკვეთა; ღია Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of spine; open

NASH60 მალთაშუა დისკის თორაკოსკოპიური ამოღება Thoracoscopic removal of intervertebral disc

NASH90 სახვა ოპერაცია ხერხემლის სახსარზე; დახურული Other operation on joint of spine; closed

NASH91 სახვა ოპერაცია ხერხემლის სახსარზე; ართროსკოპიული Other operation on joint of spine; arthroscopic

NASH92 სახვა ოპერაცია ხერხემლის სახსარზე; ღია Other operation on joint of spine; open

NASJ ხერხემლის მოტეხილობების ქირურგია Fracture surgery of spine

NASJ09 ხერხემლის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება Closed reduction of fracture of spine

NASJ10 ხერხემლის კისრის არეს მოტეხილობის  წინა ჩასწორება Anterior reduction of fracture of cervical spine

NASJ11 ხერხემლის კისრის არეს მოტეხილობის  უკანა ჩასწორება Posterior reduction of fracture of cervical spine

NASJ12 ხერხემლის გულმკერდის არეს მოტეხილობის  წინა ჩასწორება Anterior reduction of fractrue of thoracic spine

NASJ13 ხერხემლის გულმკერდის არეს მოტეხილობის  უკანა ჩასწორება Posterior reduction of fractrue of thoracic spine

NASJ14 ხერხემლის წელის არეს მოტეხილობის  წინა ჩასწორება Anterior reduction of fractrue of lumbar spine

NASJ15 ხერხემლის წელის არეს მოტეხილობის  უკანა ჩასწორება Posterior reduction of fractrue of lumbar spine

NASJ19 ხერხემლის მოტეხილობის ღია ჩასწორება Open reduction of fracture of spine

NASJ29 ხერხემლის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია External fixation of fracture of spine

NASJ39 ხერხემლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური იმპლანტის გამოInternal fixation of fracture of spine using bioimplant

NASJ49 ხერხემლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, cerkliaJisInternal fixation of fracture of spine using wire, rod, cerclage or pin

NASJ69 ხერხემლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოInternal fixation of fracture of spine using plate and screws

NASJ79 ხერხემლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენეInternal fixation of fracture of spine using screws alone

NASJ89 ხერხემლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთო Internal fixation of fracture of spine using other or combined methods

NASJ99 xerxemlis motexilobis sxva operacia Other fracture surgery of spine

NASK ოპერაციები მალაზე Operations on vertebrae

NASK09 მალის ფრაგმენტის ამოკვეთა Excision of fragment of vertebra

NASK19 მალის ნაწილობრივი ან სრული /ტოტალური ამოკვეთა Partial or total excision of vertebra

NASK29 მალის ფენესტრაცია ან ფორაჟი Fenestration or forage of vertebra

NASK39 მალის კისტის გამოფხეკვა/კურეტაჟი Curettage of cyst of vertebra

NASK49 ვერტებროპლასტიკა Vertebroplasty

NASK99 სხვა ოპერაცია მალაზე Other operation on vertebra

NASL ოპერაციები ხერხემლის და კისრის კუნთებზე და მყესებზე Operations on muscles and tendons of spine and neck

NASL09 ხერხემლის ან კისრის კუნთის გამოთავისუფლება Freeing of muscle of spine or neck

NASL19 ხერხემლის ან კისრის კუნთის გაკერვა ან პლასტიკური აღდგენა Suture or plastic repair of muscle of spine or neck

NASL20 ხერხემლის ან კისრის კუნთის ან sene–ს გაკერვა ან პლასტიკური აღდგენაSuture or plastic repair of muscle or sene of spine or neck

NASL29 ხერხემლის ან კისრის კუნთის ტრანსპოზიცია Transposition of muscle of spine or neck

NASL39 ხერხემლის ან კისრის მიოტომია ან ტენოტომია ამოკვეთით ან ამოკვეთისMyotomy or tenotomy of spine or neck with or without excision

NASL99 სხვა ოპერაცია ხერხემლის ან კისრის კუნთზე ან მყესზე Other operation on muscle or tendon of spine or neck

NASM ოპერაციები ხერხემლის და კისრის ფასციაზე, განგლიაზე, სინოვიალურ ფOperations on fascia, ganglia, synovial sheaths and bursae of spine and neck

NASM09 ხერხემლის ან კისრის ფასციოტომია Fasciotomy of spine or neck
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NASM19 ხერხემლის ან კისრის ფასციის ნაწილობრივი ან სრული /ტოტალური ამოPartial or total excision of fascia of spine or neck

NASM29 ხერხემლის ან კისრის ფასციის გაკერვა Suture of fascia of spine or neck

NASM39 ხერხემლის ან კისრის სინოვიალური განგლიის ამოკვეთა Excision of synovial ganglion of spine or neck

NASM79 ხერხემლის ან კისრის აპკის ამოკვეთა Excision of bursa of spine or neck

NASM99 სხვა ოპერაცია ხერხემლის ან კისრის ფასციაზე, განგლიაზე ან აპკზე Other operation on fascia, ganglion or bursa of spine or neck

NASN ტრანსპლანტირება ხერხემალში Transplantations in spine

NASN09 ძვლოვანი ქსოვილის აუტოპლასტიკა/აუტოგადანერგვა ხერხემალში Autograft of bone in spine

NASN19 ძვლოვანი ქსოვილის ალოპლასტიკა/გადანერგვა ხერხემალში Allograft of bone in spine

NASN29 ძვლოვანი ქსოვილის ქსენოპლასტიკა/გადანერგვა ხერხემალში Xenograft of bone in spine

NASN49 ხრტილის, პერიოსტეუმის (ძვლისზედა) ან ფასციის ტრანსპლანტირება ხეTransplantation of cartilage, periosteum or fascia in spine

NASN99 სხვა ტრანსპლანტირება ხერხემალში Other transplantation in spine

NASR ოპერაციები ხერხემლის სიმსივნეების გამო Operations for tumours of spine

NASR09 ხერხემლის რბილიქსოვილოვანი სიმსივნის არასრული  ამოკვეთა Incomplete excision of soft tissue tumour of spine

NASR19 ხერხემლის რბილი ქსოვილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of soft tissue tumour of spine

NASR29 ხერხემლის რბილი ქსოვილის სიმსივნის გაფართოებული ამოკვეთა Extended excision of soft tissue tumour of spine

NASR39 ხერხემლის რბილი ქსოვილის სიმსივნის ბლოკ–ამოკვეთა Block excision of soft tissue tumour of spine

NASR49 ხერხემლის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის არასრული  ამოკვეთა Incomplete excision of tumour of bone or cartilage of spine

NASR59 ხერხემლის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of tumour of bone or cartilage of spine

NASR69 ხერხემლის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის გაფართოებული ამოკვეთა Extended excision of tumour of bone or cartilage of spine

NASR79 ხერხემლის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის  ბლოკ–ამოკვეთა Block excision of tumour of bone or cartilage of spine

NASR99 სხვა ოპერაცია ხერხემლის სიმსივნის გამო Other operation for tumour of spine

NASS ოპერაციები ხერხემლის მყესების, სახსრების, მალთაშუა დისკების და ძვლOperations for infection of tendons, joints, discs and bones of spine

NASS19 ხერხემლის სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული ქსოვიIncision and debridement of infection of joint of spine

NASS29 მალის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთIncision and debridement of infection of vertebra

NASS49 ხერხემლის სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული ქსოვიIncision and debridement of infection of joint of spine with introduction of therapeutic agent

NASS59 მალის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთIncision and debridement of infection of vertebra with introduction of therapeutic agent

NASS69 ხერხემლის მყესის ამ მალთაშუა დისკის  ინფიცირებული უბნის  კვეთა 
და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of tendon or disc of spine

NASS99 სხვა ოპერაცია ხერხემლის მყესის, სახსრის, მალთაშუა დისკის ან ძვლის 
ინფექციის გამო 

Other operation for infection of tendon, joint, disc or bone of spine

NAST შერეული ოპერაციები ხერხემალზე Miscellaneous operations on spine

NAST00 ხერხემლის დაჭიმვა/გაჭიმვა თავის fiqsatoris გამოყენებით Traction of spine using device fixated at skull

NAST01 ხერხემლის დაჭიმვა/გაჭიმვა გარეგანი კორექციის ინსტრუმენტის 
გამოყენებით

Traction of spine using external correctional instrument

NAST10 ხერხემლის წინა დაჭიმვა/გაჭიმვა შიდა კორექციის ინსტრუმენტის 
გამოყენებით

Anterior traction of spine using internal correctional instrument
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NAST20 ხერხემლის უკანა დაჭიმვა/გაჭიმვა შიდა კორექციის ინსტრუმენტის 
გამოყენებით

Posterior traction of spine using internal correctional instrument

NAST30 ხერხემალში შიდა ფიქსაციის მოწყობილობის განმეორებითი ჩადგმა და 
რეგულირება

Reinsertion and tuning of internal fixation device

NAST50 ხერხემლიდან ან კისრის ქსოვილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from tissue of spine or neck

NAST99 სხვა ოპერაცია ხერხემალზე Other operation on spine

NASU ხერხემლიდან და კისრიდან იმპლანტანტის და გარე ფიქსაციის 
მოწყობილობების ამოღება

Removal of implants and external fixation devices from spine and neck

NASU29 ხერხემლის ან კისრის სახსრიდან პროთეზის ამოღება Removal of prosthesis from joint of spine or neck

NASU39 ხერხემლიდან an კისრიდან გარე ფიქსაციის საშუალებების ამოღება Removal of external fixation device from spine or neck

NASU49 ხერხემლიდან ან კისრიდან შიდა ფიქსაციის საშუალებების ამოღება Removal of internal fixation device from spine or neck

NASU89 xerxemlis an kisris infeqciis mkurnalobis periodSi, 

Terapiuli implantantis amoReba

Removal of therapeutic implant in treatment of infection of spine or neck

NASU99 ხერხემლიდან ან კისრიდან სხვა იმპლანტანტის ამოღება Removal of other implant from spine or neck

NASW განმეორებითი ოპერაციები ხერხემალზე და კისერზე Reoperations on spine and neck

NASW10 ხერხემალზე ან კისერზე განმეორებითი ოპერაციები ზედაპირული 
ინფექციის  გამო

Reoperation for superficial infection in in surgery of spine or neck

NASW49 ხერხემლის ან კისრის გახსნილი ჭრილობის აღდგენითი ოპერაცია Repair of wound dehiscence in surgery of spine or neck

NASW59 ხერხემალზე ან კისერზე განმეორებითი ოპერაციები ზედაპირული 
ინფექციის  გამო

Reoperation for superficial infection in surgery of spine or neck

NASW69 ხერხემალზე ან კისერზე განმეორებითი ოპერაციები ღრმა ინფექციის  
გამო

Reoperation for deep infection in surgery of spine or neck

NASW79 ხერხემალზე ან კისერზე განმეორებითი ოპერაციები ზედაპირული 
სისხლდენის გამო

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of spine or neck

NASW89 ხერხემალზე ან კისერზე განმეორებითი ოპერაციები ღრმა სისხლდენის 
გამო

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of spine or neck

NASW99 სხვა განმეორებითი ოპერაციები ხერხემალზე ან კისერზე Other reoperation in surgery of spine or neck

NAX ხერხემალთან და კისერთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of spine and neck

NAXA00 მალის დაზიანებისას თერმული კოაგულაცია Heat coagulation of vertebral lesion

NAXT60 ხერხემალთან დაკავშირებული მანიპულაციები Manipulation of the spine

NAXT6C ინექცია გავა-თეძოს სახსრში Sacro-iliac joint injection

NAXT7B ინექცია ხერხემლის მალის სახსრის ზედაპირში რადიოლოგიური 
დაკვირვებით

Injection to spinal facet joint with radiological guidance

NAXT7F ხერხემლის არეში დაზიანების მარკირება რენტგენოლოგიური 
დაკვირვებით

Labeling lesion in spinal area with X-ray guidance



NCSP TEXT

NAXT7K კანქვეშა ციფოპლასტიკა Percutaneous cyfoplasty

NAXX00 რბილი ქსოვილის პუნქცია ან ბიოფსია ნემსით; ხერხემალი და კისერი Puncture or needle biopsy of soft tissue; spine and neck

NAXX01 ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიისთვის; ხერხემალი და კისერი Needle biopsy for cytology; spine and neck

NAXX05 რბილი ქსოვილის მარტივი ჩაჭრა; ხერხემალი და კისერი Simple incision of soft tissue; spine and neck

NAXX10 ართროცენტეზი; ხერხემალი და კისერი Arthrocentesis; spine and neck

NAXX11 დიაგნოსტიკური ან თერაპიული სუბსტანციების შეყვანა სახსარში; 
ხერხემალი და კისერი

Injection of diagnostic or therapeutic substance into joint; spine and neck

NAXX30 ხერხემლის და კისრის რბილი გადახვევა Soft bandage; spine and neck

NAXX31 მზა ორთოპედიური აპარატი; ხერხემალი და კისერი Prefabricated orthosis; spine and neck

NAXX32 ინდივიდუალური ლანგეტი; ხერხემალი და კისერი Custom moulded splint; spine and neck

NAXX33 ინდივიდუალური თაბაშირის კორსეტი; ხერხემალი და კისერი Custom moulded cast; spine and neck

NAXX34 დიდი ინდივიდუალური თაბაშირის კორსეტი; ხერხემალი და კისერი Major custom moulded cast; spine and neck

NAXX39 სხვა ორთოპედიული გადახვევა; ხერხემალი და კისერი Other orthopedic bandage; spine and neck

NAXX40 გარე გაჭიმვა; ხერხემალი და კისერი External traction; spine and neck

NAXX50 ძვლოვანი მარკერის იმპლანტირება; ხერხემალი და კისერი Implantation of skeletal marker; spine and neck

NAXX60 korsetis an xerxemlis sxva damafiqsirebeli saSualebis 

დადება 
Adjustment of corset or other aid supporting spine

NB მხარი და ზედა კიდური Shoulder and upper arm

NBD მხრის და ზედა კიდურის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of shoulder and upper arm

NBDA1A მხრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Shoulder X-ray examination without contrast

NBDA1D მხრის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის 
გარეშე

Bilateral shoulder examination without contrast

NBDA3A ლავიწის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Clavicle X-ray examination

NBDA3D ლავიწის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
კონტრასტის გარეშე

Bilateral clavicle X-ray examination

NBDA4A ბეჭის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Scapula X-ray examination

NBDA4D ბეჭის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის 
გარეშე

Bilateral scapula X-ray examination

NBDA50 მკერდ–ლავიწის Sesaxsrebis რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
კონტრასტის გარეშე

Sternoclavicular joint X-ray examination without contrast

NBDA5A ლავიწ–აკრომიონის Sesaxsrebis რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
კონტრასტის გარეშე

Acromio-clavicular joint X-ray examination without contrast

NBDA5E ლავიწ–აკრომიონის Sesaxsrebis რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
დატვირთვით

Acromio-clavicular joint X-ray examination with load

NBDA6A მხრის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Humerus X-ray examination

NBDA6D მხრის ძვლის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bilateral humerus X-ray examination
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NBDB1C მხრის ართროგრაფია რენტგენით Shoulder artrography with X-ray

NBDD1A მხრის კომპიუტერული ტომოგრაფია Shoulder CT examination

NBDD6A ზედა კიდურის კომპიუტერული ტომოგრაფია Upper arm CT

NBDE1A beWis ულტრაბგერითი გამოკვლევა Shoulder ultrasound examination

NBDG1B beWis და მხრის ძვლის მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა Shoulder and humerus MRI examination

NBO beWis და ზედა კიდურის რადიოთერაპია Radiotherapy of shoulder and upper extremity

NBO001 beWis და ზედა კიდურის წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of upper extremity and shoulder

NBO002 beWis და ზედა კიდურის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of upper extremity and shoulder

NBO003 beWis და ზედა კიდურის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of upper extremity and shoulder

NBO004 beWis და ზედა კიდურის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of upper extremity and shoulder

NBO029 beWis და ზედა კიდურის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რადიოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of tumor of upper extremity and shoulder

NBO049 beWis და ზედა კიდურის მატასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in upper extremity or shoulder

NBO090 beWis და ზედა კიდურის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of upper extremity and shoulder

NBO099 beWis და ზედა კიდურის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of upper extremity and shoulder

NBS beWis და ზედა კიდურის ქირურგია Surgery of shoulder and upper arm

NBSA beWis ან ზედა კიდურის გამოკვლევითი პროცედურა Exploratory procedures on shoulder and upper arm

NBSA00 beWis ან ზედა კიდურის გამოკვლევა; ღია Exploration of shoulder or upper arm; open

NBSA01 beWis ან ზედა კიდურის გამოკვლევა; ართროსკოპიული Exploration of shoulder or upper arm; arthroscopic

NBSA12 beWis ან ზედა კიდურის  შეერთების გამოკვლევა; ღია Exploration of joint of shoulder or upper arm; open

NBSA32 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის ბიოფსია; ღია Biopsy of bone of shoulder or upper arm; open

NBSB beWis სახსრების პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of joints of shoulder

NBSB00 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი calmxrivi 

ჩანაცვლება პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე; ორივე ნაწილი
Primary partial prosthetic replacement of humero-scapular joint not using cement; both parts

NBSB01 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი calmxrivi 

ჩანაცვლება პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – 
პროქსიმალური

Primary partial prosthetic replacement of humero-scapular joint not using cement; single part - proximal

NBSB02 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი calmxrivi 

ჩანაცვლება პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Primary partial prosthetic replacement of humero-scapular joint not using cement; single part - distal

NBSB09 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი calmxrivi 

ჩანაცვლება პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე; სხვა ან 
დაუზუსტებელი ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of humero-scapular joint not using cement; other or unspecified

NBSB10 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი calmxrivi 

ჩანაცვლება პროთეზით ცემენტის გამოყენებით; ორივე ნაწილი
Primary partial prosthetic replacement of humero-scapular joint using cement; both parts
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NBSB11 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი calmxrivi 

ჩანაცვლება პროთეზით ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – 
პროქსიმალური

Primary partial prosthetic replacement of humero-scapular joint using cement; single part - proximal

NBSB12 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი calmxrivi 

ჩანაცვლება პროთეზით ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Primary partial prosthetic replacement of humero-scapular joint using cement; single part - distal

NBSB15 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი ბიპოლარული 
ჩანაცვლება პროთეზით

Primary bipolar prosthetic replacement of humero-scapular joint

NBSB19 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი calmxrivi 

ჩანაცვლება პროთეზით ცემენტის გამოყენებით; სხვა ან 
დაუზუსტებელი ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of humero-scapular joint using cement; other or unspecified

NBSB20 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი ტოტალური 
ჩანაცვლება პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე

Primary total prosthetic replacement of humero-scapular joint not using cement

NBSB30 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი ტოტალური 
ჩანაცვლება პროთეზით შერეული ტექნიკის გამოყენებით

Primary total prosthetic replacement of humero-scapular joint using hybrid technique

NBSB40 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი ტოტალური 
ჩანაცვლება პროთეზით ცემენტის გამოყენებით

Primary total prosthetic replacement of humero-scapular joint using cement

NBSB59 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ინტერპოზიციული 
პროთეზის პირველადი იმპლანტირება 

Primary implantation of interposition prosthesis in humero-scapular joint

NBSB80 აკრომიალური ან მკერდ–ლავიწის (სტერნო–კლავიკულარული) სახსრის 
პირველადი  ჩანაცვლება პროთეზით; ორივე ნაწილი

Primary prosthetic replacement of acromio- or sternoclavicular joint; both parts

NBSB81 აკრომიალური ან მკერდ_ლავიწის (სტერნო–კლავიკულარული) სახსრის 
პირველადი  ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Primary prosthetic replacement of acromio- or sternoclavicular joint; single part - proximal

NBSB82 აკრომიალური ან მკერდ–ლავიწის (სტერნო–კლავიკულარული) სახსრის 
პირველადი  ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი ნაწილი – დისტალური

Primary prosthetic replacement of acromio- or sternoclavicular joint; single part - distal

NBSB89 აკრომიალური ან მკერდ–ლავიწის (სტერნო–კლავიკულარული) სახსრის 
პირველადი  ჩანაცვლება პროთეზით; სხვა ან დაუზუსტებელი ნაწილი

Primary prosthetic replacement of acromio- or sternoclavicular joint; other or unspecified

NBSB99 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პირველადი ტოტალური 
ჩანაცვლება პროთეზით 

Primary total prosthetic replacement of humero-scapular joint

NBSC მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის მეორადი ჩანაცვლება 
პროთეზით

Secondary prosthetic replacement of joints of shoulder

NBSC00 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; ორივე ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in humero-scapular joint not using cement; both parts
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NBSC01 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – 
პროქსიმალური

Secondary implantation of partial prosthesis in humero-scapular joint not using cement; single part - proximal

NBSC02 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Secondary implantation of partial prosthesis in humero-scapular joint not using cement; single part - distal

NBSC09 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; სხვა ან დაუზუსტებელი 
ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in humero-scapular joint not using cement; other or unspecified

NBSC10 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ორივე ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in humero-scapular joint using cement; both parts

NBSC11 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of partial prosthesis in humero-scapular joint using cement; single part - proximal

NBSC12 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary implantation of partial prosthesis in humero-scapular joint using cement; single part - distal

NBSC19 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in humero-scapular joint using cement; other or unspecified

NBSC20 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ტოტალური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; ორივე ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in humero-scapular joint not using cement; both parts

NBSC21 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of partial prosthesis in humeroscapular joint; single part – proximal

NBSC22 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ტოტალური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in humero-scapular joint not using cement; single part - distal

NBSC29 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ტოტალური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; სხვა ან 
დაუზუსტებელი ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in humero-scapular joint not using cement; other or unspecified

NBSC30 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ტოტალური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება შერეული ტექნიკის გამოყენებით; ორივე 
ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in humero-scapular joint using hybrid technique; both parts

NBSC31 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ტოტალური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება შერეული ტექნიკის გამოყენებით; ერთი 
ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in humero-scapular joint using hybrid technique; single part - proxim
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NBSC32 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება; ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary implantation of partial prosthesis in humeroscapular joint; single part – distal

NBSC39 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ტოტალური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება შერეული ტექნიკის გამოყენებით; სხვა ან 
დაუზუსტებელი ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in humero-scapular joint using hybrid technique; other or unspecified

NBSC40 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ტოტალური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ორივე ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in humero-scapular joint using cement; both parts

NBSC41 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ტოტალური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – 
პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in humero-scapular joint using cement; single part - proximal

NBSC42 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ტოტალური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in humero-scapular joint using cement; single part - distal

NBSC49 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ტოტალური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; სხვა ან 
დაუზუსტებელი ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in humero-scapular joint using cement; other or unspecified

NBSC59 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსარში ინტერპოზიციური პროთეზის 
მეორადი იმპლანტირება

Secondary implantation of interposition prosthesis in humero-scapular joint

NBSC80 მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით აკრომიალურ ან მკერდ–ლავიწის 
(სტერნო–კლავიკულარული) სახსარში; ორივე ნაწილი

Secondary prosthetic replacement in acromio- or sternoclavicular joint; both parts

NBSC81 მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით აკრომიალურ ან მკერდ–ლავიწის 
(სტერნო–კლავიკულარული) სახსარში; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary prosthetic replacement in acromio- or sternoclavicular joint; single part - proximal

NBSC82 მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით აკრომიალურ ან მკერდ–ლავიწის 
(სტერნო–კლავიკულარული) სახსარში; ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary prosthetic replacement in acromio- or sternoclavicular joint; single part - distal

NBSC89 მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით აკრომიალურ ან მკერდ–ლავიწის 
(სტერნო–კლავიკულარული) სახსარში; სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary prosthetic replacement in acromio- or sternoclavicular joint; other or unspecified

NBSC99 სხვა მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით მხრის სახსარში Other secondary prosthetic replacement in joint of shoulder

NBSE ოპერაციები მხრის სახსრების კაფსულებზე და იოგებზე Operations on capsules and ligaments of joints of shoulder

NBSE01 მხრის სახსრის კაფსულის კვეთა/გაჭრა ან გაკერვა; ართროსკოპილი Incision or suture of capsule of joint of shoulder; arthroscopic

NBSE02 მხრის სახსრის კაფსულის კვეთა/გაჭრა ან გაკერვა; ღია Incision or suture of capsule of joint of shoulder; open

NBSE11 მხრის სახსრის იოგის ჩაჭრა/კვეთა ან ამოკვეთა; ართროსკოპილი Transcision or excision of ligament of shoulder; arthroscopic

NBSE12 მხრის სახსრის იოგის ჩაჭრა/კვეთა ან ამოკვეთა; ღია Transcision or excision of ligament of shoulder; open
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NBSE21 მხრის სახსრის იოგის გაკერვა ან განმეორებითი კვეთა/გაჭრა; 
ართროსკოპილი

Suture or reinsertion of ligament of shoulder; arthroscopic

NBSE22 მხრის სახსრის იოგის გაკერვა ან განმეორებითი კვეთა/გაჭრა; ღია Suture or reinsertion of ligament of shoulder; open

NBSE31 მხრის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია; ართროსკოპილი Transposition of ligament of shoulder; arthroscopic

NBSE32 მხრის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია; ღია Transposition of ligament of shoulder; open

NBSE41 მხრის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენების გარეშე; ართროსკოპილი

Plastic repair of ligament of shoulder not using prosthetic material; arthroscopic

NBSE42 მხრის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენების გარეშე; ღია

Plastic repair of ligament of shoulder not using prosthetic material; open

NBSE51 მხრის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენებით; ართროსკოპილი

Plastic repair of ligament of shoulder using prosthetic material; arthroscopic

NBSE52 მხრის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენებით; ღია

Plastic repair of ligament of shoulder using prosthetic material; open

NBSE70 ბეჭ–ლავიწის (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრის იოგის აღდგენა Repair of ligament of acromioclavicular joint

NBSE72 მკერდ–ლავიწის (სტერნო–კლავიკულარული) სახსრის იოგის აღდგენა Repair of ligament of sternoclavicular joint

NBSE91 სხვა ოპერაციები მხრის სახსრის კაფსულაზე ან იოგზე; 
ართროსკოპიული

Other operation on capsule or ligament of joint of shoulder; arthroscopic

NBSE92 სხვა ოპერაციები მხრის სახსრის კაფსულაზე ან იოგზე; ღია Other operation on capsule or ligament of joint of shoulder; open

NBSF ოპერაციები მხრის სახსრის სინოვიაზე და ზედაპირებზე Operations on synovia and surfaces of joint of shoulder

NBSF01 ტოტალური ჰუმერო–სკაპულარული სინოვექტომია; ართროსკოპიული Total humero-scapular synovectomy; arthroscopic

NBSF02 ტოტალური ჰუმერო–სკაპულარული სინოვექტომია; ღია Total humero-scapular synovectomy; open

NBSF09 ტოტალური ჰუმერო–სკაპულარული სინოვექტომია; დაუზუსტებელი Total humero-scapular synovectomy; unspecified

NBSF11 ნაწილობრივი ჰუმერო–სკაპულარული სინოვექტომია; 
ართროსკოპიული

Partial humero-scapular synovectomy; arthroscopic

NBSF12 ნაწილობრივი ჰუმერო–სკაპულარული სინოვექტომია; ღია Partial humero-scapular synovectomy; open

NBSF19 ნაწილობრივი ჰუმერო–სკაპულარული სინოვექტომია; დაუზუსტებელი Partial humero-scapular synovectomy; unspecified

NBSF20 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის 
ფიქსაცია; კანქვეშა

Fixation of fragment of surface of humero-scapular joint; percutaneous

NBSF21 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის 
ფიქსაცია; ართროსკოპიული

Fixation of fragment of surface of humero-scapular joint; arthroscopic

NBSF22 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის 
ფიქსაცია; ღია

Fixation of fragment of surface of humero-scapular joint; open
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NBSF29 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის 
ფიქსაცია; დაუზუსტებელი

Fixation of fragment of surface of humero-scapular joint; unspecified

NBSF31 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი 
ამოკვეთა; ართროსკოპიული

Partial excision of humero-scapular joint cartilage; arthroscopic

NBSF32 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი 
ამოკვეთა; ღია

Partial excision of humero-scapular joint cartilage; open

NBSF39 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი 
ამოკვეთა; დაუზუსტებელი

Partial excision of humero-scapular joint cartilage; unspecified

NBSF40 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ხრტილის აღდგენა Repair of humeroscapular joint cartilage

NBSF91 სხვა ოპერაცია მხრის სახსრის სინოვიაზე ან ზედაპირზე; 
ართროსკოპიული 

Other operation on synovia or joint surface of shoulder; arthroscopic

NBSF92 სხვა ოპერაცია მხრის სახსრის სინოვიაზე ან ზედაპირზე; ღია Other operation on synovia or joint surface of shoulder; open

NBSF99 სხვა ოპერაცია მხრის სახსრის სინოვიაზე ან ზედაპირზე; 
დაუზუსტებელი

Other operation on synovia or joint surface of shoulder; unspecified

NBSG მხრის სახსრის ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
რედრესაცია/სტაბილიზაცია

Excision, reconstruction and fusion of joints of shoulder

NBSG00 ჰუმერო–სკაპულარული ამოკვეთითი ართროპლასტიკა Humeroscapular excision arthroplasty

NBSG02 ჰუმერო–სკაპულარული ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა Humeroscapular interposition arthroplasty

NBSG06 სხვა ჰუმერო–სკაპულარული ართროპლასტიკა საპროთეზო მასალის 
გამოყენების გარეშე

Other humero-scapular arthroplasty without prosthetic replacement

NBSG10 აკრომიო–კლავიკულარული ართროპლასტიკა Acromioclavicular arthroplasty

NBSG14 აკრომიოპლასტიკა Acromioplasty

NBSG16 აკრომიოპლასტიკა, ართროსკოპიული Acromioplasty, arthroscopic

NBSG18 სტერნო–კლავიკულარული ართროპლასტიკა Sternoclavicular arthroplasty

NBSG30 ჰუმერო–სკაპულარული რედრესაცია/სტაბილიზაცია Humeroscapular fusion

NBSG39 მხრის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციის გარეშე Fusion of joint of shoulder without fixation

NBSG49 მხრის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით Fusion of joint of shoulder with internal fixation

NBSG59 მხრის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაციაგარეგანი ფიქსაციით Fusion of joint of shoulder with external fixation

NBSG99 მხრის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
რედრესაცია/სტაბილიზაცია

Other excision, reconstruction or fusion of joint of shoulder

NBSH შერეული ოპერაციები მხრის სახსარზე Miscellaneous operations on joints of shoulder

NBSH00 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; 
დახურული

Reduction of dislocation of humeroscapular joint; closed

NBSH01 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; 
ართროსკოპიული

Reduction of dislocation of humero-scapular joint; arthroscopic

NBSH02 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; 
ღია

Reduction of dislocation of humeroscapular joint; open
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NBSH10 ლავიწ–akromionis (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრის 
ამოვარდნილობის ჩასწორება; დახურული

Reduction of dislocation of acromioclavicular joint; closed

NBSH11 ლავიწ_akromionis (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრის 
ამოვარდნილობის ჩასწორება; ართროსკოპიული

Reduction of dislocation of acromioclavicular joint; arthroscopic

NBSH12 ლავიწ_akromionis (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრის 
ამოვარდნილობის ჩასწორება; ღია

Reduction of dislocation of acromioclavicular joint; open

NBSH20 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის 
ჩასწორება; დახურული

Reduction of dislocation of prosthesis of humero-scapular joint; closed

NBSH21 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის 
ჩასწორება; ართროსკოპიული

Reduction of dislocation of prosthesis of humero-scapular joint; arthroscopic

NBSH22 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის 
ჩასწორება; ღია

Reduction of dislocation of prosthesis of humero-scapular joint; open

NBSH30 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) saxsris midamos შეხორცებებისგან 
გამოთავისუფლება; დახურული

Freeing of adhesions of humero-scapular region; closed

NBSH31 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) saxsris midamos შეხორცებებისგან 
გამოთავისუფლება; ართროსკოპიული

Freeing of adhesions of humero-scapular region; arthroscopic

NBSH32 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) saxsris midamos შეხორცებებისგან 
გამოთავისუფლება; ღია

Freeing of adhesions of humero-scapular region; open

NBSH39 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) არეს შეხორცებებისგან 
გამოთავისუფლება; დაუზუსტებელი

Freeing of adhesions of humero-scapular region; unspecified

NBSH40 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი 
სხეულის ამოღება; დახურული

Removal of foreign or loose body from humero-scapular joint; closed

NBSH41 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი 
სხეულის ამოღება; ართროსკოპიული

Removal of foreign or loose body from humero-scapular joint; arthroscopic

NBSH42 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი 
სხეულის ამოღება; ღია

Removal of foreign or loose body from humero-scapular joint; open

NBSH49 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი 
სხეულის ამოღება; დაუზუსტებელი

Removal of foreign or loose body from humero-scapular joint; unspecified

NBSH51 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრიდან სახსარშიდა ეგზოსტოზის 
ან ოსტეოფიტის ამოკვეთა; ართროსკოპიული

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of humero-scapular jont; arthroscopic

NBSH52 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრიდან სახსარშიდა ეგზოსტოზის 
ან ოსტეოფიტის ამოკვეთა; ღია

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of humero-scapular jont; open

NBSH59 მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრიდან სახსარშიდა ეგზოსტოზის 
ან ოსტეოფიტის ამოკვეთა; დაუზუსტებელი

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of humero-scapular jont; unspecified

NBSH71 ოპერაცია მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ჩვეული 
ამოვარდნილობის გამო; ართროსკოპიული

Operation for habitual dislocation of humero-scapular joint; arthroscopic
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NBSH72 ოპერაცია მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ჩვეული 
ამოვარდნილობის გამო; ღია

Operation for habitual dislocation of humero-scapular joint; open

NBSH79 ოპერაცია მხრის (ჰუმერო–სკაპულარული) სახსრის ჩვეული 
ამოვარდნილობის გამო; დაუზუსტებელი

Operation for habitual dislocation of humero-scapular joint; unspecified

NBSH90 სხვა ოპერაცია მხრის სახსარზე; დახურული Other operation on joint of shoulder; closed

NBSH91 სხვა ოპერაცია მხრის სახსარზე; ართროსკოპიული Other operation on joint of shoulder; arthroscopic

NBSH92 სხვა ოპერაცია მხრის სახსარზე; ღია Other operation on joint of shoulder; open

NBSH99 სხვა ოპერაცია მხრის სახსარზე; დაუზუსტებელი Other operation on joint of shoulder; unspecified

NBSJ beWis და ზედა კიდურის მოტეხილობების ქირურგია Fracture surgery of shoulder and upper arm

NBSJ01 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების დახურული ჩასწორება; მხრის 
ძვალი

Closed reduction of fracture of shoulder or upper arm; humerus

NBSJ02 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების დახურული ჩასწორება; 
ლავიწი

Closed reduction of fracture of shoulder or upper arm; clavicle

NBSJ03 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების დახურული ჩასწორება; ბეჭი Closed reduction of fracture of shoulder or upper arm; scapula

NBSJ09 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების დახურული ჩასწორება; 
დაუზუსტებელი

Closed reduction of fracture of shoulder or upper arm - upspecified

NBSJ11 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების ღია ჩასწორება; მხრის ძვალი Open reduction of fracture of shoulder or upper arm; humerus

NBSJ12 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების ღია ჩასწორება; ლავიწი Open reduction of fracture of shoulder or upper arm; clavicle

NBSJ13 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების ღია ჩასწორება; ბეჭი Open reduction of fracture of shoulder or upper arm; scapula

NBSJ19 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების ღია ჩასწორება; 
დაუზუსტებელი

Open reduction of fracture of shoulder or upper arm, undefined

NBSJ21 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; მხრის 
ძვალი

External fixation of fracture of shoulder or upper arm; humerus

NBSJ22 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; ლავიწი External fixation of fracture of shoulder or upper arm; clavicle

NBSJ23 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; ბეჭი External fixation of fracture of shoulder or upper arm; scapula

NBSJ29 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია External fixation of fracture of shoulder or upper arm

NBSJ31 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; მხრის ძვალი

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using bioimplant; humerus

NBSJ32 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; ლავიწი

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using bioimplant; clavicle

NBSJ33 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; ბეჭი

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using bioimplant; scapula

NBSJ39 beWis ან ზედა კიდურის ოსტეოსინთეზი ბიოლოგიური იმპლანტის 
გამოყენებით

Osteosyntes av fraktur i axel eller ”verarm med bioimplantat



NCSP TEXT

NBSJ41 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia Cxiris, 

Reros, სerkliaJis an lursmnis gamoyenebiT; mxris Zvali

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using wire, rod, cerclage or pin; humerus

NBSJ42 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia Cxiris, 

Reros, სerkliaJis an lursmnis gamoyenebiT; laviwi

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using wire, rod, cerclage or pin; clavicle

NBSJ43 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia Cxiris, 

Reros, სerkliaJis an lursmnis gamoyenebiT; beWis Zvali

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using wire, rod, cerclage or pin; scapula

NBSJ49 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia Cxiris, 

Reros, სerkliaJis an lursmnis gamoyenebiT; dauzutebeli

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using wire, rod, cerclage or pin

NBSJ51 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით; მხრის ძვალი

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using intramedullary nail; humerus

NBSJ52 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით;  ლავიწი

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using intramedullary nail; clavicle

NBSJ53 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით; ბეჭიs Zvali

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using intramedullary nail; scapula

NBSJ59 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using intramedullary nail

NBSJ61 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის ძვალი

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using plate and screws; humerus

NBSJ62 beWis ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით;  ლავიწი

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using plate and screws; clavicle

NBSJ63 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia 

firfitis da WanWikebis gamoyenebiT; beWis Zvali

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using plate and screws; scapula

NBSJ64 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia Cxiris, 

Reros, სerkliaJis an lursmnis gamoyenebiT; mxris Zvali

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using wire, rod, cerclage or pin; humerus

NBSJ69 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia 

firfitis da WanWikebis gamoyenebiT; dauzutebeli

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using plate and screws

NBSJ71 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia mxolod 

WanWikebis gamoyenebiT; mxris Zvali

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using screws alone; humerus

NBSJ72 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia mxolod 

WanWikebis gamoyenebiT; laviwi

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using screws alone; clavicle

NBSJ73 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia mxolod 

WanWikebis gamoyenebiT; beWis Zvali

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using screws alone; scapula

NBSJ79 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia mxolod 

WanWikebis gamoyenebiT; dauzustebeli

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using screws alone; unspecified



NCSP TEXT

NBSJ81 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia sxva an 

kombinirebuli meTodebis gamoyenebiT; mxris Zvali

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using other or combined methods; humerus

NBSJ82 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia sxva an 

kombinirebuli meTodebis gamoyenebiT; laviwi

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using other or combined methods; clavicle

NBSJ83 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia sxva an 

kombinirebuli meTodebis gamoyenebiT; beWis Zvali

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using other or combined methods; scapula

NBSJ84 beWis an zeda kiduris motexilobis ganmeorebiTi fiqsacia Refixation of fracture of shoulder or upper arm

NBSJ86 mogvianebiTi operacia beWze an zeda kidurze Zvlis 

formirebis xelSewyobiT

Late operation of shoulder or upper arm to promote bone formation

NBSJ89 beWis an zeda kiduris motexilobebis Sida fiqsacia sxva an 

kombinirebuli meTodebis gamoyenebiT; dauzustebeli

Internal fixation of fracture of shoulder or upper arm using other or combined methods

NBSJ91 beWis an zeda kiduris motexilobebis sxva qirurgia; mxris 

Zvali

Other fracture surgery of shoulder or upper arm; humerus

NBSJ92 beWis an zeda kiduris motexilobebis sxva qirurgia; laviwi Other fracture surgery of shoulder or upper arm; clavicle

NBSJ93 beWis an zeda kiduris motexilobebis sxva qirurgia; beWis 

Zvali

Other fracture surgery of shoulder or upper arm; scapula

NBSJ99 beWis an zeda kiduris motexilobebis sxva qirurgia; 

dauzustebeli nawili

Other fracture surgery of shoulder or upper arm; unspecified part

NBSK operaciebi beWis da zeda kiduris Zvalze Operations on bone of shoulder and upper arm

NBSK01 beWis an zeda kiduris Zvlis fragmentebis amokveTa; mxris 

Zvali

Excision of fragment of bone of shoulder or upper arm; humerus

NBSK02 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა; ლავიწი Excision of fragment of bone of shoulder or upper arm; clavicle

NBSK03 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა; ბეჭიs Zvali Excision of fragment of bone of shoulder or upper arm; scapula

NBSK19 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის სხვა ნაწილობრივი ან სრული 
/ტოტალური ამოკვეთა; მხრის ძვალი

Other partial or total excision of bone of shoulder or upper arm

NBSK29 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის ფენესტრირება ან ფორაჟი Fenestration or forage of bone of shoulder or upper arm

NBSK39 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის კისტის გამოფხეკვა (კურეტაჟი) Curettage of cyst of bone of shoulder or upper arm

NBSK41 beWis ან ზედა კიდურის ეპიფიზიოდეზისი; მხრის ძვალი Epiphysiodesis of shoulder or upper arm; humerus

NBSK49 beWis ან ზედა კიდურის სხვა ეპიფიზიოდეზისი Other epiphysiodesis of shoulder or upper arm

NBSK51 beWis ან ზედა კიდურის ანგულაცია (გადახრა), შეტრიალება (როტაცია) 
ან შეცვლითი ოსტეოტომია; მხრის ძვალი

Angulation, rotation or displacement osteotomy of shoulder or upper arm; humerus

NBSK59 beWis ან ზედა კიდურის სხვა ანგულაცია (გადახრა), შეტრიალება 
(როტაცია) ან შეცვლითი ოსტეოტომია

Other angulation, rotation or displacement osteotomy of shoulder or upper arm

NBSK61 beWis ან ზედა კიდურის დამოკლება ან დაგრძელება; მხრის ძვალი Shortening or lengthening osteotomy of shoulder or upper arm; humerus

NBSK69 beWis ან ზედა კიდურის სხვა დამოკლება ან დაგრძელება Other shortening or lengthening osteotomy of shoulder or upper arm

NBSK71 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის გადაადგილების ოპერაცია; მხრის 
ძვალი

Bone transport operation of shoulder or upper arm; humerus

NBSK79 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის გადაადგილების სხვა ოპერაცია Other bone transport operation of shoulder or upper arm



NCSP TEXT

NBSK81 beWis ან ზედა კიდურის ეპიფიზიალური ფირფიტის დაგრძელება 
დაჭიმვით/გაჭიმვით; მხრის ძვალი

Traction lengthening of epiphyseal plate of shoulder or upper arm; humerus

NBSK89 beWis ან ზედა კიდურის ეპიფიზიალური ფირფიტის სხვა დაგრძელება 
დაჭიმვით/გაჭიმვით

Other traction lengthening of epiphyseal plate of shoulder or upper arm

NBSK91 სხვა ოპერაცია beWze ან ზედა კიდურze; მხრის ძვალი Other operation on bone of shoulder or upper arm; humerus

NBSK92 სხვა ოპერაცია beWze ან ზედა კიდურze; ლავიწი Other operation on bone of shoulder or upper arm; clavicle

NBSK93 სხვა ოპერაცია beWze ან ზედა კიდურze; ბეჭიs Zvali Other operation on bone of shoulder or upper arm; scapula

NBSK99 სხვა ოპერაცია beWze ან ზედა კიდურze; dauzustebeli Other operation on unspecified bone of shoulder or upper arm

NBSL ოპერაციები beWis და ზედა კიდურის კუნთებზე და მყესებზე Operations on muscles and tendons of shoulder and upper arm

NBSL00 მხრის მამოძრავებელი სარტყელის გაკერვა ან განმეორებითი Suture or reinsertation of rotator cuff of shoulder

NBSL02 კუნთის აუტოგრაფტის ტრანსპოზიცია მხრის მამოძრავებელ 
სარტყელთან

Transposition of autograft muscle to rotator cuff of shoulder

NBSL04 კუნთის ალოგრაფტის ტრანსპოზიცია მხრის მამოძრავებელ 
სარტყელთან

Transposition of allograft muscle to rotator cuff of shoulder

NBSL09 beWis ან ზედა კიდურის კუნთის გამოთავისუფლება Freeing of muscle of shoulder or upper arm

NBSL19 beWis ან ზედა კიდურის კუნთის გაკერვა ან პლასტიკური აღდგენა Suture or plastic repair of muscle of shoulder or upper arm

NBSL29 beWis ან ზედა კიდურის კუნთის ტრანსპოზიცია Transposition of muscle of shoulder or upper arm

NBSL39 beWis ან ზედა კიდურის კუნთის მიოტომია ან ტენოტომია ამოკვეთით 
ან ამოკვეთის გარეშე

Myotomy or tenotomy of shoulder or upper arm with or without excision

NBSL49 beWis ან ზედა კიდურის მყესის აღდგენა გაკერვით ან 
ტრანსპლანტირებით

Repair of tendon of shoulder or upper arm by suture or transplant

NBSL59 beWis ან ზედა კიდურის ტენოლიზისი ან ტენოსინოვექტომია Tenolysis or tenosynovectomy of shoulder or upper arm

NBSL68 beWis ან ზედა კიდურის მყესის ტრანსპოზიცია, ტენოდეზი, დამოკლება 
ან დაგრძელება

Transposition, tenodesis, shortening or lengthening of tendon of shoulder or upper arm

NBSL99 სხვა ოპერაცია beWis ან ზედა კიდურის კუნთზე ან მყესზე Other operation on muscle or tendon of shoulder or upper arm

NBSM ოპერაციები beWis ან ზედა კიდურის ფასციაზე, განგლიაზე და აპკზე Operations on fascia, ganglia and bursae of shoulder and upper arm

NBSM09 beWis ან ზედა კიდურის ფასციოტომია Fasciotomy of shoulder or upper arm

NBSM19 beWis ან ზედა კიდურის ფასციის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა Partial or total excision of fascia of shoulder or upper arm

NBSM29 beWis ან ზედა კიდურის ფასციის გაკერვა Suture of fascia of shoulder or upper arm

NBSM39 beWis ან ზედა კიდურის ნერვული კვანძის ამოკვეთა Excision av ganglion i axel eller ”verarm

NBSM49 beWis ან ზედა კიდურის ფასციის გაყოფა Division of fascia of shoulder or upper arm

NBSM59 beWis ან ზედა კიდურის ფასციის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of fascia of shoulder or upper arm

NBSM79 beWis ან ზედა კიდურის აპკის ამოკვეთა Excision of bursa of shoulder or upper arm

NBSM99 სხვა ოპერაცია beWis ან ზედა კიდურის ფასციაზე, განგლიაზე და აპკზე Other operation on fascia, ganglion or bursa of shoulder or upper arm



NCSP TEXT

NBSN ტრანსპლანტირება beWSi ან ზედა კიდურში Transplantations in shoulder and upper arm

NBSN09 ძვლოვანი ქსოვილის აუტოპლასტიკა/გადანერგვა beWSi ან ზედა 
კიდურში

Autograft of bone in shoulder or upper arm

NBSN19 ძვლოვანი ქსოვილის ალოპლასტიკა/გადანერგვა beWSi ან ზედა 
კიდურში

Allograft of bone in shoulder or upper arm

NBSN29 ძვლოვანი ქსოვილის ქსენოპლასტიკა/გადანერგვა beWSi ან ზედა 
კიდურში

Xenograft of bone in shoulder or upper arm

NBSN39 მყესის ტრანსპლანტირება beWSi ან ზედა კიდურში Transplantation of tendon in shoulder or upper arm

NBSN49 ხრტილის, პრეიოსტეუმის (ძვლისზედა) ან ფასციის ტრანსპლანტირება 
beWSi ან ზედა კიდურში

Transplantation of cartilage, periosteum or fascia in shoulder or upper arm

NBSN99 სხვა ტრანსპლანტირება beWSi ან ზედა კიდურში Other transplantation in shoulder or upper arm

NBSP ზედა კიდურის რეიმპლანტირება იდაყვის ზედა ნაწილში Replantation of upper extremity above elbow

NBSP29 ზედა კიდურის რეიმპლანტირება იდაყვის ზედა ნაწილში Replantation of upper extremity above elbow

NBSQ beWis ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციები და მსგავსი/მონათესავე 
ოპერაციები

Amputations and related operations in shoulder and upper arm

NBSQ01 beWis ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაცია ან ეგზარტიკულაცია; 
ინტერთორაკოსკაპულარული

Amputation or exarticulation in shoulder or upper arm; interthoracoscapular

NBSQ02 beWis ან ზედა კიდურის areSi ამპუტაცია ან ეგზარტიკულაცია; 
ჰუმეროსკაპულარული

Amputation or exarticulation in shoulder or upper arm; humeroscapular

NBSQ03 beWis ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაცია ან ეგზარტიკულაცია; ზედა 
კიდურის არეში

Amputation or exarticulation in shoulder or upper arm; in upper arm

NBSQ08 beWis ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაცია ან ეგზარტიკულაცია; სხვა და 
დაუზუსტებელი

Amputation or exarticulation in shoulder or upper arm; other or unspecified

NBSQ20 ამპუტაცია beWis ან ზედა კიდურის არეში Amputation in upper arm

NBSQ29 beWis ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის 
შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება

Revision of amputation or exarticulation stump in shoulder or upper arm

NBSQ99 beWis ან ზედა კიდურის არეში სხვა ამპუტაცია და მსგავსი/მონათესავე 
ოპერაცია

Other amputation or related operation in shoulder or upper arm

NBSR ოპერაციები beWis ან ზედა კიდურის სიმსივნის გამო Operations for tumours of shoulder and upper arm

NBSR09 beWis ან ზედა კიდურის რბილი ქსოვილის სიმსივნის არასრული  
ამოკვეთა

Incomplete excision of soft tissue tumour of shoulder or upper arm

NBSR19 beWis ან ზედა კიდურის რბილი ქსოვილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of soft tissue tumour of shoulder or upper arm

NBSR29 beWis ან ზედა კიდურის რბილი ქსოვილის სიმსივნის გაფართოვებული 
ამოკვეთა

Extended excision of soft tissue tumour of shoulder or upper arm

NBSR39 beWis ან ზედა კიდურის რბილი ქსოვილის სიმსივნის ბლოკ –ამოკვეთა Block excision of soft tissue tumour of shoulder or upper arm
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NBSR49 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის არასრული  
ამოკვეთა

Incomplete excision of tumour of bone or cartilage of shoulder or upper arm

NBSR59 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის სრული  
ამოკვეთა

Complete excision of tumour of bone or cartilage of shoulder or upper arm

NBSR69 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის 
გაფართოვებული ამოკვეთა

Extended excision of tumour of bone or cartilage of shoulder or upper arm

NBSR79 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის ბლოკ– 
ამოკვეთა

Block excision of tumour of bone or cartilage of shoulder or upper arm

NBSR89 beWis ძვლის სტული/ტოტალური ამოკვეთა და ჩანაცვლება პროთეზით Total excision of humerus with prosthetic replacement

NBSR90 ზედა კიდურის ფიქსაცია პათოლოგიური მოტეხილობის 
პროფილაქტიკის მიზნით

Fixation of upper arm to prevent pathological fracture

NBSR99 სხვა ოპერაცია beWis ან ზედა კიდურის სიმსივნის გამო Other operation for tumour of shoulder or upper arm

NBSS ოპერაციები beWis და ზედა კიდურის მყესების, სახსრების და ძვლის 
ინფექციის გამო 

Operations for infection of tendons, joints and bone of shoulder and upper arm

NBSS09 beWis ან ზედა კიდურის მყესის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და 
ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of tendon of shoulder or upper arm

NBSS19 beWis სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის 
ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of joint of shoulder

NBSS29 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და 
ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of bone of shoulder or upper arm

NBSS39 beWis ან ზედა კიდურის მყესის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და 
ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა თერაპიული აგენტის შეყვანით

Incision and debridement of infection of tendon of shoulder or upper arm with introduction of therapeutic

NBSS49 beWis სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის 
ამოკვეთა თერაპიული აგენტის შეყვანით

Incision and debridement of infection of joint of shoulder with introduction of therapeutic agent

NBSS59 beWis ან ზედა კიდურის ძვლის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და 
ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა თერაპიული აგენტის შეყვანით

Incision and debridement of infection of bone of shoulder or upper arm with introduction of therapeutic

NBSS99 სხვა ოპერაცია beWis ან ზედა კიდურის მყესის, სახსრის ან ძვლის 
ინფექციის გამო 

Other operation for infection of tendon, joint or bone of shoulder or upper arm

NBST შერეული ოპერაციები beWze ან ზედა კიდურზე Miscellaneous operations on shoulder or upper arm

NBST39 beWis ან ზედა კიდურის დეფორმაციის კორექცია კუნთის, მყესის ან 
იოგის გამოყენებით

Correction of deformity of shoulder or upper arm using muscle, tendon or ligament

NBST49 beWis ან ზედა კიდურის დეფორმაციის კორექცია გარეგანი ან შიდა 
ფიქსაციის გამოყენებით

Correction of deformity of shoulder or upper arm using external or internal fixation

NBST59 beWis ან ზედა კიდურის ქსოვილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from tissue of shoulder or upper arm

NBST99 სხვა ოპერაცია beWze ან ზედა კიდურზე Other operation on of shoulder or upper arm
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NBSU beWidan ან ზედა კიდურიდან იმპლანტის და გარეგანი ფიქსაციის 
მოწყობილობების ამოღება

Removal of implants and external fixation devices from shoulder and upper arm

NBSU00 მხარ–ლავიწის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ორივე ნაწილი Removal of partial prosthesis from humero-scapular joint; both parts

NBSU01 მხარ–ლავიწის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - 
პროქსიმალური

Removal of partial prosthesis from humero-scapular joint; single part - proximal

NBSU02 მხარ–ლავიწის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - 
დისტალური

Removal of partial prosthesis from humero-scapular joint; single part - distal

NBSU03 მხარ–ლავიწის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - სხვა Removal of partial prosthesis from humero-scapular joint; single part - other

NBSU09 მხარ–ლავიწის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Removal of partial prosthesis from humero-scapular joint; other or unspecified

NBSU10 მხარ–ლავიწის სახსრიდან totaluri  პროთეზის ამოღება; ორივე 
ნაწილი

Removal of total prosthesis from humero-scapular joint; both parts

NBSU11 მხარ–ლავიწის სახსრიდან totaluri  პროთეზის ამოღება; ერთი 
ნაწილი - პროქსიმალური

Removal of total prosthesis from humero-scapular joint; single part - proximal

NBSU12 მხარ–ლავიწის სახსრიდან totaluri  პროთეზის ამოღება; ერთი 
ნაწილი - დისტალური

Removal of total prosthesis from humero-scapular joint; single part - distal

NBSU13 მხარ–ლავიწის სახსრიდან totaluri  პროთეზის ამოღება; ერთი 
ნაწილი - სხვა

Removal of total prosthesis from humero-scapular joint; single part - other

NBSU19 მხრის სახსრიდან პროთეზის ამოღება Removal of prosthesis from shoulder

NBSU20 ბეჭისთავის–ლავიწის (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრიდან 
პროთეზის ამოღება; ორივე ნაწილი

Removal of prosthesis from acromioclavicular joint; both parts

NBSU21 ბეჭისთავის–ლავიწის (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრიდან 
პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - პროქსიმალური

Removal of prosthesis from acromioclavicular joint; single part - proximal

NBSU22 ბეჭისთავის–ლავიწის (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრიდან 
სახსრიდან პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - დისტალური

Removal of prosthesis from acromioclavicular joint; single part - distal

NBSU23 ბეჭისთავის–ლავიწის (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრიდან 
სახსრიდან პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - სხვა

Removal of prosthesis from acromioclavicular joint; single part - other

NBSU29 ბეჭისთავის–ლავიწის (აკრომიო–კლავიკულარული) სახსრიდან 
პროთეზის ამოღება; სხვა ან დაუზუსტებელი

Removal of prosthesis from acromioclavicular joint; other or unspecified

NBSU39 beWidan ან ზედა კიდურიდან გარეგანი ფიქსაციის საშუალების ამოღება Removal of external fixation device from shoulder or upper arm

NBSU49 beWidan ან ზედა კიდურიდან შიდა ფიქსაციის საშუალების ამოღება Removal of internal fixation device from shoulder or upper arm

NBSU69 beWidan ან ზედა კიდურიდან პროთეზის ზონრის (ლიგამენტის) 
ამოღება

Removal of prosthetic ligament from shoulder or upper arm
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NBSU89 beWidan ან ზედა კიდურიდან თერაპიული იმპლანტის ამოღება 
დაინფიცირების გამო

Removal of therapeutic implant in treatment of infection of shoulder or upper arm

NBSU99 beWidan ან ზედა კიდურიდან სხვა იმპლანტის ამოღება Removal of other implant from shoulder or upper arm

NBSW beWis ან ზედა კიდურის განმეორებითი ოპერაციები Reoperations on shoulder and upper arm

NBSW49 beWis ან ზედა კიდურის გახსნილი ჭრილობის აღდგენითი ოპერაცია Repair of wound dehiscence in surgery of shoulder or upper arm

NBSW59 beWis ან ზედა კიდურის ზედაპირული ინფექციის გამო განმეორებითი 
ოპერაციები

Reoperation for superficial infection in surgery of shoulder or upper arm

NBSW69 beWis ან ზედა კიდურის ღრმა ინფექციის გამო განმეორებითი 
ოპერაციები

Reoperation for deep infection in surgery of shoulder or upper arm

NBSW79 beWis ან ზედა კიდურის ზედაპირული სისხლდენის გამო 
განმეორებითი ოპერაციები

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of shoulder or upper arm

NBSW89 beWis ან ზედა კიდურის ღრმა სისხლდენის გამო განმეორებითი 
ოპერაციები

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of shoulder or upper arm

NBSW99 სხვა განმეორებითი ოპერაცია beWze და ზედა კიდურზე Other reoperation in surgery of shoulder or upper arm

NBX beWidan და ზედა კიდურთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of shoulder and upper arm

NBXQ00 beWze ან ზედა კიდურზე გარეგანი პროთეზის დაყენება Adjustment of external prosthesis on shoulder or upper arm

NBXT00 მხრის ძვლის–ლავიწის  სახსარზე გადაუდებელი ჩარევა Forcible manipulation of humero-scapular joint

NBXT10 beWis ძვალზე დაჭიმვის/გაჭიმვის გამოყენება Application of traction on humerus

NBXT1A beWis პუნქცია ულტრაბგერის მეშვეობით/დახმარებით Puncture of shoulder with ultrasound guidance

NBXT1B beWis პუნქცია რადიოლოგიური მეთოდის მეშვეობით/დახმარებით Shoulder puncture with X-ray guidance

NBXT2A beWis სახსარშიდა ინექცია ულტრაბგერის მეშვეობით/დახმარებით Intra artrial injection of shoulder with ultrasound guidance

NBXT2B beWis სახსარშიდა ინექცია რადიოლოგიური მეთოდის 
მეშვეობით/დახმარებით

Intra artrial injection of shoulder with X-ray guidance

NBXX00 რბილი ქსოვილის პუნქცია ან ბიოფსია ნემსით; beWi და ზედა კიდური Puncture or needle biopsy of soft tissue; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)

NBXX01 ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიის მიზნით; beWi და ზედა კიდური Needle biopsy for cytology; shoulder and upper arm

NBXX05 რბილი ქსოვილის მარტივი კვეთა; მხარი და ზედა კიდური (ლავიწის და 
ბეჭის Zvlis ჩათვლით)

Simple incision of soft tissue; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)

NBXX10 ართროცენტეზი; beWi და ზედა კიდური (ლავიწის და ბეჭის Zvlis 

ჩათვლით)
Arthrocentesis; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)

NBXX11 დიაგნოსტიკური ან თერაპიული სუბსტანციის ინექცია სახსარში; beWi 
და ზედა კიდური (ლავიწის და ბეჭის Zvlis ჩათვლით)

Injection of diagnostic or therapeutic substance into joint; shoulder and upper arm

NBXX30 რბილი გადახვევა; beWi და ზედა კიდური (ლავიწის და ბეჭის Zvlis 

ჩათვლით)
Soft bandage; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)
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NBXX31 ჩამოუყალიბებელი ორთოზი; beWi და ზედა კიდური (ლავიწის და ბეჭის 
Zvlis ჩათვლით)

Prefabricated orthosis; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)

NBXX32 ჩვეულებრივი ლანგეტი; beWi და ზედა კიდური (ლავიწის და ბეჭის 
Zvlis ჩათვლით)

Custom moulded splint; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)

NBXX33 ჩვეულებრივი თაბაშირის ნახვევი; beWi და ზედა კიდური (ლავიწის და 
ბეჭის Zvalis ჩათვლით)

Custom moulded cast; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)

NBXX34 დიდი ინდივიდუალური თაბაშირის კორსეტი; beWi და ზედა კიდური 
(ლავიწის და ბეჭის Zvlis ჩათვლით)

Major custom moulded cast; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)

NBXX39 სხვა ორთოპედიული გადახვევა; beWi და ზედა კიდური (ლავიწის და 
ბეჭის Zvlis ჩათვლით)

Other orthopedic bandage; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)

NBXX40 გარეგანი დაჭიმვა/გაჭიმვა; beWi და ზედა კიდური (ლავიწის და ბეჭის 
Zvlis ჩათვლით)

External traction; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)

NBXX50 ძვლოვანი მარკერის იმპლანტირება; beWi და ზედა კიდური (ლავიწის 
და ბეჭის Zvlis ჩათვლით)

Implantation of skeletal marker; shoulder and upper arm (incl. clavicle and scapula)

NC იდაყვი და წინამხარი Elbow and forearm

NCD იდაყვის და წინამხრის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of elbow and forearm

NCDA1A იდაყვის რენტგენოლოგიური გამოკვლევაა კონტრასტის გარეშე Elbow X-ray examination without contrast

NCDA1D იდაყვის ორმხრივი რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის 
გარეშე

Bilateral elbow X-ray examination without contrast

NCDA2A წინამხრის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Forearm X-ray examination

NCDA2D წინამხრის ორმხრივი რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bilateral forearm X-ray examination

NCDB1C იდაყვის რენტგენოლოგიური ართროგრაფია Elbow artrography with X-ray

NCDD1A იდაყვის კომპიუტერული ტომოგრაფია Elbow CT

NCDD2A წინამხრის კომპიუტერული ტომოგრაფია Forearm CT

NCDG1B იდაყვის და წინამხრის მაგნიტურ-რეზონანსური ტომოგრაფია Elbow and forearm MRI examination

NCS იდაყვის და წინამხრის ქირურგია Surgery of elbow and forearm

NCSA გამოკვლევითი პროცედურები Exploratory procedures

NCSA00 იდაყვის ან წინამხრის გამოკვლევა; ღია Exploration of elbow or forearm; open

NCSA01 იდაყვის ან წინამხრის გამოკვლევა; ართროსკოპიული Exploration of elbow or forearm; arthroscopic

NCSA12 იდაყვის სახსრის ან  წინამხრის გამოკვლევა; ღია Exploration of joint of elbow or forearm; open

NCSB იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of elbow joint

NCSB00 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ყველა ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint not using cement; all parts

NCSB01 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი - პროქსიმალური

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint not using cement; single part - proximal



NCSP TEXT

NCSB02 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი - დისტალური

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint not using cement; single part - distal

NCSB03 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი - სხვა

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint not using cement; single part - other

NCSB04 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი - ორი დისტალური ან 
პროქსიმალური და ერთი დისტალური ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint not using cement; two distal or proximal and one distal pa

NCSB09 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; სხვა ან დაუზუსტებელი ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint not using cement; other or unspecified

NCSB10 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით; ყველა ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint using cement; all parts

NCSB11 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი - პროქსიმალური

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint using cement; single part - proximal

NCSB12 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი - დისტალური

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint using cement; single part - distal

NCSB13 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი - სხვა

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint using cement; single part - other

NCSB14 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი - ორი დისტალური ან 
პროქსიმალური და ერთი დისტალური ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of elbow joint using cement; two distal or proximal and one distal part

NCSB19 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება ნაწილობრივი პროთეზით Primary partial prosthetic replacement of elbow joint

NCSB20 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება სრული პროთეზით ცემენტის 
გამოყენების გარეშე

Primary total prosthetic replacement of elbow joint not using cement

NCSB30 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება სრული პროთეზით 
შერეულის ტექნიკის გამოყენებით

Primary total prosthetic replacement of elbow joint using hybrid technique

NCSB40 იდაყვის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება სრული პროთეზით ცემენტის 
გამოყენებით

Primary total prosthetic replacement of elbow joint using cement

NCSB59 იდაყვის სახსრის  პირველადი ართროპლასტიs Semdgomi 
implantSorisi ინტერპოზიცia

Primary prosthetic interposition arthroplasty of elbow joint

NCSB99 იდაყვის სახსრის  პროთეზით სხვა პირველადი ჩანაცვლება Other primary prosthetic replacement of elbow joint

NCSC იდაყვის სახხსრის მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of elbow joint

NCSC00 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება  ცემენტის 
გამოყენების გარეშე; ყველა ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint not using cement; all parts



NCSP TEXT

NCSC01 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი - პროქსიმალური

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint not using cement; single part - proximal

NCSC02 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი - დისტალური

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint not using cement; single part - distal

NCSC03 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი - სხვა

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint not using cement; single part - other

NCSC04 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენების გარეშე; ორი დისტალური ან პროქსიმალური და ერთი 
დისტალური ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint not using cement; two distal or proximal and one dis

NCSC09 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენების გარეშე; სხვა ან დაუზუსტებელი ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint not using cement; other or unspecified

NCSC10 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენებით; ყველა ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint using cement; all parts

NCSC11 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენებით; ერთი ნაწილი - პროქსიმალური

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint using cement; single part - proximal

NCSC12 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენებით; ერთი ნაწილი - დისტალური

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint using cement; single part - distal

NCSC13 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენებით; ერთი ნაწილი - სხვა

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint using cement; single part - other

NCSC14 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენებით; ორი დისტალური ან პროქსიმალური და ერთი 
დისტალური ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in elbow joint using cement; two distal or proximal and one distal

NCSC19 იდაყვის სახსარში ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენებით; ერთი ნაწილი

Secondary implantation of prosthesis in elbow joint, one part

NCSC20 იდაყვის სახსარში totaluri  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება  
ცემენტის გამოყენების გარეშე ; ყველა ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint not using cement; all parts

NCSC21 იდაყვის სახსარში totaluri   პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი - პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint not using cement; single part - proximal

NCSC22 იდაყვის სახსარში totaluri   პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი - დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint not using cement; single part - distal

NCSC23 იდაყვის სახსარში totaluri   პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი - სხვა

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint not using cement; single part - other



NCSP TEXT

NCSC24 იდაყვის სახსარში totaluri   პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ორი დისტალური ან პროქსიმალური და 
ერთი დისტალური ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint not using cement; two distal or proximal and one dista

NCSC29 იდაყვის სახსარში totaluri   პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; სხვა ან დაუზუსტებელი ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint not using cement; other or unspecified

NCSC30 იდაყვის სახსარში  totaluri  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება  
შერეული ტექნიკის გამოყენებით; ყველა ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint using hybrid technique; all parts

NCSC31 იდაყვის სახსარში  totaluri   პროთეზის მეორადი იმპლანტირება  
შერეულის ტექნიკის გამოყენებით; ერთი ნაწილი - პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint using hybrid technique; single part - proximal

NCSC32 იდაყვის სახსარში  totaluri  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება  
შერეული ტექნიკის გამოყენებით; ერთი ნაწილი - დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint using hybrid technique; single part - distal

NCSC33 იდაყვის სახსარში  totaluri   პროთეზის მეორადი იმპლანტირება  
შერეულის ტექნიკის გამოყენებით; ერთი ნაწილი - სხვა

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint using hybrid technique; single part - other

NCSC34 იდაყვის სახსარში  totaluri   პროთეზის მეორადი იმპლანტირება  
შერეულის ტექნიკის გამოყენებით; ორი დისტალური ან პროქსიმალური 
ან ერთი დისტალური ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in elbow joint using hybrid technique; two distal or proximal and one

NCSC39 იდაყვის სახსარში პროთეზის მეორადი იმპლანტირება, ორი ნაწილი Secondary implantation of prosthesis in elbow joint, two parts

NCSC40 იდაყვის სახსარში სრული   პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენებით; ყველა ნაწილი 

Secondary implantation of total prosthesis in primary elbow joint using cement; all parts

NCSC41 იდაყვის  სახსარში პროთეზის მეორადი იმპლანტირება ცემენტის 
გამოყენებით; ერთი ნაწილი - პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in primary elbow joint using cement; single part - proximal

NCSC42 იდაყვის სახსარში totaluri  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი - დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in primary elbow joint using cement; single part - distal

NCSC43 იდაყვის პირველად სახსარში totaluri   პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი - სხვა

Secondary implantation of total prosthesis in primary elbow joint using cement; single part - other

NCSC44 იდაყვის  სახსარში totaluri   პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენებით; ორი დისტალური ან პროქსიმალური ან ერთი 
დისტალური ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in primary elbow joint using cement; two distal or proximal and one d

NCSC49 იდაყვის  სახსარში totaluri  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in primary elbow joint using cement; other or unspecified



NCSP TEXT

NCSC59 იდაყვის სახსარში ინტერპოზიციური პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება

Secondary implantation of interposition prosthesis in elbow joint

NCSC99 იდაყვის სახსრის პროთეზით სხვა მეორადი ჩანაცვლება Other secondary prosthetic replacement in elbow joint

NCSE ოპერაციები იდაყვის სახსრის კაფსულებზე და იოგებზე Operations on capsules and ligaments of elbow joint

NCSE01 იდაყვის სახსრის კაფსულის ჩაჭრა ან გაკერვა; ართროსკოპიული Incision or suture of capsule of elbow joint; arthroscopic

NCSE02 იდაყვის სახსრის კაფსულის ჩაჭრა ან გაკერვა; ღია Incision or suture of capsule of elbow joint; open

NCSE11 იდაყვის სახსრის იოგის კვეთა ან ამოკვეთა; ართროსკოპიული Transcision or excision of ligament of elbow joint; arthroscopic

NCSE12 იდაყვის სახსრის იოგის კვეთა ან ამოკვეთა; ღია Transcision or excision of ligament of elbow joint; open

NCSE21 იდაყვის სახსრის იოგის გაკერვა ან განმეორებითი ჩაჭრა/კვეთა; 
ართროსკოპიული

Suture or reinsertion of ligament of elbow joint; arthroscopic

NCSE22 იდაყვის სახსრის იოგის გაკერვა ან განმეორებითი ჩაჭრა/კვეთა; ღია Suture or reinsertion of ligament of elbow joint; open

NCSE31 იდაყვის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია; ართროსკოპიული Transposition of ligament of elbow joint; arthroscopic

NCSE32 იდაყვის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია; ღია Transposition of ligament of elbow joint; open

NCSE41 იდაყვის სახსრის იოგის პლასტიკა საპროთეზო მასალის გამოყენების 
გარეშე; ართროსკოპიული

Plastic repair of ligament of elbow joint not using prosthetic material; arthroscopic

NCSE42 იდაყვის სახსრის იოგის პლასტიკა საპროთეზო მასალის გამოყენების 
გარეშე; ღია

Plastic repair of ligament of elbow joint not using prosthetic material; open

NCSE51 იდაყვის სახსრის იოგის პლასტიკა საპროთეზო მასალის გამოყენებით; 
ართროსკოპიული

Plastic repair of ligament of elbow joint using prosthetic material; arthroscopic

NCSE52 იდაყვის სახსრის იოგის პლასტიკა საპროთეზო მასალის გამოყენებით; 
ღია

Plastic repair of ligament of elbow joint using prosthetic material; open

NCSE59 იდაყვის სახსრის იოგის პლასტიკა საპროთეზო მასალის გამოყენებით Plastic repair of ligament of elbow joint using prosthetic material

NCSE91 სხვა ოპერაცია იდაყვის სახსრის კაპსულაზე ან იოგზე; 
ართროსკოპიული

Other operation on capsule or ligament of elbow joint; arthroscopic

NCSE92 სხვა ოპერაცია იდაყვის სახსრის კაპსულაზე ან იოგზე; ღია Other operation on capsule or ligament of elbow joint; open

NCSF იდაყვის სახსრის სინოვიალურ გარსზე და ზედაპირზე ოპერაციები Operations on synovia and surfaces of elbow joint

NCSF01 იდაყვის სახსრის სრული სინოვექტომია; ართროსკოპიული Total synovectomy of elbow joint; arthroscopic

NCSF02 იდაყვის სახსრის სრული სინოვექტომია; ღია Total synovectomy of elbow joint; open

NCSF09 იდაყვის სახსრის სრული სინოვექტომია; დაუზუსტებელი Total synovectomy of elbow joint; unspecified

NCSF11 იდაყვის სახსრის ნაწილობრივი სინოვექტომია; ართროსკოპიული Partial synovectomy of elbow joint; arthroscopic

NCSF12 იდაყვის სახსრის ნაწილობრივი სინოვექტომია; ღია Partial synovectomy of elbow joint; open

NCSF19 იდაყვის სახსრის ნაწილობრივი სინოვექტომია; დაუზუსტებელი Partial synovectomy of elbow joint; unspecified

NCSF20 ოპერაცია იდაყვის სახსრის ოსტეოქონდრიტის გამო Operation for osteochondritis of elbow joint; open
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NCSF21 იდაყვის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; ართროსკოპიული Fixation of fragment of surface of elbow joint; arthroscopic

NCSF22 იდაყვის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; ღია Fixation of fragment of surface of elbow joint; open

NCSF23 იდაყვის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; კანქვეშა Fixation of fragment of surface of elbow joint; percutaneous

NCSF23 მენჯ-ბარძაყის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; კანქვეშა Fixation of fragment of surface of hip joint; percutaneous

NCSF29 იდაყვის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; დაუზუსტებელი Fixation of fragment of surface of elbow joint; unspecified

NCSF31 იდაყვის სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა; ართროსკოპიული Partial excision of cartilage of elbow joint; arthroscopic

NCSF32 იდაყვის სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა; ღია Partial excision of cartilage of elbow joint; open

NCSF39 იდაყვის სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა; დაუზუსტებელი Partial excision of cartilage of elbow joint; unspecified

NCSF91 იდაყვის სახსრის სინოვიალურ გარსზე და ზედაპირზე სხვა ოპერაციები; 
ართროსკოპიული

Other operation on synovia or surface of elbow joint; arthroscopic

NCSF92 იდაყვის სახსრის სინოვიალურ გარსზე და ზედაპირზე სხვა ოპერაციები; 
ღია

Other operation on synovia or surface of elbow joint; open

NCSF99 იდაყვის სახსრის სინოვიალურ გარსზე და ზედაპირზე სხვა ოპერაციები; 
დაუზუსტებელი

Other operation on synovia or surface of elbow joint; unspecified

NCSG იდაყვის სახსრის ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და აღდგენა Excision, reconstruction and fusion of elbow joint

NCSG09 იდაყვის სახსრის ართროპლასტიკა ამოკვეთით Excision arthroplasty of elbow joint

NCSG19 იდაყვის სახსრის ინტერპოზიციული ართროპლასტიკა Interposition arthroplasty of elbow joint

NCSG29 იდაყვის სახსრის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზით შეცვლის გარეშე Other arthroplasty of elbow joint without prosthetic replacement

NCSG39 იდაყვის სახსრის მთლიანობის აღდგენა ფიქსაციის გარეშე Fusion of elbow joint without fixation

NCSG49 იდაყვის სახსრის მთლიანობის აღდგენა შიდა ფიქსაციით Fusion of elbow joint with internal fixation

NCSG59 იდაყვის სახსრის მთლიანობის აღდგენა გარე ფიქსაციით Fusion of elbow joint with external fixation

NCSG99 იდაყვის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია ან აღდგენა Other excision, reconstruction or fusion of elbow joint

NCSH შერეული ოპერაციები იდაყვის სახსარზე Miscellaneous operations on elbow joint

NCSH00 იდაყვის სახსრის ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation of elbow joint; closed

NCSH01 იდაყვის სახსრის ჩასწორება; ართროსკოპიული Reduction of dislocation of elbow joint; arthroscopic

NCSH02 იდაყვის სახსრის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation of elbow joint; open

NCSH20 იდაყვის სახსრის პროთეზის ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation of prosthesis of elbow joint; closed

NCSH21 იდაყვის სახსრის პროთეზის ჩასწორება; ართროსკოპიული Reduction of dislocation of prosthesis of elbow joint; arthroscopic

NCSH22 იდაყვის სახსრის პროთეზის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation of prosthesis of elbow joint; open

NCSH30 იდაყვის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; დახურული Freeing of adhesions of elbow joint; closed
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NCSH31 იდაყვის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; 
ართროსკოპიული

Freeing of adhesions of elbow joint; arthroscopic

NCSH32 იდაყვის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; ღია Freeing of adhesions of elbow joint; open

NCSH39 იდაყვის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; 
დაუზუსტებელი

Freeing of adhesions of elbow joint; unspecified

NCSH40 იდაყვის სახსრიდან უცხო სხეულის ან თავისუფალი ფრაგმენტის 
ამოღება; დახურული

Removal of foreign or loose body from elbow joint; closed

NCSH41 იდაყვის სახსრიდან უცხო სხეულის ან თავისუფალი ფრაგმენტის 
ამოღება; ართროსკოპიული

Removal of foreign or loose body from elbow joint; arthroscopic

NCSH42 იდაყვის სახსრიდან უცხო სხეულის ან თავისუფალი ფრაგმენტის 
ამოღება; ღია

Removal of foreign or loose body from elbow joint; open

NCSH49 იდაყვის სახსრიდან უცხო სხეულის ან თავისუფალი ფრაგმენტის 
ამოღება; დაუზუსტებელი

Removal of foreign or loose body from elbow joint; unspecified

NCSH51 იდაყვის სახსრის სახსარშიდა ეკზოსტოზის ან ოსტეოფიტის ამოკვეთა; 
ართროსკოპიული

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of elbow joint; arthroscopic

NCSH52 იდაყვის სახსრის სახსარშიდა ეკზოსტოზის ან ოსტეოფიტის ამოკვეთა; 
ღია

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of elbow joint; open

NCSH59 იდაყვის სახსრის სახსარშიდა ეკზოსტოზის ან ოსტეოფიტის ამოკვეთა; 
დაუზუსტებელი

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of elbow joint; unspecified

NCSH71 ოპერაცია იდაყვის სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის გამო; 
ართროსკოპიული

Operation for habitual dislocation of elbow joint; arthroscopic

NCSH72 ოპერაცია იდაყვის სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის გამო; ღია Operation for habitual dislocation of elbow joint; open

NCSH79 ოპერაცია იდაყვის სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის გამო; 
დაუზუსტებელი

Operation for habitual dislocation of elbow joint; unspecified

NCSH90 სხვა ოპერაცია იდაყვის სახსარზე; დახურული Other operation on elbow joint; closed

NCSH91 სხვა ოპერაცია იდაყვის სახსარზე; ართროსკოპიული Other operation on elbow joint; arthroscopic

NCSH92 სხვა ოპერაცია იდაყვის სახსარზე; ღია Other operation on elbow joint; open

NCSH99 სხვა ოპერაცია იდაყვის სახსარზე; დაუზუსტებელი Other operation on elbow joint; unspecified

NCSJ იდაყვის და წინამხრის ქირურგია მოტეხილობების დროს Fracture surgery of elbow and forearm

NCSJ00 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; იდაყვის 
ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

Closed reduction of fracture of elbow or forearm; proximal ulna

NCSJ01 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; იდაყვის 
ძვლის diafizi

Closed reduction of fracture of elbow or forearm; body of ulna

NCSJ02 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; იდაყვის 
ძვლის დისტალური ნაწილი

Closed reduction of fracture of elbow or forearm; distal ulna

NCSJ03 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; სხივის 
ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

Closed reduction of fracture of elbow or forearm; proximal radius
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NCSJ04 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება;  სხივის 
ძვლის diafizi

Closed reduction of fracture of elbow or forearm; body of radius

NCSJ05 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება;  სხივის 
ძვლის დისტალური ნაწილი

Closed reduction of fracture of elbow or forearm; distal radius

NCSJ06 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება;  იდაყვის 
და სხივის ძვლის diafizi

Closed reduction of fracture of elbow or forearm; body of ulna and radius

NCSJ07 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება;  იდაყვის 
და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

Closed reduction of fracture of elbow or forearm; distal radius and ulna

NCSJ08 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება;  
სხვალოკალიზაცია

Closed reduction of fracture of elbow or forearm; other location

NCSJ10 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; იდაყვის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი

Open reduction of fracture of elbow or forearm; proximal ulna

NCSJ11 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; იდაყვის ძვლის 
diafizi

Open reduction of fracture of elbow or forearm; body of ulna

NCSJ12 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; იდაყვის ძვლის 
დისტალური ნაწილი

Open reduction of fracture of elbow or forearm; distal ulna

NCSJ13 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; სხივის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი

Open reduction of fracture of elbow or forearm; proximal radius

NCSJ14 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის ღია ჩასწორება;  სხივის ძვლის 
diafizi

Open reduction of fracture of elbow or forearm; body of radius

NCSJ15 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის ღია ჩასწორება;  სხივის ძვლის 
დისტალური ნაწილი

Open reduction of fracture of elbow or forearm; distal radius

NCSJ16 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის ღია ჩასწორება;  იდაყვის და 
სხივის ძვლის diafizi

Open reduction of fracture of elbow or forearm; body of ulna and radius

NCSJ17 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის ღია ჩასწორება;  იდაყვის და 
სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

Open reduction of fracture of elbow or forearm; distal radius and ulna

NCSJ18 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის ღია ჩასწორება;  
სხვალოკალიზაცია

Open reduction of fracture of elbow or forearm; other location

NCSJ20 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; იდაყვის 
ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

External fixation of fracture of elbow or forearm; proximal ulna

NCSJ21 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; იდაყვის 
ძვლის diafizi

External fixation of fracture of elbow or forearm; body of ulna

NCSJ22 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; იდაყვის 
ძვლის დისტალური ნაწილი

External fixation of fracture of elbow or forearm; distal ulna

NCSJ23 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; სხივის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი

External fixation of fracture of elbow or forearm; proximal radius
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NCSJ24 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია;  სხივის ძვლის 
diafizi

External fixation of fracture of elbow or forearm; body of radius

NCSJ25 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია;  სხივის ძვლის 
დისტალური ნაწილი

External fixation of fracture of elbow or forearm; distal radius

NCSJ26 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია;  იდაყვის და 
სხივის ძვლის diafizi

External fixation of fracture of elbow or forearm; body of ulna and radius

NCSJ27 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაციაა;  იდაყვის და 
სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

External fixation of fracture of elbow or forearm; distal radius and ulna

NCSJ28 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია;  სხვა 
ლოკალიზაცია

External fixation of fracture of elbow or forearm; other location

NCSJ30 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using bioimplant; proximal ulna

NCSJ31 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობისშიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using bioimplant; body of ulna

NCSJ32 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using bioimplant; distal ulna

NCSJ33 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using bioimplant; proximal radius

NCSJ34 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით;  სხივის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using bioimplant; body of radius

NCSJ35 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით;  სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using bioimplant; distal radius

NCSJ36 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using bioimplant; body of ulna and radius

NCSJ37 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური 
ნაწილები

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using bioimplant; distal radius and ulna

NCSJ38 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით;  სხვა ლოკალიზაცია

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using bioimplant; other location

NCSJ40 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის პროქსიმალური 
ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using wire, rod, cerclage or pin; proximal ulna
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NCSJ41 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობისშიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using wire, rod, cerclage or pin; body of ulna

NCSJ42 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დისტალური 
ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using wire, rod, cerclage or pin; distal ulna

NCSJ43 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური 
ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using wire, rod, cerclage or pin; proximal radius

NCSJ44 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;  სხივის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using wire, rod, cerclage or pin; body of radius

NCSJ45 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;  სხივის ძვლის დისტალური 
ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using wire, rod, cerclage or pin; distal radius

NCSJ46 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის ძვლის 
diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using wire, rod, cerclage or pin; body of ulna and radius

NCSJ47 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის ძვლის 
დისტალური ნაწილები

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using wire, rod, cerclage or pin; distal radius and ulna

NCSJ48 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;  სხვა ლოკალიზაცია

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using wire, rod, cerclage or pin; other location

NCSJ50 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით; იდაყვის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using intramedullary nail; proximal ulna

NCSJ51 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობისშიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით; იდაყვის ძვლის 
diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using intramedullary nail; body of ulna

NCSJ52 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით; იდაყვის ძვლის 
დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using intramedullary nail; distal ulna

NCSJ53 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით; სხივის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using intramedullary nail; proximal radius
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NCSJ54 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით;  სხივის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using intramedullary nail; body of radius

NCSJ55 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით;  სხივის ძვლის 
დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using intramedullary nail; distal radius

NCSJ56 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის 
ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using intramedullary nail; body of ulna and radius

NCSJ57 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის 
ძვლის დისტალური ნაწილები

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using intramedullary nail; distal radius and ulna

NCSJ58 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია 
ინტრამედულარული lursmnis გამოყენებით;  სხვა ლოკალიზაცია

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using intramedullary nail; other location

NCSJ60 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using plate and screws; proximal ulna

NCSJ61 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობისშიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using plate and screws; body of ulna

NCSJ62 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using plate and screws; distal ulna

NCSJ63 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using plate and screws; proximal radius

NCSJ64 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით;  სხივის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using plate and screws; body of radius

NCSJ65 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით;  სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using plate and screws; distal radius

NCSJ66 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using plate and screws; body of ulna and radius

NCSJ67 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური 
ნაწილები

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using plate and screws; distal radius and ulna

NCSJ68 წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის გამოყენებით Internal fixation of fracture of forearm using plate

NCSJ70 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using screws alone; proximal ulna
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NCSJ71 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობისშიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using screws alone; body of ulna

NCSJ72 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using screws alone; distal ulna

NCSJ73 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using screws alone; proximal radius

NCSJ74 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
ჭანჭიკების გამოყენებით;  სხივის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using screws alone; body of radius

NCSJ75 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
ჭანჭიკების გამოყენებით;  სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using screws alone; distal radius

NCSJ76 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
ჭანჭიკების გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using screws alone; body of ulna and radius

NCSJ77 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა მხოლოდ 
ჭანჭიკების გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური 
ნაწილები

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using screws alone; distal radius and ulna

NCSJ78 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა მხოლოდ 
ჭანჭიკების გამოყენებით;  სხვა ლოკალიზაცია

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using screws alone; other location

NCSJ80 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using other or combined methods; proximal ulna

NCSJ81 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობისშიდა ფიქსაცია  სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using other or combined methods; body of ulna

NCSJ82 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია  სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის 
დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using other or combined methods; distal ulna

NCSJ83 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია  სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; სხივის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using other or combined methods; proximal radius

NCSJ84 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია  სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით;  სხივის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using other or combined methods; body of radius

NCSJ85 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია  სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით;  სხივის ძვლის დისტალური 
ნაწილი

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using other or combined methods; distal radius
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NCSJ86 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია  სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის ძვლის 
diafizi

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using other or combined methods; body of ulna and radius

NCSJ87 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის შიდა ფიქსაციაა  სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით;  იდაყვის და სხივის ძვლის 
დისტალური ნაწილები

Internal fixation of fracture of elbow or forearm using other or combined methods; distal radius and ulna

NCSJ88 წინამხრის მოტეხილობის სხვა შიდა ფიქსაციაა Other internal fixation of fracture of forearm

NCSJ90 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ჩარევა; 
იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

Other fracture surgery of elbow or forearm; proximal ulna

NCSJ91 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ჩარევა; 
იდაყვის ძვლის diafizi

Other fracture surgery of elbow or forearm; body of ulna

NCSJ92 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის  სხვა ქირურგიული ჩარევა; 
იდაყვის ძვლის დისტალური ნაწილი

Other fracture surgery of elbow or forearm; distal ulna

NCSJ93 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის  სხვა ქირურგიული ჩარევა; სხივის 
ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

Other fracture surgery of elbow or forearm; proximal radius

NCSJ94 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის  სხვა ქირურგიული ჩარევა;  
სხივის ძვლის diafizi

Other fracture surgery of elbow or forearm; body of radius

NCSJ95 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის  სხვა ქირურგიული ჩარევა;  
სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

Other fracture surgery of elbow or forearm; distal radius

NCSJ96 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის  სხვა ქირურგიული ჩარევა;  
იდაყვის და სხივის ძვლის diafizi

Other fracture surgery of elbow or forearm; body of ulna and radius

NCSJ97 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის  სხვა ქირურგიული ჩარევა;  
იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

Other fracture surgery of elbow or forearm; distal radius and ulna

NCSJ98 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის  სხვა ქირურგიული ჩარევა;  სხვა 
ლოკალიზაცია

Other fracture surgery of elbow or forearm; other location

NCSJ99 იდაყვის ან წინამხრის მოტეხილობის  სხვა ქირურგიული ჩარევა;  სხვა 
დაუზუსტებელი ლოკალიზაცია

Other fracture surgery of elbow or forearm; unspecified location

NCSK იდაყვის და წინამხრის ძვლებზე ოპერაციები Operations on bone of elbow and forearm

NCSK19 იდაყვის ან წინამხრის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული ამოკვეთა Partial or total excision of bone of elbow or forearm

NCSK29 იდაყვის ან წინამხრის ძვლის ფენესტრირება ან ფორაჟი Fenestration or forage of bone of elbow or forearm

NCSK39 იდაყვის ან წინამხრის ძვლის კისტის კურეტაჟი (გამოფხეკა) Curettage of cyst of bone of elbow or forearm

NCSK49 წინამხრის ეპიფიზიოდეზისი Epiphysiodesis of forearm

NCSK59 წინამხრის როტაციული ოსტეოტომია Rotation osteotomy of forearm

NCSK69 წინამხრის ოსტეოტომია დამოკლების ან დაგრძელების მიზნით Shortening or lengthening osteotomy of forearm

NCSK79 წინამხრის ძვლის ტრასპორტირების ოპერაცია Bone transport operation of forearm

NCSK89 წინამხრის ეპიფიზიალური ფირფიტის დაგრძელება დაჭიმვით Traction lengthening of epiphyseal plate of forearm

NCSK99 იდაყვის ან წინამხრის ძვლის სხვა ოპერაცია Other operation on bone of elbow or forearm
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NCSL ოპერაციები იდაყვის და წინამხრის კუნთებზე და მყესებზე Operations on muscles and tendons of elbow and forearm

NCSL09 იდაყვის და წინამხრის კუნთის გამოთავისუფლება Freeing of muscle of elbow or forearm

NCSL19 იდაყვის ან წინამხრის კუნთის გაკერვა ან პლასტიკური აღდგენა Suture or plastic repair of muscle of elbow or forearm

NCSL29 იდაყვის ან წინამხრის კუნთის ტრანსპოზიცია Transposition of muscle of elbow or forearm

NCSL39 იდაყვის ან წინამხრის მიოტომია ან ტენოტომია ამოკვეთით ან 
ამოკვეთის გარეშე

Myotomy or tenotomy of elbow or forearm with or without excision

NCSL49 იდაყვის ან წინამხრის მყესის აღდგენა გაკერვით ან ტრანსპლანტირებით Repair of tendon of elbow or forearm by suture or transplant

NCSL59 იდაყვის ან წინამხრის ტენოლიზისი ან ტენოსინოვექტომია Tenolysis or tenosynovectomy of elbow or forearm

NCSL69 იდაყვის ან წინამხრის მყესის დამოკლება ან დაგრძელება, ტენოდეზისი Tenodesis, shortening or lengthening of tendon of elbow or forearm

NCSL89 იდაყვის ან წინამხრის მყესის ტრანსპოზიცია Transposition of tendon of elbow or forearm

NCSL99 იდაყვის ან წინამხრის მყესზე ან კუნთზე სხვა ოპერაცია Other operation on muscle or tendon of elbow or forearm

NCSM ოპერაციები იდაყვის და წინამხრის ფასციაზე, განგლიაზე, სინოვიალურ 
აპკზე და პარკზე 

Operations on fascia, ganglia, synovial sheaths and bursae of elbow and forearm

NCSM09 წინამხრის ფასციოტომია Fasciotomy of forearm

NCSM19 წინამხრის ფასციის ნაწილობრივი ან სრული ამოკვეთა Partial or total excision of fascia of forearm

NCSM29 წინამხრის ფასციის გაკერვა Suture of fascia of forearm

NCSM39 იდაყვის ან წინამხრის სინოვიალური განგლიის ამოკვეთა Excision of synovial ganglion of elbow or forearm

NCSM49 წინამხრის მყესის აპკის კვეთა Discission of sheath of tendon of forearm

NCSM59 წინამხრის მყესის აპკის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of sheath of tendon of forearm

NCSM79 იდაყვის ან წინამხრის პარკის ამოკვეთა Excision of bursa of elbow or forearm

NCSM99 სხვა ოპერაციები იდაყვის და წინამხრის ფასციაზე, განგლიაზე, 
სინოვიალურ აპკზე და პარკზე 

Other operation on fascia, ganglion, synovial sheath or bursa of elbow or forearm

NCSP წინამხრის რეპლანტაცია Replantation of forearm

NCSP10 წინამხრის რეპლანტაცია Replantation of forearm

NCSP30 წინამხრის მულტი-ქსოვილოვანი რეკონსტრუქცია 
რევასკულარიზაციით

Multi tissue reconstruction of underarm with revascularisation

NCSQ წინამხრის ამპუტაცია და მსგავსი ოპერაციები Amputations of forearm and related operations

NCSQ09 იდაყვის ეკზარტიკულაცია Exarticulation of elbow

NCSQ19 წინამხრის ამპუტაცია Amputation of forearm

NCSQ29 იდაყვის ან წინამხრის ტაკვის  დათვალიერება ამპუტაციის ან 
ეკზარტიკულაციის შემდეგ

Revision of exarticulation or amputation stump of elbow or forearm

NCSQ99 იდაყვის ან წინამხრის სხვა ამპუტაცია ან მსგავსი ოპერაცია Other amputation or related operation on elbow or forearm

NCSR ოპერაციები იდაყვის და წინამხრის სიმსივნის გამო Operations for tumours of elbow and forearm

NCSR09 იდაყვის ან წინამხრის რბილი ქსოვილის სიმსივნის არასრული  
ამოკვეთა

Incomplete excision of soft tissue tumour of elbow or forearm
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NCSR19 იდაყვის ან წინამხრის რბილი ქსოვილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of soft tissue tumour of elbow or forearm

NCSR29 იდაყვის ან წინამხრის რბილი ქსოვილის სიმსივნის გაფართოებული 
ამოკვეთა

Extended excision of soft tissue tumour of elbow or forearm

NCSR39 იდაყვის ან წინამხრის რბილი ქსოვილის სიმსივნის ბლოკ– ამოკვეთა Block excision of soft tissue tumour of elbow or forearm

NCSR49 იდაყვის ან წინამხრის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის არასრული  
ამოკვეთა

Incomplete excision of tumour of bone or cartilage of elbow or forearm

NCSR59 იდაყვის ან წინამხრის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of tumour of bone or cartilage of elbow or forearm

NCSR69 იდაყვის ან წინამხრის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის გაფართოებული 
ამოკვეთა

Extended excision of tumour of bone or cartilage of elbow or forearm

NCSR79 იდაყვის ან წინამხრის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის ბლოკ– ამოკვეთა Block excision of tumour of bone or cartilage of elbow or forearm

NCSR99 სხვა ოპერაცია იდაყვის ან წინამხრის სიმსივნის გამო Other operation for tumour of elbow or forearm

NCSS ოპერაციები იდაყვის და წინამხრის მყესების, სახსრების და ძვლის 
ინფექციის გამო 

Operations for infection of tendons, joints and bone of elbow and forearm

NCSS09 წინამხრის მყესის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of tendon of forearm

NCSS19 იდაყვის სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of elbow joint

NCSS29 იდაყვის ან წინამხრის ძვლის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და 
ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of bone of elbow or forearm

NCSS39 წინამხრის მყესის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა თერაპიული აგენტის შეყვანით

Incision and debridement of infection of tendon of forearm with introduction of therapeutic agent

NCSS49 იდაყვის სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა თერაპიული აგენტის შეყვანით

Incision and debridement of infection of elbow joint with introduction of therapeutic agent

NCSS59 იდაყვის ან წინამხრის ძვლის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და 
ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა თერაპიული აგენტის შეყვანით

Incision and debridement of infection of bone of elbow or forearm with introduction of therapeutic agent

NCSS99 სხვა ოპერაცია იდაყვის ან  წინამხრის მყესის, სახსრის ან ძვლის 
ინფექციის გამო 

Other operation for infection of tendon, joint or bone of elbow or forearm

NCST შერეული ოპერაციები იდაყვზე და წინამხარზე Miscellaneous operations on elbow and forearm

NCST39 იდაყვის სახსრის ან წინამხრის დეფორმაციის კორექცია კუნთის, მყესის 
ან იოგის გამოყენებით

Correction of deformity of elbow joint or forearm using muscle, tendon or ligament

NCST49 იდაყვის სახსრის ან წინამხრის დეფორმაციის კორექცია გარეგანი ან 
შიდა ფიქსაციის გამოყენებით

Correction of deformity of elbow joint or forearm using external or internal fixation

NCST59 იდაყვის ან წინამხრის ქსოვილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from tissue of elbow or forearm
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NCST99 იდაყვის სახსარზე ან წინამხარზე სხვა ოპერაცია Other operation on elbow joint or forearm

NCSU იდაყვიდან და წინამხრიდან იმპლანტის და გარეგანი ფიქსაციის 
მოწყობილობების ამოღება

Removal of implants and external fixation devices from elbow and forearm

NCSU00 იდაყვის სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება; ყველა ნაწილი Removal of partial prosthesis from elbow joint; all parts

NCSU01 იდაყვის სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - 
პროქსიმალური

Removal of partial prosthesis from elbow joint; single part - proximal

NCSU02 იდაყვის სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - 
დისტალური

Removal of partial prosthesis from elbow joint; single part - distal

NCSU03 იდაყვის სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - 
სხვა

Removal of partial prosthesis from elbow joint; single part - other

NCSU04 იდაყვის სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება; ორი 
დისტალური ან პროქსიმალური და ერთი დისტალური ნაწილი

Removal of partial prosthesis from elbow joint; two distal or proximal and one distal part

NCSU09 იდაყვის სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Removal of partial prosthesis from elbow joint; other or unspecified

NCSU10 იდაყვის სახსრიდან სრული  პროთეზის ამოღება; ყველა ნაწილი Removal of total prosthesis from elbow joint; all parts

NCSU11 იდაყვის სახსრიდან სრული  პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - 
პროქსიმალური

Removal of total prosthesis from elbow joint; single part - proximal

NCSU12 იდაყვის სახსრიდან სრული  პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - 
დისტალური

Removal of total prosthesis from elbow joint; single part - distal

NCSU13 იდაყვის სახსრიდან სრული  პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - სხვა Removal of total prosthesis from elbow joint; single part - other

NCSU14 იდაყვის სახსრიდან სრული  პროთეზის ამოღება; ორი დისტალური ან 
პროქსიმალური და ერთი დისტალური ნაწილი

Removal of total prosthesis from elbow joint; two distal or proximal and one distal part

NCSU19 იდაყვის სახსრიდან პროთეზის ამოღება Removal prosthesis from elbow joint

NCSU39 იდაყვიდან ან წინამხრიდან გარეგანი ფიქსაციის საშუალების ამოღება Removal of external fixation device from elbow or forearm

NCSU49 იდაყვიდან ან წინამხრიდან შიდა ფიქსაციის საშუალების ამოღება Removal of internal fixation device from elbow or forearm

NCSU69 იდაყვიდან ან წინამხრიდან პროთეზის ზონრის (ლიგამენტის) ამოღება Removal of prosthetic ligament from elbow or forearm

NCSU89 იდაყვიდან ან წინამხრიდან თერაპიული იმპლანტის ამოღება 
დაინფიცირების გამო

Removal of therapeutic implant in treatment of infection of elbow or forearm

NCSU99 იდაყვიდან ან წინამხრიდან სხვა იმპლანტის ამოღება Removal of other implant from elbow or forearm

NCSW განმეორებითი ოპერაციები იდაყვზე და წინამხარზე Reoperations on elbow and forearm

NCSW49 იდაყვის ან წინამხრის გახსნილი ჭრილობის აღდგენითი ოპერაცია Repair of wound dehiscence in surgery of elbow or forearm

NCSW59 განმეორებითი ოპერაციები იდაყვის ან წინამხრის ზედაპირული 
ინფექციის გამო 

Reoperation for superficial infection in surgery of elbow or forearm



NCSP TEXT

NCSW69 განმეორებითი ოპერაციები იდაყვის ან წინამხრის ღრმა ინფექციის გამო Reoperation for deep infection in surgery of elbow or forearm

NCSW79 განმეორებითი ოპერაციები იდაყვის ან წინამხრის ზედაპირული 
სისხლდენის გამო 

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of elbow or forearm

NCSW89 განმეორებითი ოპერაციები იდაყვის ან წინამხრის ღრმა სისხლდenis 

გამო
Reoperation for deep haemorrhage in surgery of elbow or forearm

NCSW99 განმეორებითი ოპერაცია იდაყვზე ან წინამხარზე სხვა Other reoperation in surgery of elbow or forearm

NCX იდაყვთან და წინამხართან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of elbow and forearm

NCXQ00 იდაყვზე ან წინამხარზე გარეგანი პროთეზის დაყენება Adjustment of external prosthesis on elbow or lower arm

NCXT00 იდაყვის სახსარზე გადაუდებელი ჩარევა Forcible manipulation of elbow joint

NCXT10 წინამხარზე დაჭიმვის/გაჭიმვის გამოყენება Application of traction on forearm

NCXX00 რბილი ქსოვილის პუნქცია ან ბიოფსია ნემსით; იდაყვი და წინამხრი Puncture or needle biopsy of soft tissue; elbow and forearm

NCXX05 რბილი ქსოვილის მარტივი კვეთა; იდაყვი და წინამხრი Simple incision of soft tissue; elbow and forearm

NCXX10 ართროცენტეზი; იდაყვი და წინამხრი Arthrocentesis; elbow and forearm

NCXX11 დიაგნოსტიკური ან თერაპიული სუბსტანციის ინექცია სახსარში; 
იდაყვი და წინამხრი

Injection of diagnostic or therapeutic substance into joint; elbow and forearm

NCXX30 რბილი გადახვევა; იდაყვი და წინამხრი Soft bandage; elbow and forearm

NCXX31 ჩამოუყალიბებელი ორთოზი; იდაყვი და წინამხრი Prefabricated orthosis; elbow and forearm

NCXX32 ჩვეულებრივი ლoნგეტი; იდაყვი და წინამხრი Custom moulded splint; elbow and forearm

NCXX33 ჩვეულებრივი თაბაშირის ნახვევი; იდაყვი და წინამხრი Custom moulded cast; elbow and forearm

NCXX34 დიდი ინდივიდუალური თაბაშირის კორსეტი; იდაყვი და წინამხრი Major custom moulded cast; elbow and forearm

NCXX39 სხვა ორთოპედიული გადახვევა; იდაყვი და წინამხრი Other orthopedic bandage; elbow and forearm

NCXX40 გარეგანი დაჭიმვა/გაჭიმვა; იდაყვი და წინამხრი External traction; elbow and forearm

NCXX50 ძვლოვანი მარკერის იმპლანტირება; იდაყვი და წინამხრი Implantation of skeletal marker; elbow and forearm

ND მაჯა და მტევანი Wrist and hand

NDD მაჯის და მტევნის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of wrist and hand

NDDA1A მაჯის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Wrist X-ray examination

NDDA1D მაჯის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bilateral wrist X-ray examination

NDDA2A მტევნის და თითების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Hand and fingers X-ray examination

NDDA2D მტევნის და თითების ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bilateral hand X-ray examination

NDDB1C მაჯის ართროგრაფია რენტგენით Wrist artrography with X-ray

NDDD1A მაჯის და მტევნის კომპიუტერული ტომოგრაფია Hand and wrist CT examination

NDDG1B მაჯის და მტევნის მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა Wrist and hand MRI examination

NDFA00 მტევნის ფუნქციის შეფასება Hand function evaluation
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NDI მაჯის და მტევნის იზოტოპური გამოსახვა Wrist and hand isotope imaging

NDIA00 მტევნის და მაჯის იზოტოპური გამოსახვა Hand and wrist isotope imaging

NDS მაჯის და მტევნის ქირურგია Surgery of wrist and hand

NDSA მაჯის და მტევნის გამოკვლევითი პროცედურები Exploratory procedures on wrist and hand

NDSA00 მაჯის ან მტევნის გამოკვლევა; ღია Exploration of wrist or hand, open

NDSA01 მაჯის ან მტევნის გამოკვლევა; ართროსკოპიული Exploration of wrist or hand, arthroscopic

NDSA12 მაჯის ან მტევნის შენაერთის გამოკვლევა; ღია Exploration of joint of wrist or hand; open

NDSA32 მაჯის ან მტევნის ძვლის ბიოფსია; ღია Biopsy of bone of wrist or hand; open

NDSB მაჯის და მტევნის სახსრის  პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of joint of wrist and hand

NDSB00 მაჯის  სახსრის პირველადი სრული  ჩანაცვლება პროთეზით Primary total prosthetic replacement of joint of wrist

NDSB01 მაჯის  სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით Primary partial prosthetic replacement of joint of wrist

NDSB10 ცერა თითის მსპ სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of MCP joint of thumb

NDSB12 სხვა MCP სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of other MCP joint

NDSB20 ცერა თითის IP სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of IP joint of thumb

NDSB22 სხვა ერთი იპ სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of other single IP joint

NDSB30 რამოდენიმე თითის ან ნების სახსრის პირველადი ჩანაცვლება 
პროთეზით

Primary prosthetic replacement of several of finger or metacarpal joints

NDSB99 მაჯის ან მტევნის სახსრის სხვა პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Other primary prosthetic replacement of joint of wrist or hand

NDSC მაჯის და მტევნის სახსრის  მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of joints of wrist and hand

NDSC00 მაჯის  სახსრის მეორადი სრული  ჩანაცვლება პროთეზით Secondary implantation of total prosthesis in joint of wrist

NDSC01 მაჯის  სახსრის მეორადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary implantation of partial prosthesis in joint of wrist

NDSC10 ცერა თითის MCP სახსრის მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of MCP joint of thumb

NDSC12 სხვა MCP სახსრის მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of other MCP joint

NDSC20 ცერა თითის IP სახსრის მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of IP joint of thumb

NDSC22 სხვა ერთი IP სახსრის მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of other single IP joint

NDSC30 თითის ან ნების სახსრის მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement in joint of finger or metacarpal; single part - distal

NDSC99 მაჯის ან მტევნის სახსრის სხვა მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Other secondary prosthetic replacement of joint of wrist or hand

NDSE ოპერაციები მაჯის და მტევნის სახსრის კაფსულებზე და იოგებზე Operations on capsules and ligaments of joints of wrist and hand

NDSE00 მაჯის სახსრის კაფსულის კვეთა/გაჭრა და შეხორცებებისგან 
გათავისუფლება, ღია 

Incision and release of adherences of capsule of joint of wrist, open

NDSE01 მაჯის სახსრის კაფსულის კვეთა/გაჭრა და შეხორცებებისგან 
გათავისუფლება, ართროსკოპიული

Incision and release of adherences of capsule of joint of wrist, arthroscopic

NDSE10 მაჯის ან მტევნის იოგის ჩაჭრა ან ამოკვეთა Transcision or excision of ligament of wrist or hand

NDSE20 მაჯის იოგის გაკერვა, განმეორებითი კვეთა/გაჭრა ან ტრანსპოზიცია Suture, reinsertion or transposition of ligament of wrist
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NDSE21 მაჯის ან მტევნის იოგის გაკერვა ან განმეორებითი კვეთა/გაჭრა; 
ართროსკოპიული

Suture or reinsertion of ligament of wrist or hand; arthroscopic

NDSE30 მაჯის იოგის ან კაფსულის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
ან ტრანსპლანტატის გამოყენებით

Plastic repair of ligament or capsule of wrist using prosthetic material or transplant

NDSE40 MCP ან IP სახსრების კვეთა/გაჭრა და შეხორცებებისგან გათავისუფლება Incision and release of adherences in MCP or IP joints

NDSE42 MCP ან IP სახსრების იოგის ან კაფსულის პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of ligament or capsule of MCP or IP joint

NDSE44 MCP ან IP სახსრების იოგის ან კაფსულის პლასტიკური აღდგენა 
საპროთეზო მასალის ან ტრანსპლანტატის გამოყენებით

Plastic repair of ligament or capsule of MCP or IP joint using prosthetic material or transplant

NDSE46 რამოდენიმე MCP ან IP სახსრის იოგის ან კაფსულის პლასტიკური 
აღდგენა

Plastic repair of ligament or capsule of several MCP and IP joints

NDSE99 მაჯის ან მტევნის კაფსულაზე ან იოგზე სხვა ოპერაცია; დაუზუსტებელი Other operation on capsule or ligament of joint of wrist or hand; unspecified

NDSF ოპერაციები მაჯის ან მტევნის სინოვიაზე და სასახსრე ზედაპირზე Operations on synovia and joint surfaces of wrist and hand

NDSF00 მაჯის სახსრის სინოვექტომია; ღია Synovectomy of joint of wrist, open

NDSF01 მაჯის სახსრის სინოვექტომია; ართროსკოპიული Synovectomy of joint of wrist, arthroscopic

NDSF10 მაჯის ან მტევნის სახსრის ფრაგმენტის ან ზედაპირის ფიქსაცია; ღია Fixation of fragment of surface of joint of wrist or hand; open

NDSF11 მაჯის ან მტევნის სახსრის ფრაგმენტის ან ზედაპირის ფიქსაცია; 
ართროსკოპიული

Fixation of fragment of surface of joint of wrist or hand; arthroscopic

NDSF12 მაჯის ან მტევნის სახსრის ფრაგმენტის ან ზედაპირის ფიქსაცია; კანქვეშა Fixation of fragment of surface of joint of wrist or hand; percutaneous

NDSF20 ოპერაცია მაჯის ან მტევნის სახსრის ოსტეოქონდრიტის გამო; ღია Operation for osteochondritis of joint of wrist; open

NDSF21 ოპერაცია მაჯის ან მტევნის სახსრის ოსტეოქონდრიტის გამო; 
ართროსკოპიული

Operation for osteochondritis of joint of wrist; arthroscopic

NDSF40 ოპერაცია MCP ან IP სახსრის ოსტეოქონდრიტის გამო; ღია Operation for osteochondritis of MCP or IP joint; open

NDSF44 ოპერაცია რამოდენიმე MCP ან IP სახსრის ოსტეოქონდრიტის გამო; ღია Operation for osteochondritis of several MCP or IP joints; open

NDSF96 სხვა ოპერაცია თითების სინოვიაზე ან სასახსრე ზედაპირზე Other operation on synovia or joint surface of fingers

NDSF99 სხვა ოპერაცია მაჯის ან მტევნის სინოვიაზე ან სასახსრე ზედაპირზე; 
დაუზუსტებელი

Other operation on synovia or joint surface of wrist or hand; unspecified

NDSG მაჯის და მტევნის სახსრის ამოკვეთა რეკონსტრუქცია და 
რედრესაცია/სტაბილიზაცია

Excision, reconstruction and fusion of joint of wrist and hand

NDSG00 მაჯის ართროპლასტიკა Arthroplasty of wrist

NDSG10 მაჯის რედრესაცია/სტაბილიზაცია, სრული /ტოტალური Fusion of wrist, total

NDSG12 მაჯის რედრესაცია/სტაბილიზაცია, ნაწილობრივი Fusion of wrist, partial
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NDSG20 სხვა სახსრის რეკონსტრუქციული ოპერაცია მაჯაზე Other reconstructive joint operation of wrist

NDSG30 პირველი CMC სახსრის ართროპლასტიკა Arthroplasty of first CMC joint

NDSG32 სხვა CMC სახსრის ართროპლასტიკა Arthroplasty of other CMC joint

NDSG40 პირველი MCP ან IP სახსრის ართროპლასტიკა Arthroplasty of first MCP or IP joint

NDSG42 სხვა MCP ან IP სახსრის ართროპლასტიკა Arthroplasty of other MCP or IP joint

NDSG50 პირველი MCP ან IP სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია Fusion of first MCP or IP joint

NDSG52 სხვა MCP ან IP სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია Fusion of other MCP or IP joint

NDSG60 სხვა სახსრის რეკონსტრუქციული ოპერაცია ცერა თითზე Other reconstructive joint operation of first finger

NDSG62 სხვა სახსრის რეკონსტრუქციული ოპერაცია სხვა თითზე Other reconstructive joint operation of other finger

NDSG99 მაჯის და მტევნის სახსრის სხვა ამოკვეთა რეკონსტრუქცია და 
რედრესაცია/სტაბილიზაცია; მტევნის სხვა სახსარი

Other excision, reconstruction or fusion of joint of wrist or hand; other joint of hand

NDSH მაჯის ან მტევნის სახსართან დაკავშირებული პროცედურები Procedures on joint of wrist and hand

NDSH00 მაჯის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation of joint of wrist; open

NDSH01 მაჯის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ართროსკოპიული Reduction of dislocation of joint of wrist; arthroscopic

NDSH10 მაჯის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ღია ან ართროსკოპიული Reduction of dislocation of finger, open or arthroscopic

NDSH12 თითის სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation of joint prosthesis of finger; open

NDSH20 მაჯის სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება Reduction of dislocation of joint prosthesis of wrist

NDSH30 მაჯის ან მტევნის სახსრის შეხირცებებისგან გამოთავისუფლება; ღია ან 
ართროსკოპიული

Freeing of adhesions of joint of wrist or hand; open or arthroscopic

NDSH99 სხვა ოპერაცია მაჯის ან მტევნის სახსარზე Other operation on joint of wrist or hand

NDSJ მაჯის და მტევნის მოტეხილობების ქირურგია Fracture surgery of wrist and hand

NDSJ00 მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის ღია ჩასწორება Open reduction of fracture of wrist or hand

NDSJ01 მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, ფალანგის 
მოტეხილობის გარდა

Closed reduction of fracture of wrist or hand excluding fracture of phalanx

NDSJ02 მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია External fixation of fracture of wrist or hand

NDSJ10 მაჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების 
გამოყენებით

Internal fixation of fracture of wrist using plate and/or screws

NDSJ12 ნების I ძვლის ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის 
და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით

Internal fixation of fracture of first metacarpal or phalax using plate and/or screws

NDSJ14 ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია 
ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით

Internal fixation of fracture of other metacarpal of phalanx using plate and/or screws

NDSJ20 მაჯის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების 
გამოყენებით

Internal primary fixation of fracture of wrist with other methods

NDSJ22 ნების I ძვლის ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია 
სხვა მეთოდების გამოყენებით

Internal primary fixation of fracture of first metacarpal or phalanx with other methods
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NDSJ24 ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი 
ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით

Internal primary fixation of fracture of other metacarpal or phalanx with other methods

NDSJ79 მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის განმეორებითი ფიქსაცია Refixation of fracture of hand or wrist

NDSJ89 მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის დაგვიანებითი ფიქსაცია ძვლის 
ფორმირების ხელშესაწყობათ

Late fixation of fracture of hand or wrist to promote bone formation

NDSJ99 სხვა ოპერაცია მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის გამო Other fracture surgery of wrist or hand

NDSK ოპერაციები მაჯის და მტევნის ძვალზე Operations on bone of wrist and hand

NDSK00 მაჯის ძვლის ამოკვეთა ან კვეთა/გაჭრა Excision or incsion of a bone of wrist

NDSK10 მტევნის ძვლის ამოკვეთა ან კვეთა/გაჭრა Incision or excision of a bone of hand

NDSK20 მტევნის ან მაჯის ძვლის ოსტეოტომია და როტაცია Osteotomy and rotation of a bone of hand or wrist

NDSK24 მტევნის ძვლის დამოკლება ან დაგრძელება Shortening or lenghtening of a bone of hand

NDSK99 სხვა ოპერაცია მაჯის ან მტევნის ძვალზე Other operation on bone of hand or wrist

NDSL ოპერაციები მაჯის და მტევნის კუნთებზე და მყესებზე Operations on muscles and tendons of wrist and hand

NDSL00 მაჯის ან მტევნის კუნთის გამოთავისუფლება Freeing of muscle of wrist or hand

NDSL10 მაჯის ან მტევნის მიოტომია ან ტენოტომია ამოკვეთის გარეშე Myotomy or tenotomy of wrist or hand with or without excision

NDSL20 მაჯის ან მტევნის მყესის გამოთავისუფლება Freeing of tendon of wrist or hand

NDSL30 მაჯის ან მტევნის ტენოსინოვექტომია Tenosynovectomy of wrist or hand

NDSL40 მაჯის ან მტევნის მყესის ტენოდეზი Tenodesis of tendon of wrist of hand

NDSL42 მაჯის ან მტევნის მყესის დამოკლება Shortening of tendon of wrist or hand

NDSL44 მაჯის ან მტევნის მყესის დაგრძელება Lengthening of tendon of wrist or hand

NDSL46 მაჯის ან მტევნის მყესის ტრანსპოზიცია Transposition of tendon of wrist or hand

NDSL50 მტევნის მყესის პროთეზირება (პროთეზირების ოპერაცია) Tendon prosthesis operation of hand

NDSL52 მაჯის ან მტევნის მყესის ტრანსპლანტირება Transplantation of tendon to wrist or hand

NDSL70 მაჯის ან მტევნის კუნთის გაკერვა ან პლასტიკური აღდგენა Suture or plastic repair of muscle of wrist or hand

NDSL72 მაჯის ან ნების მიდამოს მყესის გაკერვა ან განმეორებითი ჩადგმა Suture or reinsertion of tendon of wrist or metacarpal area

NDSL74 თითის გამშლელი მყესის გაკერვა ან განმეორებითი ჩადგმა Suture or reinsertion of extensor tendon of finger

NDSL76 მაჯის ან მტევნის მყესის გაკერვა ან განმეორებითი ჩადგმა; მომხრელი 
მყესი

Suture or reinsertion of tendon of wrist or hand; flexor tendon

NDSL99 სხვა ოპერაციები მაჯის ან მტევნის კუნთზე ან მყესზე Other operation on muscle or tendon of wrist or hand

NDSM ოპერაციები მაჯის ან მტევნის ფასციაზე, განგლიაზე, სინოვიალურ 
furclebze და აპკებზე

Operations on fascia, ganglia, synovial sheaths and bursae of wrist and hand

NDSM00 მაჯის ან მტევნის ფასციის ნაწილობრივი ან სრული /ტოტალური 
ამოკვეთა ან ფასციოტომია

Fasciotomy or partial of total excision of fascia of wrist or hand

NDSM10 მაჯის ან მტევნის ფასციის გაკერვა Suture of fascia of wrist or hand

NDSM20 მაჯის ან მტევნის სინოვიალური განგლიის ან აპკის ამოკვეთა Excision of synovial ganglion or bursa of wrist or hand

NDSM30 მაჯის ან მტევნის მყესის ფურცლის/ფენის კვეთა ან ნაწილობრივი 
ამოკვეთა

Discission or partial excision of sheath of tendon of wrist or hand
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NDSM40 მაჯის ან მტევნის მყესის რეკონსტრუქცია Reconstruction of pulley of tendon of wrist or hand

NDSM99 სხვა ოპერაცია მაჯის ან მტევნის ფასციაზე, განგლიაზე, სინოვიალურ 
ფურცლებზე და აპკებზე

Other operation on fascia, ganglion, synovial sheath or bursa of wrist or hand

NDSP მაჯის ან მტევნის რეპლანტაცია და აუტოტრანსპლანტირება Replantations and autotransplantations to wrist and hand

NDSP00 მტევანში თითის რეპლანტაცია და აუტოტრანსპლანტირება Replantation and autotransplantation of digit to hand

NDSP02 მტევანში ერთზე მეტი თითის რეპლანტაცია Replantation of more than one digit to hand

NDSP10 მტევნის რეპლანტაცია Replantation of hand

NDSP20 მაჯის ან მტევნის მრავალქსოვილოვანი აღდგენა რევასკულარიზაციის 
ჩათვლით

Multi-tissue repair of wrist or hand including revascularisation

NDSP22 თითის ან თითების მრავალქსოვილოვანი აღდგენა რევასკულარიზაციის 
ჩათვლით

Multi-tissue repair of finger or fingers including revascularisation

NDSQ მაჯის და მტევნის ამპუტაცია და მსგავსი/მონათესავე ოპერაციები Amputations and related operations in wrist and hand

NDSQ00 ამპუტაცია მაჯაში ან მტევანში Amputation in wrist or hand

NDSQ02 ცერა თითის ამპუტაცია Amputation of thumb

NDSQ04 სხვა თითების ამპუტაცია Amputation of other finger(s)

NDSQ10 მაჯაში ამპუტაციის ან ეგზარტიკულაციის შედეგად ტაკვის რევიზია Revision of amputation or exarticulation stump in wrist

NDSQ12 ცერა თითის ამპუტაციის ან ეგზარტიკულაციის შედეგად ტაკვის 
რევიზია

Revision of amputation or exarticulation stump of thumb

NDSQ14 სხვა თითის(თითების) ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შედეგად 
ტაკვის რევიზია

Revision or amputation or exarticulation of other finger(s)

NDSQ99 მაჯის და მტევნის სხვა ამპუტაცია ან მსგავსი/მონათესავე ოპერაციები Other amputation or related operation in wrist or hand

NDSR ოპერაციები მაჯის და მტევნის სიმსივნეების გამო Operations for tumours of wrist and hand

NDSR00 მაჯის ან მტევნის რბილი ქსოვილის სიმსივნის არასრული  ამოკვეთა Incomplete excision of soft tissue tumour of wrist or hand

NDSR02 მაჯის ან მტევნის რბილი ქსოვილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of soft tissue tumour of wrist or hand

NDSR10 მაჯის ან მტევნის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის არასრული  ამოკვეთა Incomplete excision of tumour of bone or cartilage of wrist or hand

NDSR12 მაჯის ან მტევნის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of tumour of bone or cartilage of wrist or hand

NDSR99 სხვა ოპერაციები მაჯის და მტევნის სიმსივნეების გამო Other operation for tumour of wrist or hand

NDSS ოპერაციები მაჯის ან მტევნის მყესების, სახსრების და ძვლის ინფექციის 
გამო

Operations for infection of tendons, joints and bone of wrist and hand

NDSS00 მაჯის ან მტევნის მყესის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of tendon of wrist or hand
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NDSS10 მაჯის ან მტევნის სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და 
ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of joint of wrist or hand

NDSS20 მაჯის ან მტევნის ძვლის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of bone of wrist or hand

NDSS99 სხვა ოპერაცია მაჯის ან მტევნის მყესის, სახსრის ან ძვლის ინფექციის 
გამო 

Other operation for infection of tendon, joint or bone of wrist or hand

NDST შერეული ოპერაციები მაჯაზე და მტევანზე Miscellaneous operations on wrist and hand

NDST08 პირველი ფაზის ოპერაცია მაჯის და მტევნის მრავლობითი ტრავმის 
დროს

First phase operation for multiple trauma of hand and wrist

NDST10 პოლიციზაცია Pollicisation

NDST12 ფეხის თითის ფალანგიზაცია Phalangisation of toe

NDST14 ნების ფალანგიზაცია Phalangisation of metacarpal

NDST19 სხვა ფალანგიზაცია Other phalangisation

NDST20 მტევნის სხივური ძვლის ტრანსპოზიცია Transposition of radius of hand

NDST30 შეერთებული თითების კორექცია Correction of conjoined fingers

NDST39 ანომალიური თითების სხვა კორექცია Other correction of anomaly of fingers

NDST40 მტევნის რთული დეფორმაციის კომპლექსური კორექცია Complex correction of complicated deformity of hand

NDST59 მაჯის ან მტევნის ქსოვილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from tissue of wrist or hand

NDST99 სხვა ოპერაცია მაჯაზე ან მტევანზე Other operation on wrist or hand

NDSU მაჯიდან და მტევნიდან იმპლანტის და გარეგანი ფიქსაციის 
მოწყობილობების ამოღება

Removal of implants and external fixation devices from wrist and hand

NDSU00 მაჯიდან პროთეზის ამოღება Removal of prosthesis from wrist

NDSU02 თითიდან პროთეზის ამოღება Removal of prosthesis from finger

NDSU10 მაჯიდან და მტევნიდან პროთეზული იოგის/სალტის ამოღება Removal of prosthetic ligament from wrist or hand

NDSU20 მაჯიდან და მტევნიდან გარეგანი ფიქსაციის მოწყობილობების ამოღება Removal of external fixation device from wrist or hand

NDSU30 მაჯიდან და მტევნიდან შიდა ფიქსაციის მოწყობილობების ამოღება Removal of internal fixation device from wrist or hand

NDSU40 მაჯიდან და მტევნიდან თერაპიული იმპლანტის ამოღება ინფექციის 
თერაპიას დროს

Removal of therapeutic implant in treatment of infection or wrist or hand

NDSU99 მაჯიდან და მტევნიდან სხვა იმპლანტის ამოღება Removal of other implant from wrist or hand

NDSW განმეორებითი ოპერაციები მაჯაზე და მტევანზე Reoperations on wrist and hand

NDSW00 განმეორებითი ოპერაციები მაჯაზე და მტევანზე ინფექციის გამო Reoperation for infection in surgery of wrist or hand

NDSW10 განმეორებითი ოპერაციები მაჯაზე და მტევანზე სისხლდენის გამო Reoperation for haemorrhage in surgery of wrist or hand

NDSW99 სხვა ოპერაცია მაჯის ან მტევნის ქირურგიაში Other reoperation in surgery of wrist or hand

NDX მაჯასთან და მტევანთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of wrist and hand
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NDXA05 მაჯის ან მტევნის სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; 
დახურული

Removal of foreign or loose body from joint of wrist or hand, closed

NDXA20 მაჯის ან მტევნის რბილი ქსოვილის ან სახსრის ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of soft tissue or joint of wrist or hand

NDXA22 მაჯის ან მტევნის ძვლის ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of bone of wrist or hand

NDXA29 მაჯის ან მტევნის ძვლის ბიოფსია ნემსით, დაუზუსტებელი Needle biopsy of wrist or hand, unspecified

NDXH00 მაჯის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation of joint of wrist; closed

NDXH10 მტევნის სხვა სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation of other joint of hand; closed

NDXH20 მაჯის სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation of joint prosthesis of wrist; closed

NDXH24 თითის სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation of joint prosthesis of finger; closed

NDXH30 მაჯის ან მტევნის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; 
დახურული

Freeing of adhesions of joint of wrist or hand; closed

NDXJ00 მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; ფალანგა Closed reduction of fracture of wrist or hand; phalanx

NDXQ00 მაჯაზე ან მტევანზე გარეგანი პროთეზის მორგება Adjustment of external prosthesis on wrist or hand

NDXT00 მაჯის ან მტევნის სახსრების ჩასწორებითი მანიპულაცია Forcible manipulation of joint of wrist or hand

NDXT10 მტევნის ან თითის დაჭიმვა Applying traction on hand or finger

NDXX00 რბილი ქსოვილის პუნქცია ან ბიოფსია ნემსით; მაჯა და მტევანი Puncture or needle biopsy of soft tissue; wrist and hand

NDXX01 ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიის მიზნით; მაჯა და მტევანი Needle biopsy for cytology; wrist and hand

NDXX05 რბილი ქსოვილის მარტივი კვეთა; მაჯა და მტევანი Simple incision of soft tissue; wrist and hand

NDXX10 ართროცენტეზი; მაჯა და მტევანი Arthrocentesis; wrist and hand

NDXX11 სახსარში დიაგნოსტიკური ან სამკურნალო სუბსტანციის შეყვანა; მაჯა 
და მტევანი

Injection of diagnostic or therapeutic substance into joint; wrist and hand

NDXX30 რბილი გადახვევა; მაჯა და მტევანი Soft bandage; wrist and hand

NDXX31 ჩამოუყალიბებელი ორთოზი; მაჯა და მტევანი Prefabricated orthosis; wrist and hand

NDXX32 ჩვეულებრივი ლანგეტი; მაჯა და მტევანი Custom moulded splint; wrist and hand

NDXX33 ჩვეულებრივი თაბაშირის ნახვევი; მენჯი (გავის ძვლის და კუდუსუნის 
ჩათვლით)

Custom moulded cast; wrist and hand

NDXX34 დიდი ინდივიდუალური თაბაშირის კორსეტი; მაჯა და მტევანი Major custom moulded cast; wrist and hand

NDXX39 სხვა ორთოპედიული გადახვევა; მაჯა და მტევანი Other orthopedic bandage; wrist and hand

NDXX40 გარეგანი გაჭიმვა/დაჭიმვა; მაჯა და მტევანი External traction; wrist and hand

NDXX50 ძვლოვანი მარკერის იმპლანტირება; მაჯა და მტევანი Implantation of skeletal marker; wrist and hand

NE მენჯი Pelvis

NED მენჯის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of pelvis

NEDA1A მენჯის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Pelvis X-ray examination

NEDA1M სამშობიარო გზების გაზომვა რენტგენოლოგიური გამოკვლევის 
მეშვეობით

Birth channel measurement with X-ray
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NEDD1A მენჯის და ბარძაყის კომპიუტერული ტომოგრაფია Pelvis and hip bones CT examination

NEDG1A მაგნიტურ–რეზონანსური პელვიმეტრია MRI pelvimetry

NEDG1B მენჯის, ბარძაყის და ბარძაყის ძვლის მაგნიტურ–რეზონანსური 
გამოკვლევა

Pelvic, hip and femur MRI examination

NEI მენჯის და ბარძაყის იზოტოპური გამოკვლევა Pelvis and hips isotope imaging

NEIA00 მენჯის და ბარძაყის იზოტოპური გამოკვლევა Pelvis and hips isotope imaging

NEO მენჯის ღრუს რენტგენოთერაპია Radiotherapy of pelvic area

NEO001 მენჯის, გავის ძვლის და კუდუსუნის წინასაოპერაციო 
რენტგენოთერაპია

Preoperative radiotherapy of pelvis, sacrum and coggyx

NEO002 მენჯის, გავის ძვლის და კუდუსუნის რადიკალური რენტგენოთერაპია Radical radiotherapy of pelvis, sacrum and coggyx

NEO003 მენჯის, გავის ძვლის და კუდუსუნის დამხმარე რენტგენოთერაპია Adjuvant radiotherapy of pelvis, sacrum and coggyx

NEO004 მენჯის, გავის ძვლის და კუდუსუნის პალიატიური რენტგენოთერაპია Palliative radiotherapy of pelvis, sacrum and coggyx

NEO029 მენჯის, გავის ძვლის და კუდუსუნის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის 
რენტგენოთერაპია

Radiotherapy of local recidive of tumor of pelvis, sacrum and coggyx

NEO049 მენჯის, გავის ძვლის და კუდუსუნის მეტასტაზის რენტგენოთერაპია Radiotherapy of methastasis in pelvis, sacrum or coggyx

NEO090 მენჯის, გავის ძვლის და კუდუსუნის პროფილაქტიკური 
რენტგენოთერაპია

Profylactisc radiotherapy of pelvis, sacrum and coggyx

NEO099 მენჯის, გავის ძვლის და კუდუსუნის სხვა რენტგენოთერაპია Other radiotherapy of pelvis, sacrum and coggyx

NES მენჯის ქირურგია Surgery of pelvis

NESA მენჯის გამოკვლევითი პროცედურები Exploratory procedures on pelvis

NESA00 მენჯის გამოკვლევა; ღია Exploration of pelvis; open

NESA01 მენჯის გამოკვლევა; ართროსკოპიული Exploration of pelvis; arthroscopic

NESA12 მენჯის სახსრის გამოკვლევა; ღია Exploration of joint of pelvis; open

NESA30 მენჯის ძვლის ბიოფსია; კანქვეშა Biopsy of bone of pelvis; percutaneous

NESA31 მენჯის ძვლის ბიოფსია; ართროსკოპიული Biopsy of bone of pelvis; arthroscopic

NESA32 მენჯის ძვლის ბიოფსია; ღია Biopsy of bone of pelvis; open

NESB მენჯის სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of joint of pelvis

NESB99 მენჯის სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით Primary partial prosthetic replacement of joint of pelvis

NESC მენჯის სახსრის მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of joint of pelvis

NESC99 მენჯის სახსარში  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება Secondary implantation of prosthesis in joint of pelvis

NESE ოპერაციები მენჯის სახსრის პარკზე და იოგზე Operations on capsules and ligaments of joint of pelvis

NESE99 ოპერაცია მენჯის სახსრის პარკზე ან იოგზე Operation on capsule or ligament of joint of pelvis
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NESF ოპერაციები მენჯის სახსრის სინოვიაზე და ზედაპირზე Operations on synovia and surfaces of joint of pelvis

NESF99 ოპერაცია მენჯის სახსრის  სინოვიაზე ან ზედაპირზე Operation on synovia or surface of joint of pelvis

NESG მენჯის სახსრის ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
რედრესაცია/სტაბილიზაცია

Excision, reconstruction and fusion of joint of pelvis

NESG09 მენჯის სახსრის ამოკვეთის ართროპლასტიკა Excision arthroplasty of joint of pelvis

NESG19 მენჯის სახსრის ინტერპოზიციული ართროპლასტიკა Interposition arthroplasty of joint of pelvis

NESG29 მენჯის სახსრის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზით შეცვლის გარეშე Other arthroplasty of joint of pelvis without prosthetic replacement

NESG30 მენჯის სახსრის  რედრესაცია/სტაბილიზაცია  შიდა ფიქსაციით Fusion of joint of joint of pelvis with internal fixation

NESG34 მენჯის სახსრის  რედრესაცია/სტაბილიზაცია გარეგანი ფიქსაციით Fusion of joint of joint of pelvis with external fixation

NESG39 მენჯის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციის გარეშე Fusion of joint of pelvis without fixation

NESG49 მენჯის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით Fusion of joint of pelvis with internal fixation

NESG59 მენჯის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია გარეგანი ფიქსაციით Fusion of joint of pelvis with external fixation

NESG99 მენჯის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
რედრესაცია/სტაბილიზაცია

Other excision, reconstruction or fusion of joint of pelvis

NESH შერეული ოპერაციები მენჯის სახსარზე Miscellaneous operations on joint of pelvis

NESH09 მენჯის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება Reduction of dislocation of joint of pelvis

NESH29 მენჯის სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება Reduction of dislocation prosthesis of joint of pelvis

NESH99 სხვა ოპერაცია მენჯის სახსარზე Other operation on joint of pelvis

NESJ მენჯის მოტეხილობის ქირურგია Fracture surgery of pelvis

NESJ09 მენჯის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება Closed reduction of fracture of pelvis

NESJ19 მენჯის მოტეხილობის ღია ჩასწორება Open reduction of fracture of pelvis

NESJ29 მენჯის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია External fixation of fracture of pelvis

NESJ39 მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური იმპლანტის 
გამოყენებით

Internal fixation of fracture of pelvis using bioimplant

NESJ49 მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია  Cxiris, Reros, სერკლაჟის ან 
ლურსმნის გამოყენებით

Internal fixation of fracture of pelvis using wire, rod, cerclage or pin

NESJ50 ოპერაცია მენჯის რგოლის მოტეხილობის გამო Operation of fracture of pelvic ring

NESJ69 მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების 
გამოყენებით

Internal fixation of fracture of pelvis using plate and screws

NESJ79 მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით

Internal fixation of fracture of pelvis using screws alone

NESJ86 მენჯის  მოტეხილობის განმეორებითი ოპერაცია ან ადრინდელი 
მოტეხილობის ქირურგია 

Reoperation or late fracture surgery of pelvis

NESJ89 მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული 
მეთოდების გამოყენებით

Internal fixation of fracture of pelvis using other or combined methods
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NESJ99 მენჯის მოტეხილობის სხვა ქირურგია Other fracture surgery of pelvis

NESK ოპერაციები მენჯის ძვალზე Operations on bone of pelvis

NESK09 მენჯის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა Excision of fragment of bone of pelvis

NESK19 მენჯის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა Partial or total excision of bone of pelvis

NESK29 მენჯის ძვლის ფენესტრაცია ან ფორაჯი Fenestration or forage of bone of pelvis

NESK39 მენჯის ძვლის კისტის გამოფხეკვა (კურეტაჟი) Curettage of cyst of bone of pelvis

NESK49 მენჯის ეპიფიზიოდეზისი Epiphysiodesis of pelvis

NESK59 მენჯის ანგულაცია, როტაცია ან ჩანაცვლებითი ოსტეოტომია Angulation, rotation or displacement osteotomy of pelvis

NESK79 მენჯის ძვლის ტრასპორტირების ოპერაცია Bone transport operation of pelvis

NESK89 მენჯის ეპიფიზარული ფირფიტის დაგრძელება გაჭიმვით/დაჭიმვით Traction lengthening of epiphyseal plate of pelvis

NESK99 სხვა ოპერაცია მენჯის ძვალზე Other operation on bone of pelvis

NESL ოპერაციები მენჯის კუნთებზე და მყესებზე Operations on muscles and tendons of pelvis

NESL09 მენჯის კუნთის გამოთავისუფლება Freeing of muscle of pelvis

NESL19 მენჯის კუნთის გაკერვა ან პლასტიკური აღდგენა Suture or plastic repair of muscle of pelvis

NESL29 მენჯის კუნთის ტრანსპოზიცია Transposition of muscle of pelvis

NESL39 მენჯის მიოტომია ან ტენოტომია ამოკვეთით ან ამოკვეთის გარეშე Myotomy or tenotomy of pelvis with or without excision

NESL49 მენჯის იოგის აღდგენითი ოპერაცია გაკერვით ან ტრანსპლანტის 
მეშვეობით

Repair of ligament of pelvis with suture or transplant

NESL99 სხვა ოპერაცია მენჯის კუნთზე ან მყესზე Other operation on muscle or tendon of pelvis

NESM ოპერაციები მენჯის ფასციაზე, განგლიაზე და პარკზე Operations on fascia, ganglia and bursae of pelvis

NESM99 ოპერაცია მენჯის ფასციაზე, განგლიაზე და პარკზე Operation on fascia, ganglion or bursa of pelvis

NESN მენჯის ტრანსპლანტირება Transplantations in pelvis

NESN09 მენჯში ძვლოვანი ქსოვილის აუტოპლასტიკა/აუტოგადანერგვა Autograft of bone to pelvis

NESN19 მენჯში ძვლოვანი ქსოვილის ალოპლასტიკა/გადანერგვა Allograft of bone to pelvis

NESN29 მენჯში ძვლოვანი ქსოვილის ქსენოპლასტიკა/გადანერგვა Xenograft of bone to pelvis

NESN49 მენჯში ხრტილის, პრეიოსტეუმის (ძვლისზედა) ან ფასციის 
ტრანსპლანტირება

Transplantation of cartilage, periosteum or fascia to pelvis

NESN99 სხვა ტრანსპლანტირება მენჯის ქირურგიაში Other transplantation in surgery of pelvis

NESP რეპლანტაცია და აუტოტრანსპლანტირება მენჯში Replantations and autotransplantations in pelvis

NESP29 კიდურის რეპლანტაცია მენჯის დონეზე Replantation of extremity at level of pelvis

NESQ მენჯის ამპუტაციური ან მსგავსი ოპერაციები Amputations and related operations on pelvis

NESQ19 ჰემიპელვექტომია Hemipelvectomy

NESQ29 ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომ მენჯის ტაკვის 
დათვალიერება/რევიზია

Revision of amputation or exarticulation stump of pelvis

NESQ99 მენჯის სხვა ამპუტაცია ან მსგავსი ოპერაცია Other amputation in pelvis or related operation
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NESR ოპერაციები მენჯის სიმსივნის გამო Operations for tumours of pelvis

NESR09 მენჯის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის არასრული  ამოკვეთა Incomplete excision of soft tissue tumour of pelvis

NESR19 მენჯის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of soft tissue tumour of pelvis

NESR29 მენჯის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის გაფართოვებული ამოკვეთა Extended excision of soft tissue tumour of pelvis

NESR39 მენჯის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის ბლოკ–ამოკვეთა Block excision of soft tissue tumour of pelvis

NESR49 მენჯის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის არასრული  ამოკვეთა Incomplete excision of tumour of bone or cartilage of pelvis

NESR50 ოპერაცია მენჯის ტერატომის გამო Operation on teratoma of pelvis

NESR59 მენჯის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of tumour of bone or cartilage of pelvis

NESR69 მენჯის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის გაფართოვებული ამოკვეთა Extended excision of tumour of bone or cartilage of pelvis

NESR79 მენჯის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის ბლოკ– ამოკვეთა Block excision of tumour of bone or cartilage of pelvis

NESR99 სხვა ოპერაცია მენჯის სიმსივნის გამო Other operation for tumour of pelvis

NESS ოპერაციები მენჯის მყესების, სახსრების და ძვლის ინფექციის გამო Operations for infection of tendons, joints and bone of pelvis

NESS19 მენჯის სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of joint of pelvis

NESS29 მენჯის ძვლის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის 
ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of bone of pelvis

NESS49 მენჯის სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა თერაპიული აგენტის შეყვანით

Incision and debridement of infection of joint of pelvis with introduction of therapeutic agent

NESS59 მენჯის ძვლის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის 
ამოკვეთა თერაპიული აგენტის შეყვანით

Incision and debridement of infection of bone of pelvis with introduction of therapeutic agent

NESS99 სხვა ოპერაცია მენჯის მყესის, სახსრის ან ძვლის ინფექციის გამო Other operation for infection of tendon, joint or bone of pelvis

NEST შერეული ოპერაციები მენჯზე Miscellaneous operations on pelvis

NEST49 მენჯის სახსრის დეფორმაციის კორექცია გარეგანი ან შიდა ფიქსაციის 
გამოყენებით

Correction of deformity of joint of pelvis using external or internal fixation

NEST59 მენჯის ქსოვილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from tissue of pelvis

NEST99 სხვა ოპერაცია მენჯზე Other operation on pelvis

NESU მენჯიდან იმპლანტის და გარეგანი ფიქსაციის მოწყობილობების 
ამოღება

Removal of implants and external fixation devices from pelvis

NESU19 მენჯის სახსრიდან სრული  პროთეზის ამოღება Removal of total prosthesis from joint of pelvis

NESU39 მანჯიდან გარეგანი ფიქსაციის საშუალების ამოღება Removal of external fixation device from pelvis

NESU49 მანჯიდან შიდა ფიქსაციის საშუალების ამოღება Removal of internal fixation device from pelvis

NESU89 მენჯიდან თერაპიული იმპლანტის ამოღება დაინფიცირების გამო Removal of therapeutic implant in treatment of infection of pelvis

NESU99 მენჯიდან სხვა იმპლანტის ამოღება Removal of other implant from pelvis

NESW განმეორებითი ოპერაციები მენჯზე Reoperations on pelvis

NESW10 მენჯის ღრმა ინფექციის გამო განმეორებითი ოპერაციები Reoperation for deep infection in in surgery of pelvis
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NESW49 მენჯის გახსნილი ჭრილობის აღდგენითი ოპერაცია Repair of wound dehiscence in surgery of pelvis

NESW59 განმეორებითი ოპერაციები მენჯის ზედაპირული ინფექციის გამო Reoperation for superficial infection in surgery of pelvis

NESW69 მენჯის ღრმა ინფექციის გამო განმეორებითი ოპერაციები Reoperation for deep infection in surgery of pelvis

NESW79 განმეორებითი ოპერაციები მენჯიდან ზედაპირული სისხლდენის გამო Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of pelvis

NESW89 განმეორებითი ოპერაციები მენჯიდან ღრმა სისხლდენის გამო Reoperation for deep haemorrhage in surgery of pelvis

NESW99 სხვა განმეორებითი ოპერაცია მენჯზე Other reoperation in surgery of pelvis

NEX მენჯთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of pelvis

NEXA00 მენჯის ძვლის ან თეძოს დაზიანებული უბნის მოწვა Heat coagulation of lesiion of pelvic bones or hip

NEXQ00 მენჯში გარეგანი პროთეზის ჩასმა/ჩაყენება Adjustment of external prosthesis to pelvis

NEXT10 მენჯის დაჭიმვა/გაჭიმვა Traction of pelvis

NEXX00 მენჯის რბილი ქსოვილის გამოკვლევა; კანქვეშა Exploration of soft tissue of pelvis; percutaneous

NEXX01 მენჯის ბიოფსია ციტოლოგიის მიზნით; კანქვეშა Biopsy of pelvis for cytology; percutaneous

NEXX05 რბილი ქსოვილის მარტივი კვეთა; მენჯი (გავის ძვლის და კუდუსუნის 
ჩათვლით)

Simple incision of soft tissue; pelvis (incl. sacrum and coccyx)

NEXX10 ართროცენტეზი; მენჯი (გავის ძვლის და კუდუსუნის ჩათვლით) Arthrocentesis; pelvis (incl. sacrum and coccyx)

NEXX11 სადიაგნოსტიკო ან სამკურნალო სუბსტანციის შეყვანა (ინექცია) 
სახსარში; მენჯი

Injection of diagnostic or therapeutic substance into joint; pelvis

NEXX30 რბილი გადახვევა; მენჯი (გავის ძვლის და კუდუსუნის ჩათვლით) Soft bandage; pelvis (incl. sacrum and coccyx)

NEXX31 ჩამოუყალიბებელი ორთოზი; მენჯი (გავის ძვლის და კუდუსუნის 
ჩათვლით)

Prefabricated orthosis; pelvis (incl. sacrum and coccyx)

NEXX32 ჩვეულებრივი ლანგეტი; მენჯი (გავის ძვლის და კუდუსუნის ჩათვლით) Custom moulded splint; pelvis (incl. sacrum and coccyx)

NEXX33 ჩვეულებრივი თაბაშირის ნახვევი; მენჯი (გავის ძვლის და კუდუსუნის 
ჩათვლით)

Custom moulded cast; pelvis (incl. sacrum and coccyx)

NEXX34 დიდი ინდივიდუალური თაბაშირის კორსეტი; მენჯი (გავის ძვლის და 
კუდუსუნის ჩათვლით)

Major custom moulded cast; pelvis (incl. sacrum and coccyx)

NEXX39 სხვა ორთოპედიული გადახვევა; მენჯი (გავის ძვლის და კუდუსუნის 
ჩათვლით)

Other orthopedic bandage; pelvis (incl. sacrum and coccyx)

NEXX40 გარეგანი გაჭიმვა/დაჭიმვა; მენჯი (გავის ძვლის და კუდუსუნის 
ჩათვლით)

External traction; pelvis (incl. sacrum and coccyx)

NEXX50 ძვლოვანი მარკერის იმპლანტირება; მენჯი (გავის ძვლის და 
კუდუსუნის ჩათვლით)

Implantation of skeletal marker; pelvis (incl. sacrum and coccyx)

NF menj-barZayis სახსარი და ბარძაყის ძვალი Hip joint and thigh

NFD menj-barZayis სახსრის და ბარძაყის ძვლის დიაგნოსტიკური 
რენტგენოლოგია

Diagnostic radiology of hip joint and thigh

NFDA1A menj-barZayis რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Hip X-ray examination
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NFDA1D menj-barZayis ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bilateral hip X-ray examination

NFDA3A ბარძაყის ძვლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Femur X-ray examination

NFDA3D ბარძაყის ძვლის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bilateral femur X-ray examination

NFDB1C menj-barZayis რენტგენოლოგიური ართროგრაფია Hip artrography with X-ray

NFDD3A ბარძაყის ძვლის კომპიუტერული ტომოგრაფია Femur CT

NFDE1A menj-barZayis სახსრის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Hip joint ultrasound examination

NFI menj-barZayis იზოტოპური გამოკვლევა Hip isotope imaging

NFIA00 menj-barZayis იზოტოპური გამოკვლევა Hip isotope imaging

NFO ქვედა კიდურის რადიოთერაპია Radiotherapy oflower extremity

NFO001 ქვედა კიდურის წინასაოპერაციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of lower extremity

NFO002 ქვედა კიდურის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of lower extremity

NFO003 ქვედა კიდურის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of lower extremity

NFO004 ქვედა კიდურის პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of lower extremity

NFO029 ქვედა კიდურის სიმსივნის ლოკალური რეციდივის რადიოთერაპია Radiotherapy of local recidive of tumor of lower extremity

NFO049 ქვედა კიდურის მეტასტაზის რადიოთერაპია Radiotherapy of methastasis in lower extremity

NFO090 ქვედა კიდურის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია profylactic radiotherapy of lower extremity

NFO099 ქვედა კიდურის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of lower extremity

NFS menj-barZayis სახსრის და ბარძაყის ძვლის ქირურგია Surgery of hip joint and thigh

NFSA menj-barZayis სახსრის და ბარძაყის ძვლის გამოკვლევითი 
პროცედურები

Exploratory procedures on hip and thigh

NFSA00 menj-barZayis სახსრის და ბარძაყის ძვლის რბილი ქსოვილის 
გამოკვლევა; ღია

Exploration of soft tissue of hip and thigh; open

NFSA01 menj-barZayis სახსრის და ბარძაყის ძვლის გამოკვლევა; 
ართროსკოპიული

Exploration of soft tissue of hip and thigh; arthroscopic

NFSA11 menj-barZayis სახსრის გამოკვლევა; ართროსკოპიული Exploration of hip joint; arthroscopic

NFSA12 menj-barZayis სახსრის გამოკვლევა; ღია Exploration of hip joint; open

NFSA19 menj-barZayis სახსრის გამოკვლევა; დაუზუსტებელი Exploration of hip joint; unspecified

NFSA31 ბარძაყის ძვლის ბიოფსია; ართროსკოპიული Biopsy of bone of femur; arthroscopic

NFSA32 ბარძაყის ძვლის ბიოფსია; ღია Biopsy of bone of femur; open

NFSB menj-barZayis სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of hip joint

NFSB00 menj-barZayis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე; ყველა ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of hip joint not using cement; all parts

NFSB01 menj-barZayis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – 
პროქსიმალური

Primary partial prosthetic replacement of hip joint not using cement; single part - proximal



NCSP TEXT

NFSB02 menj-barZayis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – დისტალური

Primary partial prosthetic replacement of hip joint not using cement; single part - distal

NFSB03 menj-barZayis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – სხვა

Primary partial prosthetic replacement of hip joint not using cement; single part - other

NFSB09 menj-barZayis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე; სხვა ან დაუზუსტებელი

Primary partial prosthetic replacement of hip joint not using cement; other or unspecified

NFSB10 menj-barZayis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენებით; ყველა ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of hip joint using cement; all parts

NFSB11 menj-barZayis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Primary partial prosthetic replacement of hip joint using cement; single part proximal

NFSB12 menj-barZayis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – დისტალური

Primary partial prosthetic replacement of hip joint using cement; single part - distal

NFSB13 menj-barZayis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – სხვა

Primary partial prosthetic replacement of hip joint using cement; single part - other

NFSB19 menj-barZayis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Primary partial prosthetic replacement of hip joint using cement; other or unspecified

NFSB20 menj-barZayis სახსრის პირველადი სრული  ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე

Primary total prosthetic replacement of hip joint not using cement

NFSB30 menj-barZayis სახსრის პირველადი სრული  ჩანაცვლება პროთეზით 
შერეული ტექნიკის გამოყენებით

Primary total prosthetic replacement of hip joint using hybrid technique

NFSB40 menj-barZayis სახსრის პირველადი სრული  ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით

Primary total prosthetic replacement of hip joint using cement

NFSB59 menj-barZayis სახსრის პირველადი პროთეზირება ინტერპოზიციული 
ართროპლასტიკით

Primary prosthetic interposition arthroplasty of hip joint

NFSB60 menj-barZayis ჩანაცვლება პროთეზით მოთხოვნის შესაბამისად Demanding prosthetic replacement of hip

NFSB99 menj-barZayis სახსრის სხვა ჩანაცვლება პროთეზით Other primary prosthetic replacement of hip joint

NFSC menj-barZayis სახსრის მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of hip joint

NFSC00 menj-barZayis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; ყველა ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in hip joint not using cement; all parts

NFSC01 menj-barZayis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – 
პროქსიმალური

Secondary implantation of partial prosthesis in hip joint not using cement; single part - proximal
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NFSC02 menj-barZayis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Secondary implantation of partial prosthesis in hip joint not using cement; single part - distal

NFSC03 menj-barZayis სახსარში პროთეზის თავისუფალი ნაწილის გამოცვლა Exchange of a loose part of prosthesis in hip joint

NFSC09 menj-barZayis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენების გარეშე; სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of partial prosthesis in hip joint not using cement; other or unspecified

NFSC10 menj-barZayis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ყველა ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in hip joint using cement; all parts

NFSC11 menj-barZayis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of partial prosthesis in hip joint using cement; single part - proximal

NFSC12 menj-barZayis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary implantation of partial prosthesis in hip joint using cement; single part - distal

NFSC13 menj-barZayis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – სხვა

Secondary implantation of partial prosthesis in hip joint using cement; single part - other

NFSC19 menj-barZayis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება ცემენტის გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of partial prosthesis in hip joint using cement; other or unspecified

NFSC20 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ყველა ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint not using cement; all parts

NFSC21 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint not using cement; single part - proximal

NFSC22 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint not using cement; single part - distal

NFSC23 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – სხვა

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint not using cement; single part - other

NFSC29 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint not using cement; other or unspecified

NFSC30 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
შერეული ტექნიკის გამოყენებით; ყველა ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint using hybrid technique; all parts
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NFSC31 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
შერეული ტექნიკის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint using hybrid technique; single part - proximal

NFSC32 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
შერეული ტექნიკის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint using hybrid technique; single part - distal

NFSC33 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
შერეული ტექნიკის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – სხვა

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint using hybrid technique; single part - other

NFSC39 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
შერეული ტექნიკის გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint using hybrid technique; other or unspecified

NFSC40 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენებით; ყველა ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint using cement; all parts

NFSC41 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint using cement; single part - proximal

NFSC42 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint using cement; single part - distal

NFSC43 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – სხვა

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint using cement; single part - other

NFSC49 menj-barZayis სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of total prosthesis in hip joint using cement; other or unspecified

NFSC50 menj-barZayis პროთეზის აღდგენა ძვლოვანი ქსოვილის 
ტრანსპლანტირებით ბარძაყის ძვალში და ტაბუხის ფოსოში

Repair of hip prosthesis by bone transplant to femur and acetabulum

NFSC59 menj-barZayis სახსარში ინტერპოზიციული პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირება

Secondary implantation of interposition prosthesis in hip joint

NFSC99 menj-barZayis სახსარში სხვა მეორადი ჩანაცვლება პროთეზი Other secondary prosthetic replacement in hip joint

NFSE ოპერაციები menj-barZayis სახსრის კაფსულებზე და იოგებზე Operations on capsules and ligaments of hip joint

NFSE10 menj-barZayis სახსრის კაფსულის ან იოგის ამოკვეთა Incision of capsule or ligament of hip joint

NFSE15 menj-barZayis სახსრის კაფსულის ან იოგის პლასტიკური აღდგენა Plastic repair of capsule or ligament of hip joint

NFSE91 ოპერაცია menj-barZayis სახსრის კაფსულაზე ან იოგზე; 
ართროსკოპიული 

Operation on capsule or ligament of hip joint; arthroscopic

NFSE92 ოპერაცია menj-barZayis სახსრის კაფსულაზე ან იოგზე; ღია Operation on capsule or ligament of hip joint; open

NFSE99 ოპერაცია menj-barZayis სახსრის კაფსულაზე ან იოგზე; 
დაუზუსტებელი 

Operation on capsule or ligament of hip joint; unspecified
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NFSF ოპერაციები menj-barZayis სახსრის სინოვიაზე და ზედაპირზე Operations on synovia and surfaces of hip joint

NFSF01 menj-barZayis სახსრის სრული  სინოვექტომია; ართროსკოპიული Total synovectomy of hip joint; arthroscopic

NFSF02 menj-barZayis სახსრის სრული  სინოვექტომია; ღია Total synovectomy of hip joint; open

NFSF09 menj-barZayis სახსრის სრული სინოვექტომია; დაუზუსტებელი Total synovectomy of hip joint; unspecified

NFSF11 menj-barZayis სახსრის ნაწილობრივი სინოვექტომია; ართროსკოპიული Partial synovectomy of hip joint; arthroscopic

NFSF12 menj-barZayis სახსრის ნაწილობრივი სინოვექტომია; ღია Partial synovectomy of hip joint; open

NFSF19 menj-barZayis სახსრის ნაწილობრივი სინოვექტომია; დაუზუსტებელი Partial synovectomy of hip joint; unspecified

NFSF20 menj-barZayis სახსრის ამოწმენდა; ღია Cleaning of hip joint; open

NFSF21 menj-barZayis სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; 
ართროსკოპიული

Fixation of fragment of surface of hip joint; arthroscopic

NFSF22 menj-barZayis სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; ღია Fixation of fragment of surface of hip joint; open

NFSF25 menj-barZayis სახსრის ამოწმენდა; ართროსკოპიული Cleaning of hip joint; arthroscopic

NFSF29 menj-barZayis სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; 
დაუზუსტებელი

Fixation of fragment of surface of hip joint; unspecified

NFSF31 menj-barZayis სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა; 
ართროსკოპიული

Partial excision of joint cartilage of hip joint; arthroscopic

NFSF32 menj-barZayis სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა; ღია Partial excision of joint cartilage of hip joint; open

NFSF39 menj-barZayis სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა; 
დაუზუსტებელი

Partial excision of joint cartilage of hip joint; unspecified

NFSF91 სხვა ოპერაცია menj-barZayis სახსრის სინოვიაზე ან ზედაპირზე; 
ართროსკოპიული

Other operation on synovia or surface of hip joint; arthroscopic

NFSF92 სხვა ოპერაცია menj-barZayis სახსრის სინოვიაზე ან ზედაპირზე; ღია Other operation on synovia or surface of hip joint; open

NFSF99 სხვა ოპერაცია menj-barZayis სახსრის სინოვიაზე ან ზედაპირზე; 
დაუზუსტებელი

Other operation on synovia or surface of hip joint; unspecified

NFSG menj-barZayis სახსრის ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
რედრესაცია/სტაბილიზაცია

Excision, reconstruction and fusion of hip joint

NFSG00 menj-barZayis სახსრის ართროპლასტიკა Arthroplasty of hip joint

NFSG09 menj-barZayis სახსრის ამოკვეთითი ართროპლასტიკა Excision arthroplasty of hip joint

NFSG19 menj-barZayis სახსრის ინტერპოზიციული ართროპლასტიკა Interposition arthroplasty of hip joint

NFSG29 menj-barZayis სახსრის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზით შეცვლის 
გარეშე

Other arthroplasty of hip joint without prosthetic replacement

NFSG30 menj-barZayis სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია Fusion of hip joint

NFSG39 menj-barZayis სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციის გარეშე Fusion of hip joint without fixation
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NFSG49 menj-barZayis სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით Fusion of hip joint with internal fixation

NFSG59 menj-barZayis სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია გარეგანი 
ფიქსაციით

Fusion of hip joint with external fixation

NFSG99 menj-barZayis სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
რედრესაცია/სტაბილიზაცია

Other excision, reconstruction or fusion fo hip joint

NFSH შერეული ოპერაციები menj-barZayis სახსარზე Miscellaneous operations on hip joint

NFSH00 menj-barZayis სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation of hip joint; closed

NFSH01 menj-barZayis სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ართროსკოპიული Reduction of dislocation of hip joint; arthroscopic

NFSH02 menj-barZayis სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation of hip joint; open

NFSH20 menj-barZayis სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება; 
დახურული

Reduction of dislocation prosthesis of hip joint; closed

NFSH21 menj-barZayis სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება; 
ართროსკოპიული

Reduction of dislocation prosthesis of hip joint; arthroscopic

NFSH22 menj-barZayis სახსრის პროთეზის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation prosthesis of hip joint; open

NFSH30 menj-barZayis სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; 
დახურული

Freeing of adhesions of hip joint; closed

NFSH31 menj-barZayis სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; 
ართროსკოპიული

Freeing of adhesions of hip joint; arthroscopic

NFSH32 menj-barZayis სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; ღია Freeing of adhesions of hip joint; open

NFSH39 menj-barZayis სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; 
დაუზუსტებელი

Freeing of adhesions of hip joint; unspecified

NFSH40 menj-barZayis სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; 
დახურული

Removal of foreign or loose body from hip joint; closed

NFSH41 menj-barZayis სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; 
ართროსკოპიული

Removal of foreign or loose body from hip joint; arthroscopic

NFSH42 menj-barZayis სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; ღია Removal of foreign or loose body from hip joint; open

NFSH49 menj-barZayis სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; 
დაუზუსტებელი

Removal of foreign or loose body from hip joint; unspecified

NFSH51 menj-barZayis სახსრიდან სახსრისშიდა ეგზოსტოზის ან ოსტეოფიტის 
ამოკვეთა; ართროსკოპიული

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of hip joint; arthroscopic

NFSH52 menj-barZayis სახსრიდან სახსრისშიდა ეგზოსტოზის ან ოსტეოფიტის 
ამოკვეთა; ღია

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of hip joint; open
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NFSH59 menj-barZayis სახსრიდან სახსრისშიდა ეგზოსტოზის ან ოსტეოფიტის 
ამოკვეთა; დაუზუსტებელი

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of hip joint; unspecified

NFSH71 ოპერაცია menj-barZayis სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის გამო; 
ართროსკოპიული

Operation for habitual dislocation of hip joint; arthroscopic

NFSH72 ოპერაცია menj-barZayis სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის გამო; ღია Operation for habitual dislocation of hip joint; open

NFSH79 ოპერაცია menj-barZayis სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის გამო; 
დაუზუსტებელი

Operation for habitual dislocation of hip joint; unspecified

NFSH90 სხვა ოპერაცია menj-barZayis სახსარზე; დახურული Other operation on hip joint; closed

NFSH91 სხვა ოპერაცია menj-barZayis სახსარზე; ართროსკოპიული Other operation on hip joint; arthroscopic

NFSH92 სხვა ოპერაცია menj-barZayis სახსარზე; ღია Other operation on hip joint; open

NFSH99 სხვა ოპერაცია menj-barZayis სახსარზე; დაუზუსტებელი Other operation on hip joint; unspecified

NFSJ ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის ქირურგია Fracture surgery of femur

NFSJ00 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; ბარძაყის ძვლის 
ყელი

Closed reduction of fracture of femur; neck of femur

NFSJ01 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; ბარძაყის ძვლის 
ციბრუტebze gamavali (პერტროქანტერული)

Closed reduction of fracture of femur; pertrochanteric

NFSJ02 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; ბარძაყის ძვლის 
ციბრუტებს qvemoT (სუბტროქანტერული)

Closed reduction of fracture of femur; subtrochanteric

NFSJ03 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; ბარძაყის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი, სხვა

Closed reduction of fracture of femur; proximal femur, other

NFSJ04 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; ბარძაყის ძვლის 
diafizi

Closed reduction of fracture of femur; body of femur

NFSJ05 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება და გადახვევა Closed reduction of fracture of femur and bandage

NFSJ09 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება Closed reduction of fracture of femur

NFSJ10 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; ბარძაყის ძვლის ყელი Open reduction of fracture of femur; neck of femur

NFSJ11 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; ბარძაყის ძვლის 
ციბრუტებზე gamavali (პერტროქანტერული)

Open reduction of fracture of femur; pertrochanteric

NFSJ12 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; ბარძაყის ძვლის 
ციბრუტის qvemoT (სუბტროქანტერული)

Open reduction of fracture of femur; subtrochanteric

NFSJ13 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; ბარძაყის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი, სხვა

Open reduction of fracture of femur; proximal femur, other

NFSJ14 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; ბარძაყის ძვლის 
diafizi

Open reduction of fracture of femur; body of femur

NFSJ15 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის ღია ჩასწორება და გადახვევა Open reduction of fracture of femur and bandage
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NFSJ19 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის ღია ჩასწორება Open reduction of fracture of femur

NFSJ20 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; ბარძაყის ძვლის 
ყელი

External fixation of fracture of femur; neck of femur

NFSJ21 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; ბარძაყის ძვლის 
ციბრუტებზე gamavali (პერტროქანტერული)

External fixation of fracture of femur; pertrochanteric

NFSJ22 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; ბარძაყის ძვლის 
ციბრუტის qvemoT (სუბტროქანტერული)

External fixation of fracture of femur; subtrochanteric

NFSJ23 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; ბარძაყის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი, სხვა

External fixation of fracture of femur; proximal femur, other

NFSJ24 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; ბარძაყის ძვლის 
diafizi

External fixation of fracture of femur; body of femur

NFSJ25 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; ბარძაყის ძვლის 
დისტალური ნაწილი

External fixation of fracture of femur; distal femur

NFSJ29 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; ბარძაყის ძვლის 
დაუზუსტებელი ნაწილი

External fixation of fracture of femur, unspecified part

NFSJ30 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

Internal fixation of fracture of femur using bioimplant; neck of femur

NFSJ31 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე gamavali 

(პერტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using bioimplant; pertrochanteric

NFSJ32 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის qvemoT 

(სუბტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using bioimplant; subtrochanteric

NFSJ33 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი, სხვა

Internal fixation of fracture of femur using bioimplant; proximal femur, other

NFSJ34 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of femur using bioimplant; body of femur

NFSJ35 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of femur using bioimplant; distal femur

NFSJ39 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით

Internal fixation of fracture of femur using bioimplant

NFSJ40 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია  Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

Internal fixation of fracture of femur using wire, rod, cerclage or pin; neck of femur

NFSJ41 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე 
gamavali (პერტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using wire, rod, cerclage or pin; pertrochanteric
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NFSJ42 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის 
qvemoT (სუბტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using wire, rod, cerclage or pin; subtrochanteric

NFSJ43 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნისს გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის 
პროქსიმალური ნაწილი, სხვა

Internal fixation of fracture of femur using wire, rod, cerclage or pin; proximal femur, other

NFSJ44 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of femur using wire, rod, cerclage or pin; body of femur

NFSJ45 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური 
ნაწილი

Internal fixation of fracture of femur using wire, rod, cerclage or pin; distal femur

NFSJ49 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით

Internal fixation of fracture of femur using wire, rod, cerclage or pin

NFSJ50 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია  ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

Internal fixation of fracture of femur using intramedullary nail; neck of femur

NFSJ51 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე gamavali 

(პერტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur with intramedullary nail

NFSJ52 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის qvemoT 

(სუბტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using intramedullary nail; subtrochanteric

NFSJ53 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი, სხვა

Internal fixation of fracture of upper femur with screws and sideplate

NFSJ54 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of femur using intramedullary nail; body of femur

NFSJ55 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of femur using intramedullary nail; distal femur

NFSJ59 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით

Internal fixation of fracture of femur using intramedullary nail

NFSJ60 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია  ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

Internal fixation of fracture of femur using plate and screws; neck of femur
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NFSJ61 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე gamavali 

(პერტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using plate and screws; pertrochanteric

NFSJ62 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის qvemoT 

(სუბტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using plate and screws; subtrochanteric

NFSJ63 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი, სხვა

Internal fixation of fracture of femur using plate and screws; proximal femur, other

NFSJ64 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of femur using plate and screws; body of femur

NFSJ65 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of other parts of femur with screws and plate

NFSJ69 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით

Internal fixation of fracture of femur using plate and screws

NFSJ70 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია  მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

Internal fixation of fracture of femur using screws alone; neck of femur

NFSJ71 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე gamavali 

(პერტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using screws alone; pertrochanteric

NFSJ72 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის qvemoT (სუბტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using screws alone; subtrochanteric

NFSJ73 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი, სხვა

Internal fixation of fracture of femur using screws alone; proximal femur, other

NFSJ74 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of femur using screws alone; body of femur

NFSJ75 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

Internal fixation of fracture of femur using screws alone; distal femur

NFSJ79 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით

Internal fixation of fracture of femur using screws alone

NFSJ80 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული 
მეთოდების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

Internal fixation of fracture of femur using other or combined methods; neck of femur

NFSJ81 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული 
მეთოდების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე gamavali 

(პერტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using other or combined methods; pertrochanteric
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NFSJ82 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული 
მეთოდების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის qvemoT 

(სუბტროქანტერული)

Internal fixation of fracture of femur using other or combined methods; subtrochanteric

NFSJ83 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული 
მეთოდების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი, სხვა

Internal fixation of fracture of femur using other or combined methods; proximal femur, other

NFSJ84 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული 
მეთოდების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის diafizi

Internal fixation of fracture of femur using other or combined methods; body of femur

NFSJ85 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის განმეორებითი ფიქსაცია Refixation of fracture of femur

NFSJ86 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გამო დაგვიანებითი ოპერაცია ძვლის 
ფორმირების ხელშესაწყობათ

Late operation for fracture of femur to promote bone formation

NFSJ89 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული 
მეთოდების გამოყენებით

Internal fixation of fracture of femur using other or combined methods

NFSJ90 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გამო სხვა ქირურგიული ჩარევა; 
ბარძაყის ძვლის ყელი

Other fracture surgery of femur; neck of femur

NFSJ91 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გამო სხვა ქირურგიული ჩარევა; 
ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე gamavali (პერტროქანტერული)

Other fracture surgery of femur; pertrochanteric

NFSJ92 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გამო სხვა ქირურგიული ჩარევა; 
ბარძაყის ძვლის ციბრუტის qvemoT (სუბტროქანტერული)

Other fracture surgery of femur; subtrochanteric

NFSJ93 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გამო სხვა ქირურგიული ჩარევა; 
ბარძაყის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი, სხვა

Other fracture surgery of femur; proximal femur, other

NFSJ94 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გამო სხვა ქირურგიული ჩარევა; 
ბარძაყის ძვლის diafizi

Other fracture surgery of femur; body of femur

NFSJ95 ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის გამო სხვა ქირურგიული ჩარევა; 
ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

Other fracture surgery of femur; distal femur

NFSJ99 ბარძაყლის მოტეხილობის გამო სხვა ქირურგიული ჩარევა Other fracture surgery of femur

NFSK ოპერაციები ბარძაყის ძვალზე Operations on femur

NFSK09 ბარძაყის ძვლიდან ფრაგმენტის ამოკვეთა Excision of fragment of bone of femur

NFSK19 ბარძაყის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული ამოკვეთა Partial or total excision of bone of femur

NFSK29 ბარძაყის ძვლის ფენესტრაცია ან ფორაჟი Fenestration or forage of femur

NFSK39 ბარძაყის ძვლის კისტის ამოფხეკვა (კიურეტაჟი) Curettage of cyst of femur

NFSK49 ბარძაყის ძვლის ეპიფიზიოდეზისი Epiphysiodesis of femur

NFSK50 ბარძაყის ძვლის დამამოკლებელი ოსტეოტომია Shortening osteotomy of femur

NFSK59 ბარძაყის ძვლის ანგულაცია (გადახრა), შეტრიალება (როტაცია) ან 
შეცვლითი ოსტეოტომია

Angulation, rotation or displacement osteotomy of femur

NFSK60 ბარძაყის ძვლის დამაგრძელებელი ოსტეოტომია Lengthening osteotomy of femur
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NFSK69 ბარძაყის ძვლის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი ოსტეოტომია Shortening or lengthening osteotomy of femur

NFSK79 ბარძაყის ძვლისტრანსპორტირების ოპერაცია Bone transport operation of femur

NFSK89 ბარძაყის ძვლის ეპიფიზალური ფირფიტის დაგრძელება 
დაჭიმვით/გაჭიმვით

Traction lengthening of epiphyseal plate of femur

NFSK99 სხვა ოპერაცია ბარძაყის ძვალზე Other operation on bone of femur

NFSL ოპერაციები menj-barZayis და ბარძაყის კუნთებზე და მყესებზე Operations on muscles and tendons of hip and thigh

NFSL09 menj-barZayis ან ბარძაყის კუნთების გამოთავისუფლება Freeing of muscle of hip or thigh

NFSL19 menj-barZayis ან ბარძაყის კუნთების გაკერვა ან პლასტიკური აღდგენა Suture or plastic repair of muscle of hip or thigh

NFSL29 menj-barZayis ან ბარძაყის კუნთების ტრანსპოზიცია Transposition of muscle of hip or thigh

NFSL39 menj-barZayis ან ბარძაყის მიოტომია ან ტენოტომია ამოკვეთის გარეშე Myotomy or tenotomy of hip or thigh with or without excision

NFSL49 menj-barZayis ან ბარძაყის მყესის გაკერვა ან განმეორებითი კვეთა Suture or reinsertion of tendon of hip or thigh

NFSL59 menj-barZayis ან ბარძაყის ტენოლიზისი ან ტენოსინოვექტომია Tenolysis or tenosynovectomy of hip or thigh

NFSL69 ტენოდეზი, menj-barZayis ან ბარძაყის მყესის დამოკლება ან 
დაგრძელება

Tenodes, shortening or lenghtening of a tendon of hip or thigh

NFSL89 menj-barZayis ან ბარძაყის მყესის ტრანსპოზიცია Transpostion of tendon of hip or thigh

NFSL99 სხვა ოპერაცია menj-barZayis და ბარძაყის კუნთებზე ან მყესებზე Other operation on muscle or tendon of hip or thigh

NFSM ოპერაციები menj-barZayis და ბარძაყის ფასციაზე, განგლიაზე და 
პარკზე

Operations on fascia, ganglia and bursae of hip and thigh

NFSM09 ბარძაყის ფასციოტომია Fasciotomy of thigh

NFSM19 ბარძაყის ფასციის ნაწილობრივი ან სრული ამოკვეთა Partial or total excision of fascia of thigh

NFSM29 ბარძაყის ფასციის გაკერვა Suture of fascia of thigh

NFSM39 menj-barZayis ან ბარძაყის განგლიის ამოკვეთა Excision of ganglion of hip or thigh

NFSM49 menj-barZayis ან ბარძაყის მყესის ბუდის გაყოფა Division of tendonsheet of hip or thigh

NFSM59 menj-barZayis ან ბარძაყის მყესის ბუდის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of tendonsheet of hip or thigh

NFSM79 menj-barZayis ან ბარძაყის სინოვიალური აბკის ამოკვეთა Excision of bursa of hip or thigh

NFSM99 სხვა ოპერაციები menj-barZayis ან ბარძაყის ფასციაზე, განგლიაზე და 
პარკზე

Other operation on fascia, ganglion or bursa of hip or thigh

NFSN menj-barZayis და ბარძაყის ტრანპლანტაცია Transplantations to hip and thigh

NFSN09 ბარძაყის ძვალში ძვლოვანი ქსოვილის 
აუტოპლასტიკა/აუტოგადანერგვა

Autograft of bone to femur

NFSN19 ბარძაყის ძვალში ძვლოვანი ქსოვილის ალოპლასტიკა/გადანერგვა Allograft of bone to femur

NFSN29 ბარძაყის ძვალში ძვლოვანი ქსოვილის ქსენოპლასტიკა/გადანერგვა Xenograft of bone to femur
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NFSN39 menj-barZayში ან ბარძაყში მყესის ტრანსპლანტირება Transplantation of tendon to hip or thigh

NFSN49 menj-barZayis ან ბარძაყში ხრტილის, პერიოსტეუმის ან ფასციის 
ტრანსპლანტირება

Transplantation of cartilage, periosteum or fascia to hip or thigh

NFSN99 menj-barZayis ან ბარძაყის ქირურგიაში სხვა ტრანსპლანტაციები Other transplantation in surgery of hip or thigh

NFSP menj-barZayში ან ბარძაყში რეპლანტაციები და 
აუტოტრანსპლანტაციები

Replantations and autotransplantations in hip and thigh

NFSP29 კიდურის რეპლანტაცია menj-barZayis ან ბარძაყის დონეზე Replantation of extremity at level of hip or thigh

NFSQ menj-barZayis და ბარძაყის ძვლის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები Amputations and related operations on hip and femur

NFSQ09 menj-barZayis ეკზარტიკულაცია Exarticulation of hip

NFSQ19 ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია Amputation of femur

NFSQ29 menj-barZayis ან ბარძაყის ძვლის ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის 
შემდგომი რევიზია

Revision of exarticulation or amputation stump of hip or femur

NFSQ99 menj-barZayis ან ბარძაყის ძვლის  სხვა ამპუტაცია ან მსგავსი ოპერაცია Other amputation or related operation on hip or femur

NFSR ოპერაციები menj-barZayis და ბარძაყის სიმსივნის გამო Operations for tumours of hip and thigh

NFSR09 menj-barZayis ან ბარძაყის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის 
არასრული  ამოკვეთა

Incomplete excision of soft tissue tumour of hip or thigh

NFSR19 menj-barZayis ან ბარძაყის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის სრული  
ამოკვეთა

Complete excision of soft tissue tumour of hip or thigh

NFSR29 menj-barZayis ან ბარძაყის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის 
გაფართოვებული ამოკვეთა

Extended excision of soft tissue tumour of hip or thigh

NFSR39 menj-barZayis ან ბარძაყის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის ბლოკ– 
ამოკვეთა

Block excision of soft tissue tumour of hip or thigh

NFSR49 menj-barZayis ან ბარძაყის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის არასრული  
ამოკვეთა

Incomplete excision of tumour of bone or cartilage of hip joint or femur

NFSR59 menj-barZayis ან ბარძაყის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის სრული  
ამოკვეთა

Complete excision of tumour of bone or cartilage of hip joint or femur

NFSR69 menj-barZayis ან ბარძაყის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის 
გაფართოვებული ამოკვეთა

Extended excision of tumour of bone or cartilage of hip joint or femur

NFSR79 menj-barZayis ან ბარძაყის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის ბლოკ– 
ამოკვეთა

Block excision of tumour of bone or cartilage of hip joint or femur

NFSR89 ბარძაყის ძვლის სრული ამოკვეთა  და პროთეზით ჩანაცვლება Total excision of femur with prosthetic replacement

NFSR90 ფიქსაციის საშუალების კვეთა/გაჭრა ბარძაყის ძვლის პათოლოგიური 
მოტეხილობის პროფილაქტიკის მიზნით

Insertion of fixation device to prevent pathological fracture of femur

NFSR99 სხვა ოპერაცია menj-barZayis ან ბარძაყის სიმსივნის გამო Other operation for tumour of hip or thigh
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NFSS ოპერაციები menj-barZayis და ბარძაყის მყესების, სახსრების და ძვლის 
ინფექციის გამო

Operations for infection of tendons, joints and bone of hip and thigh

NFSS09 menj-barZayis ან ბარძაყის რბილი ქსოვილის ინფიცირებული უბნის  
კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა 

Incision and debridement of infection of soft tissue of hip or thigh

NFSS19 menj-barZayis სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა 

Incision and debridement of infection of hip joint

NFSS29 ბარძაყის ძვლის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა 

Incision and debridement of infection of femur

NFSS39 menj-barZayis ან ბარძაყის რბილი ქსოვილის ინფიცირებული უბნის  
კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა მედიკამენტების შეყვანით

Incision and debridement of infection of soft tissue of hip or thigh with implantation of drugs

NFSS49 menj-barZayis სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა თერაპიული აგენტების შეყვანით

Incision and debridement of infection of hip joint with introduction of therapeutic agent

NFSS59 ბარძაყის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის 
ამოკვეთა მედიკამენტების შეყვანით

Incision and debridement of infection of femur with introduction of therapeutic agent

NFSS99 სხვა ოპერაცია menj-barZayis ან ბარძაყის მყესის, სახსრის ან ძვლის 
ინფექციის გამო

Other operation for infection of tendon, joint or bone of hip or thigh

NFST შერეული ოპერაციები menj-barZayis ან ბარძაყზე Miscellaneous operations on hip or thigh

NFST39 menj-barZayis სახსრის ან ბარძაყის ძვლის დეფორმაციის კორექცია 
კუნთის, მყესის ან იოგის გამოყენებით

Correction of deformity of hip joint or femur using muscle, tendon or ligament

NFST49 menj-barZayis სახსრის ან ბარძაყის ძვლის დეფორმაციის კორექცია 
გარეგანი ან შიდა ფიქსაციის გამოყენებით

Correction of deformity of hip joint or femur using external or internal fixation

NFST59 menj-barZayis ან ბარძაყის ქსოვილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from tissue of hip or thigh

NFST60 menj-barZayis სახსრის გასწორება და გადახვევა Redression and bandage of hip joint

NFST99 სხვა ოპერაცია menj-barZayზე და ბარძაყზე Other operation on hip or thigh

NFSU menj-barZayiდან და ბარძაყის ძვლიდან იმპლანტის და გარეგანი 
ფიქსაციის მოწყობილობების ამოღება

Removal of implants and external fixation devices from hip and femur

NFSU00 menj-barZayis სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ყველა ნაწილი Removal of partial prosthesis from hip joint; all parts

NFSU01 menj-barZayis სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი – 
პროქსიმალური

Removal of partial prosthesis from hip joint; single part - proximal

NFSU02 menj-barZayis სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Removal of partial prosthesis from hip joint; single part - distal

NFSU03 menj-barZayis სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი – სხვა Removal of partial prosthesis from hip joint; single part - other

NFSU04 menj-barZayis სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ერთზე მეტი, მაგრამ 
არა ყველა ნაწილი

Removal of partial prosthesis from hip joint; more than one, but not all parts
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NFSU09 menj-barZayis სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Removal of partial prosthesis from hip joint; other or unspecified

NFSU10 menj-barZayis სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; ყველა 
ნაწილი

Removal of total prosthesis from hip joint; all parts

NFSU11 menj-barZayis სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; ერთი 
ნაწილი – პროქსიმალური

Removal of total prosthesis from hip joint; single part - proximal

NFSU12 menj-barZayis სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; ერთი 
ნაწილი – დისტალური

Removal of total prosthesis from hip joint; single part - distal

NFSU13 menj-barZayis სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; ერთი 
ნაწილი – სხვა

Removal of total prosthesis from hip joint; single part - other

NFSU14 menj-barZayis სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; ერთზე 
მეტი, მაგრამ არა ყველა ნაწილი

Removal of total prosthesis from hip joint; more than one, but not all parts

NFSU19 menj-barZayis სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Removal of total prosthesis from hip joint; other or unspecified

NFSU39 ბარძაყის ძვლიდან გარეგანი ფიქსაციის საშუალების ამოღება Removal of external fixation device from femur

NFSU49 ბარძაყის ძვლიდან შიდა ფიქსაციის საშუალების ამოღება Removal of internal fixation device from femur

NFSU89 menj-barZayis სახსრის ან ბარძაყის ძვლის ინფექციის თერაპიასას  
თერაპიული იმპლანტის ამოღება 

Removal of therapeutic implant in treatment of infection of hip or femur

NFSU99 menj-barZayis სახსრიდან ან ბარძაყიდან სხვა იმპლანტის ამოღება Removal of other implant from hip joint or femur

NFSW განმეორებითი ოპერაციები თეძოზე ან ბარძაყზე Reoperations on hip or thigh

NFSW49 menj-barZayis ან ბარძაყის გახსნილი ჭრილობის აღდგენითი ოპერაცია Repair of wound dehiscence in surgery of hip or thigh

NFSW59 menj-barZayis ან ბარძაყის ზედაპირული ინფექციის გამო 
განმეორებითი ოპერაციები

Reoperation for superficial infection in surgery of hip or thigh

NFSW69 menj-barZayis ან ბარძაყის ღრმა ინფექციის გამო განმეორებითი 
ოპერაციები

Reoperation for deep infection in surgery of hip or thigh

NFSW79 menj-barZayiდან ან ბარძაყიდან ზედაპირული სისხლდენის გამო 
განმეორებითი ოპერაციები

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of hip or thigh

NFSW89 menj-barZayiდან ან ბარძაყიდან ღრმა სისხლდენის გამო განმეორებითი 
ოპერაციები

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of hip or thigh

NFSW99 სხვა განმეორებითი ოპერაცია menj-barZayზე ან ბარძაყზე Other reoperation in surgery of hip or thigh

NFX menj-barZayთან ან ბარძაყთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of hip joint and thigh

NFXQ00 გარეგანი პროთეზის დაყენება/დადგმა menj-barZayზე ან ბარძაყზე Adjustment of external prosthesis on hip or tiigh

NFXT00 menj-barZayis სახსარზე გადაუდებელი ჩარევა Forcible manipulation of hip joint
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NFXT10 ბარძაყის ძვლის დაჭიმვის/გაჭიმვის Traction of femur

NFXX00 menj-barZayis და ბარძაყის რბილი ქსოვილის ან სახსრის ბიოფსია; 
კანქვეშა

Biopsy of soft tissue or joint of hip and thigh; percutaneous

NFXX01 menj-barZayis და ბარძაყის ბიოფსია ციტოლოგიის მიზნით; კანქვეშა Biopsy of hip and thigh for cytology; percutaneous

NFXX05 რბილი ქსოვილის მარტივი კვეთა; menj-barZayis სახსარი და ბარძაყი Simple incision of soft tissue; hip joint and thigh

NFXX10 ართროცენტეზი; menj-barZayis სახსარი და ბარძაყი Arthrocentesis; hip joint and thigh

NFXX11 სადიაგნოსტიკო ან სამკურნალო სუბსტანციების შეყვანა (ინექცია) 
სახსარში; menj-barZayis სახსარი და ბარძაყის

Injection of diagnostic or therapeutic substance into joint; hip joint and thigh

NFXX30 რბილი გადახვევა; menj-barZayis სახსარი და ბარძაყი Soft bandage; hip joint and thigh

NFXX31 ჩამოუყალიბებელი ორთოზი; menj-barZayis სახსარი და ბარძაყი Prefabricated orthosis; hip joint and thigh

NFXX32 ჩვეულებრივი ლანგეტი; menj-barZayis სახსარი და ბარძაყი Custom moulded splint; hip joint and thigh

NFXX33 ჩვეულებრივი თაბაშირის ნახვევი; menj-barZayis სახსარი და ბარძაყი Custom moulded cast; hip joint and thigh

NFXX34 დიდი ინდივიდუალური თაბაშირის კორსეტი; menj-barZayis სახსარი 
და ბარძაყი

Major custom moulded cast; hip joint and thigh

NFXX39 სხვა ორთოპედიული გადახვევა; menj-barZayis სახსარი და ბარძაყი Other orthopedic bandage; hip joint and thigh

NFXX40 გარეგანი გაჭიმვა/დაჭიმვა; menj-barZayis სახსარი და ბარძაყი External traction; hip joint and thigh

NFXX50 ძვლოვანი მარკერის იმპლანტირება; menj-barZayis სახსარი და ბარძაყი Implantation of skeletal marker; hip joint and thigh

NG მუხლის სახსარი და წვივი Knee joint and lower leg

NGD მუხლის სახსრის და წვივის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of knee joint and lower leg

NGDA1A მუხლის რენტგენოგაფიული გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Knee X-ray examination without contrast

NGDA1E მუხლის რენტგენოგაფიული გამოკვლევა ბრუნვით Knee X-ray examination with wrench

NGDA2A კვირისტავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Patella X-ray examination

NGDA2E კვირისტავის გამოკვლევა ლოურინის ნათურების გამოყენებით Patella examination using Laurin's projections

NGDA4A წვივის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Lower leg X-ray examination

NGDA4D წვივის ბილატერალური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bilateral lower leg X-ray examination

NGDB1C მუხლის რენტგენოლოგიური ართროგრაფია Knee artrography with X-ray

NGDD1A მუხლის კომპიუტერული ტომოგრაფია Knee CT

NGDD4A წვივის კომპიუტერული ტომოგრაფია Lower leg CT

NGDE1A მუხლის სახსრის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Knee joint ultrasound exmination

NGDE3A კვირისტავის მყესის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Patella tendon ultrasound examination

NGDG1B მუხლის და წვივის მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა Knee and lower leg MRI examination

NGF მუხლის და წვივის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები Other diagnostic procedures on knee joint and lower leg



NCSP TEXT

NGFA00 ჯვარედინა იოგის მდგრადობის განმსაზღვრელი ტესტი Stability test of crux ligament

NGI მუხლის იზოტოპური გამოკვლევა Knee isotope imaging

NGIA00 მუხლის იზოტოპური გამოკვლევა Knee isotope imaging

NGS მუხლის სახსრის და წვივის ქირურგია Surgery of knee joint and lower leg

NGSA მუხლის სახსრის და წვივის გამოკვლევითი პროცედურები Exploratory procedures on knee and lower leg

NGSA00 მუხლის ან წვივის რბილი ქსოვილის გამოკვლევა; ღია Exploration of soft tissue knee or lower leg; open

NGSA01 მუხლის ან წვივის რბილი ქსოვილის გამოკვლევა; ართროსკოპიული Exploration of soft tissue knee or lower leg; arthroscopic

NGSA10 მუხლის სახსრის გამოკვლევა; კანქვეშა Exploration of knee joint; percutaneous

NGSA11 მუხლის სახსრის გამოკვლევა; ართროსკოპიული Exploration of knee joint; arthroscopic

NGSA12 მუხლის სახსრის გამოკვლევა; ღია Exploration of knee joint; open

NGSA31 მუხლის ან წვივის ძვლის ბიოფსია; ართროსკოპიული Biopsy of bone of knee or lower leg; arthroscopic

NGSA32 მუხლის ან წვივის ძვლის ბიოფსია; ღია Biopsy of bone of knee or lower leg; open

NGSB მუხლის სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of knee joint

NGSB00 მუხლის სახსრის პირველადი სრული ჩანაცვლება შემაერთებელი 
პროთეზის გამოყენებით კვირისტავის ჩართვით

Primary total replacement of knee joint using connected prosthesis with patellar part

NGSB02 მუხლის სახსრის პირველადი სრული ჩანაცვლება სრიალა პროთეზის 
გამოყენებით კვირისტავის ჩართვით

Primary total replacement of knee joint using gliding prosthesis with patellar part

NGSB10 მუხლის სახსრის პირველადი სრული ჩანაცვლება შემაერთებელი 
პროთეზის გამოყენებით კვირისტავის ჩართვის გარეშე

Primary total replacement of knee joint using connected prosthesis without patellar part

NGSB12 მუხლის სახსრის პირველადი სრული ჩანაცვლება სრიალა პროთეზის 
გამოყენებით კვირისტავის ჩართვის გარეშე

Primary total replacement of knee joint using gliding prosthesis without patellar part

NGSB20 მუხლის სახსრის პირველადი სრული ჩანაცვლება  - მედიალური და 
ლატერალური ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of knee joint - medial and lateral compartments

NGSB30 მუხლის სახსრის პირველადი სრული ჩანაცვლება  - კვირისტავი-
ბარძაყის ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of knee joint - patello-femoral compartment

NGSB40 მუხლის სახსრის პირველადი პროთეზული ინტერპოზიციური 
ართროპლასტიკა

Primary prosthetic interposition arthroplasty of knee joint

NGSB99 მუხლის სახსრის სხვა ჩანაცვლება პროთეზით Other primary prosthetic replacement of knee joint

NGSC მუხლის სახსრის მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of knee joint

NGSC00 მუხლის სახსარში სრული  პროთეზის მეორადი იმპლანტირება; ყველა 
ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in knee joint; all parts

NGSC02 მუხლის სახსრის მეორადი სრული  ან ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
სპეციალურად შექმნილი პროთეზით

Secondary total or partial replacement of knee joint with special fabricated prosthesis

NGSC04 მუხლის სახსრის მეორადი სრული  ან ნაწილობრივი ჩანაცვლება 
სპეციალურად შექმნილი პროთეზით, ძვლოვანი ქსოვილის 
(ალოგრაფტის) გამოყენებით

Secondary total or partial replacement of knee joint with special fabricated prosthesis using bone allograft



NCSP TEXT

NGSC10 მუხლის სახსრის პროთეზში კვირისტავის ნაწილის გამოცვლა ან 
დამატება

Patellar part exchange or addition in knee joint prosthesis

NGSC20 მუხლის სახსრის პროტესში სხვა თავისუფალი ნაწილის გამოცვლა Exchange of other loose part of prosthesis in knee joint

NGSC99 მუხლის სახსრის სხვა მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Other secondary prosthetic replacement in knee joint

NGSD ოპერაციები მუხლის სახსრის მენისკზე Operations on meniscus of knee

NGSD01 მუხლის სახსრის მენისკის სრული  ამოკვეთა; ართროსკოპიული Total excision of meniscus of knee; arthroscopic

NGSD02 მუხლის სახსრის მენისკის სრული  ამოკვეთა; ღია Total excision of meniscus of knee; open

NGSD09 მუხლის სახსრის მენისკის სრული  ამოკვეთა; დაუზუსტებელი Total excision of meniscus of knee; unspecified

NGSD11 მუხლის სახსრის მენისკის ნაწილობრივი ამოკვეთა; ართროსკოპიული Partial excision of meniscus of knee; arthroscopic

NGSD12 მუხლის სახსრის მენისკის ნაწილობრივი ამოკვეთა; ღია Partial excision of meniscus of knee; open

NGSD19 მუხლის სახსრის მენისკის ნაწილობრივი ამოკვეთა; დაუზუსტებელი Partial excision of meniscus of knee; unspecified

NGSD21 მუხლის სახსრის მენისკის განმეორებითი Canacvleba; 
ართროსკოპიული

Reinsertion of meniscus of knee; arthroscopic

NGSD22 მუხლის სახსრის მენისკის განმეორებითი Canacvleba; ღია Reinsertion of meniscus of knee; open

NGSD29 მუხლის სახსრის მენისკის განმეორებითი Canacvleba; დაუზუსტებელი Reinsertion of meniscus of knee; unspecified

NGSD50 მუხლის სახსრის მენისკის ტრანსპოზიცია Transposition of meniscus of knee

NGSD91 სხვა ოპერაცია მუხლის სახსრის მენისკზე; ართროსკოპიული Other operation on meniscus of knee; arthroscopic

NGSD92 სხვა ოპერაცია მუხლის სახსრის მენისკზე; ღია Other operation on meniscus of knee; open

NGSD99 სხვა ოპერაცია მუხლის სახსრის მენისკზე; დაუზუსტებელი Other operation on meniscus of knee; unspecified

NGSE ოპერაციები მუხლის სახსრის კაფსულებზე ად იოგებზე Operations on capsules and ligaments of knee joint

NGSE09 მუხლის სახსრის სახსრის კაფსულის (პარკი, ჩანთა) ჩაჭრა ან გაკერვა Incision or suture of capsule of knee joint

NGSE11 მუხლის იოგის გაკვეთა ან ამოკვეთა; წინა ჯვარედინა იოგი, ღია Transcision or excision of ligament of knee; anterior cruciate, open

NGSE12 მუხლის იოგის გაკვეთა ან ამოკვეთა; უკანა ჯვარედინა იოგი, ღია Transcision or excision of ligament of knee; posterior cruciate, open

NGSE13 მუხლის იოგის გაკვეთა ან ამოკვეთა; მედიალური გვერდითი იოგი Transcision or excision of ligament of knee; medial collateral

NGSE14 მუხლის სახსრის იოგის გაკვეთა ან ამოკვეთა; ლატერალური გვერდითი 
იოგი

Transcision or excision of ligament of knee; lateral collateral

NGSE15 მუხლის სახსრის იოგის გაკვეთა ან ამოკვეთა; წინა ჯვარედინა იოგი, 
ართროსკოპიული

Transcision or excision of ligament of knee; anterior cruciate, arthroscopic

NGSE16 მუხლის სახსრის იოგის გაკვეთა ან ამოკვეთა; უკანა ჯვარედინა იოგი, 
ართროსკოპიული

Transcision or excision of ligament of knee; posterior cruciate, arthroscopic

NGSE20 მუხლის სახსრის იოგის გაკერვა ან განმეორებითი Canacvleba; 
ლატერალური გვერდითი იოგი 

Suture or reinsertion of ligament of knee; lateral collateral
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NGSE21 მუხლის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; წინა ჯვარედინა 
იოგი, ღია

Fixation of fragment of surface of knee; anterior cruciate, open

NGSE22 მუხლის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; უკანა ჯვარედინა 
იოგი, ღია

Fixation of fragment of surface of knee; posterior cruciate, open

NGSE23 მუხლის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; მედიალური 
გვერდითი იოგი

Fixation of fragment of surface of knee; medial collateral

NGSE24 მუხლის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; ლატერალური 
გვერდითი იოგი

Fixation of fragment of surface of knee; lateral collateral

NGSE25 მუხლის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; წინა ჯვარედინა 
იოგი, ართროსკოპიული

Fixation of fragment of surface of knee; anterior cruciate, arthroscopic

NGSE26 მუხლის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; წინა ჯვარედინა 
იოგი, ართროსკოპიული

Fixation of fragment of surface of knee; posterior cruciate, arthroscopic

NGSE31 მუხლის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია; წინა ჯვარედინა იოგი, ღია Transposition of ligament of knee; anterior cruciate, open

NGSE32 მუხლის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია; უკანა ჯვარედინა იოგი, ღია Transposition of ligament of knee; posterior cruciate, open

NGSE33 მუხლის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია; მედიალური გვერდითი იოგი Transposition of ligament of knee; medial collateral

NGSE34 მუხლის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია; ლატერალური გვერდითი იოგი Transposition of ligament of knee; lateral collateral

NGSE35 მუხლის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია; წინა ჯვარედინა იოგი, 
ართროსკოპიული

Transposition of ligament of knee; anterior cruciate, arthroscopic

NGSE36 მუხლის სახსრის იოგის ტრანსპოზიცია; წინა ჯვარედინა იოგი, 
ართროსკოპიული

Transposition of ligament of knee; posterior cruciate, arthroscopic

NGSE41 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენების გარეშე; წინა ჯვარედინა იოგი, ღია

Plastic repair of ligament of knee not using prosthetic material; anterior cruciate, open

NGSE42 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენების გარეშე; უკანა ჯვარედინა იოგი, ღია

Plastic repair of ligament of knee not using prosthetic material; posterior cruciate, open

NGSE43 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენების გარეშე; მედიალური გვერდითი იოგი

Plastic repair of ligament of knee not using prosthetic material; medial collateral

NGSE44 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენების გარეშე; ლატერალური გვერდითი იოგი

Plastic repair of ligament of knee not using prosthetic material; lateral collateral

NGSE45 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენების გარეშე; წინა ჯვარედინა იოგი, ართროსკოპიული

Plastic repair of ligament of knee not using prosthetic material; anterior cruciate, arthroscopic

NGSE46 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენების გარეშე; უკანა ჯვარედინა იოგი, ართროსკოპიული

Plastic repair of ligament of knee not using prosthetic material; posterior cruciate, arthroscopic
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NGSE51 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენებით;  წინა ჯვარედინა იოგი, ღია

Plastic repair of ligament of knee using prosthetic material; anterior cruciate, open

NGSE52 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენებით; უკანა ჯვარედინა იოგი, ღია

Plastic repair of ligament of knee using prosthetic material; posterior cruciate, open

NGSE53 მუხლის სახსრის იოგის გაკერვა ან განმეორებითი ჩაჭრა; ლატერალური 
გვერდითი იოგი

Suture or reinsertion of ligament of knee; lateral collateral, arthroscopic

NGSE54 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენებით; ლატერალური გვერდითი იოგი

Plastic repair of ligament of knee using prosthetic material; lateral collateral

NGSE55 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენებით; წინა ჯვარედინა იოგი, ართროსკოპიული

Plastic repair of ligament of knee using prosthetic material; anterior cruciate, arthroscopic

NGSE56 მუხლის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა საპროთეზო მასალის 
გამოყენების გარეშე; უკანა ან უკანა და წინა ჯვარედინა იოგი

Plastic repair of ligament of knee not using prosthetic material; posterior or posterior and anterior cruciate,

NGSE60 კვირისტავის იოგების პლასტიკური აღდგენა; ღია Plastic repair of patellar ligaments; open

NGSE65 კვირისტავის იოგების პლასტიკური აღდგენა; ართროსკოპიული Plastic repair of patellar ligaments; arthroscopic

NGSE91 სხვა ოპერაცია მუხლის სასახსრის კაფსულაზე ან იოგზე; წინა 
ჯვარედინა იოგი, ღია

Other operation on capsule or ligament of knee; anterior cruciate, open

NGSE92 სხვა ოპერაცია მუხლის სასახსრე კაფსულაზე ან იოგზე; უკანა 
ჯვარედინა იოგი, ღია

Other operation on capsule or ligament of knee; posterior cruciate, open

NGSE93 სხვა ოპერაცია მუხლის სასახსრე კაფსულაზე ან იოგზე; მედიალური 
გვერდითი იოგი

Other operation on capsule or ligament of knee; medial collateral

NGSE94 სხვა ოპერაცია მუხლის სასახსრე კაფსულაზე ან იოგზე; ლატერალური 
გვერდითი იოგი

Other operation on capsule or ligament of knee; lateral collateral

NGSE95 სხვა ოპერაცია მუხლის სასახსრე კაფსულაზე ან იოგზე; წინა ჯვარედინა 
იოგი, ართროსკოპიული

Other operation on capsule or ligament of knee; anterior cruciate, arthroscopic

NGSE96 მუხლის სახსრის ჯვარედინა და გვერდითი იოგების პლასტიკური 
აღდგენა ან განმეორებითი ჩაჭრა/კვეთა

Plastic repair or reinsertion of cruciate and collateral ligaments of the knee; arthroscopic

NGSF ოპერაციები მუხლის სახსრის სინოვიალურ აპარატზე და სახსრის 
ზედაპირზე

Operations on synovia and joint surfaces of knee

NGSF00 მუხლის სახსრის სინოვიალური ნაკეცის/ნაოჭის ამოკვეთა Excision of plica of synovy of knee

NGSF01 მუხლის სახსრის სრული  სინოვექტომია; ართროსკოპიული Total synovectomy of knee; arthroscopic

NGSF02 მუხლის სახსრის სრული  სინოვექტომია; ღია Total synovectomy of knee; open

NGSF03 მუხლის სახსრის სრული  სინოვექტომია; დაუზუსტებელი Total synovectomy of knee; unspecified

NGSF11 მუხლის სახსრის ნაწილობრივი სინოვექტომია; ართროსკოპიული Partial synovectomy of knee; arthroscopic

NGSF12 მუხლის სახსრის ნაწილობრივი სინოვექტომია; ღია Partial synovectomy of knee; open

NGSF13 მუხლის სახსრის ნაწილობრივი სინოვექტომია; დაუზუსტებელი Partial synovectomy of knee; unspecified

NGSF20 ოპერაცია მუხლზე ოსტეოქონდრიტის გამო; ღია Operation for osteochondritis of knee; open



NCSP TEXT

NGSF21 მუხლის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; ართროსკოპიული Fixation of fragment of surface of knee; arthroscopic

NGSF22 მუხლის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; ღია Fixation of fragment of surface of knee; open

NGSF23 მუხლის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; კანქვეშა Fixation of fragment of surface of knee; percutaneous

NGSF23 მუხლის სახსრის ზედაპირის ფრაგმენტის ფიქსაცია; დაუზუსტებელი Fixation of fragment of surface of knee; unspecified

NGSF25 ოპერაცია მუხლზე ოსტეოქონდრიტის გამო; ართროსკოპიული Operation for osteochondritis of knee; arthroscopic

NGSF30 მუხლის სახსრის თავისუფალი სხეულის ფიქსაცია Fixation of loose body of joint of knee

NGSF31 მუხლის სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა; ართროსკოპიული Partial excision of joint cartilage of knee; arthroscopic

NGSF32 მუხლის სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა; ღია Partial excision of joint cartilage of knee; open

NGSF33 მუხლის სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა; დაუზუსტებელი Partial excision of joint cartilage of knee; unspecified

NGSF35 მუხლის სახსრის ხრტილის პლასტიკური აღდგენა Plastic operation of joint cartilage of knee

NGSF40 მუხლის სახსრის ხრტილის დეფექტის აღდგენა ტრანსპლანტატის 
გამოყენებით

Repair of defect of cartilage in the knee joint with transplant

NGSF91 სხვა ოპერაციები მუხლის სინოვიალურ აპარატზე და სახსრის 
ზედაპირზე; ართროსკოპიული

Other operation on synovia or joint surface of knee; arthroscopic

NGSF92 სხვა ოპერაციები მუხლის სინოვიალურ აპარატზე და სახსრის 
ზედაპირზე; ღია

Other operation on synovia or joint surface of knee; open

NGSF93 სხვა ოპერაციები მუხლის სინოვიალურ აპარატზე და სახსრის 
ზედაპირზე; დაუზუსტებელი

Other operation on synovia or joint surface of knee; unspecified

NGSG მუხლის სახსრის ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
რედრესაცია/სტაბილიზაცია

Excision, reconstruction and fusion of knee joint

NGSG09 მუხლის ართროპლასტიკა ამოკვეთით Excision arthroplasty of knee

NGSG19 მუხლის ინტერპოზიციული ართროპლასტიკა Interposition arthroplasty of knee

NGSG29 მუხლის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზით ჩანაცვლების გარეშე Other arthroplasty of knee without prosthetic replacement

NGSG30 მუხლის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით Fusion of of knee joint with internal fixation

NGSG34 მუხლის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია გარეგანი ფიქსაციით Fusion of of knee joint with external fixation

NGSG39 მუხლის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციის გარეშე Fusion of knee joint without fixation

NGSG49 მუხლის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით Fusion of knee joint with internal fixation

NGSG59 მუხლის სახსრის რედრესაცია/სტაბილიზაცია გარეგანი ფიქსაციით Fusion of knee joint with external fixation

NGSG99 მუხლის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია ან 
რედრესაცია/სტაბილიზაცია

Other excision, reconstruction or fusion of knee joint

NGSH შერეული ოპერაციები მუხლის სახსარზე Miscellaneous operations on knee joint



NCSP TEXT

NGSH00 მუხლის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation of knee joint; closed

NGSH01 მუხლის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ართროსკოპიული Reduction of dislocation of knee joint; arthroscopic

NGSH02 მუხლის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation of knee joint; open

NGSH10 კვირისტავის ამოვარდნილობის ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation of patella; closed

NGSH11 კვირისტავის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ართროსკოპიული Reduction of dislocation of patella; arthroscopic

NGSH12 კვირისტავის ამოვარდნილობის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation of patella; open

NGSH20 მუხლის სახსრის ამოვარდნილი პროთეზის  ჩასწორება; დახურული Reduction of dislocation prosthesis of knee joint; closed

NGSH21 მუხლის სახსრის ამოვარდნილი პროთეზის ჩასწორება; 
ართროსკოპიული

Reduction of dislocation of prosthesis of knee joint; arthroscopic

NGSH22 მუხლის სახსრის ამოვარდნილი პროთეზის ჩასწორება; ღია Reduction of dislocation prosthesis of knee joint; open

NGSH30 მუხლის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; დახურული Freeing of adhesions of knee joint; closed

NGSH31 მუხლის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; 
ართროსკოპიული

Freeing of adhesions of knee joint; arthroscopic

NGSH32 მუხლის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; ღია Freeing of adhesions of knee joint; open

NGSH39 მუხლის სახსრის შეხორცებებისგან გამოთავისუფლება; 
დაუზუსტებელი

Freeing of adhesions of knee joint; unspecified

NGSH40 თეძოს სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; დახურული Removal of foreign or loose body from knee joint; closed

NGSH41 მუხლის სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; 
ართროსკოპიული

Removal of foreign or loose body from knee joint; arthroscopic

NGSH42 მუხლის სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; ღია Removal of foreign or loose body from knee joint; open

NGSH49 მუხლის სახსრიდან უცხო ან თავისუფალი სხეულის ამოღება; 
დაუზუსტებელი

Removal of foreign or loose body from knee joint; unspecified

NGSH51 მუხლის სახსრიდან სახსრისშიდა ეგზოსტოზის ან ოსტეოფიტის 
ამოკვეთა; ართროსკოპიული

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of knee; arthroscopic

NGSH52 მუხლის სახსრიდან სახსრისშიდა ეგზოსტოზის ან ოსტეოფიტის 
ამოკვეთა; ღია

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of knee; open

NGSH59 მუხლის სახსრიდან სახსრისშიდა ეგზოსტოზის ან ოსტეოფიტის 
ამოკვეთა; დაუზუსტებელი

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of knee; unspecified

NGSH71 ოპერაცია მუხლის სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის გამო; 
ართროსკოპიული

Operation for habitual dislocation of knee joint; arthroscopic

NGSH72 ოპერაცია მუხლის სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის გამო; ღია Operation for habitual dislocation of knee joint; open

NGSH79 ოპერაცია მუხლის სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის გამო; 
დაუზუსტებელი

Operation for habitual dislocation of knee joint; unspecified

NGSH90 სხვა ოპერაცია მუხლის სახსარზე; დახურული Other operation on knee joint; closed



NCSP TEXT

NGSH91 სხვა ოპერაცია მუხლის სახსარზე; ართროსკოპიული Other operation on knee joint; arthroscopic

NGSH92 სხვა ოპერაცია მუხლის სახსარზე; ღია Other operation on knee joint; open

NGSH99 სხვა ოპერაცია მუხლის სახსარზე; დაუზუსტებელი Other operation on knee joint; unspecified

NGSJ მუხლის და წვივის მოტეხილობის ქირურგია Fracture surgery of knee and lower leg

NGSJ00 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; კვირისტავი Closed reduction of fracture of knee or lower leg; patella

NGSJ01 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; დიდი წვივი Closed reduction of fracture of knee or lower leg; proximal tibia

NGSJ02 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; დიდი წვივის 
diafizi

Closed reduction of fracture of knee or lower leg; body of tibia

NGSJ03 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; მცირე წვივი Closed reduction of fracture of knee or lower leg; fibula

NGSJ04 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Closed reduction of fracture of knee or lower leg; other or unspecified

NGSJ10 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; კვირისტავი Open reduction of fracture of knee or lower leg; patella

NGSJ11 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; დიდი წვივი Open reduction of fracture of knee or lower leg; proximal tibia

NGSJ12 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; დიდი წვივის 
diafizi

Open reduction of fracture of knee or lower leg; body of tibia

NGSJ13 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება; მცირე წვივი Open reduction of fracture of knee or lower leg; fibula

NGSJ14 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის ღია ჩასწორება; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Open reduction of fracture of knee or lower leg; other or unspecified

NGSJ20 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; კვირისტავი External fixation of fracture of knee or lower leg; patella

NGSJ21 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; დიდი წვივი External fixation of fracture of knee or lower leg; proximal tibia

NGSJ22 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; დიდი წვივის 
diafizi

External fixation of fracture of knee or lower leg; body of tibia

NGSJ23 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; მცირე წვივი External fixation of fracture of knee or lower leg; fibula

NGSJ24 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

External fixation of fracture of knee or lower leg; other or unspecified

NGSJ30 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; კვირისტავი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using bioimplant; patella

NGSJ31 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; დიდი წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using bioimplant; proximal tibia

NGSJ32 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; დიდი წვივის diafizi

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using bioimplant; body of tibia

NGSJ33 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; მცირე წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using bioimplant; fibula
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NGSJ34 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოლოგიური 
იმპლანტის გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using bioimplant; other or unspecified

NGSJ40 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; კვირისტავი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using wire, rod, cerclage or pin; patella

NGSJ41 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; დიდი წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using wire, rod, cerclage or pin; proximal tibia

NGSJ42 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; დიდი წვივის diafizi

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using wire, rod, cerclage or pin; body of tibia

NGSJ43 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; მცირე წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using wire, rod, cerclage or pin; fibula

NGSJ44 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using wire, rod, cerclage or pin; other or unspecified

NGSJ45 დიდი წვივის მოტეხილობის ღია ჩასწორება ართროსკოპიით Open reduction of fracture of proximal tibia with arthroscopy

NGSJ50 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; კვირისტავი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using intramedullary nail; patella

NGSJ51 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; დიდი წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using intramedullary nail; proximal tibia

NGSJ52 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; დიდი წვივის diafizi

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using intramedullary nail; body of tibia

NGSJ53 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; მცირე წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using intramedullary nail; fibula

NGSJ54 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული 
lursmnis გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using intramedullary nail; other or unspecified

NGSJ60 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; კვირისტავი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using plate and screws; patella

NGSJ61 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using plate and screws; proximal tibia

NGSJ62 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი წვივის diafizi

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using plate and screws; body of tibia

NGSJ63 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; მცირე წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using plate and screws; fibula

NGSJ64 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
ჭანჭიკების გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using plate and screws; other or unspecified
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NGSJ70 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; კვირისტავი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using screws alone; patella

NGSJ71 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; დიდი წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using screws alone; proximal tibia

NGSJ72 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; დიდი წვივის diafizi

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using screws alone; body of tibia

NGSJ73 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; მცირე წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using screws alone; fibula

NGSJ74 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების 
გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using screws alone; other or unspecified

NGSJ80 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების  გამოყენებით; კვირისტავი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using other or combined methods; patella

NGSJ81 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების  გამოყენებით; დიდი წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using other or combined methods; proximal tibia

NGSJ82 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების  გამოყენებით; დიდი წვივის diafizi

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using other or combined methods; body of tibia

NGSJ83 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების  გამოყენებით; მცირე წვივი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using other or combined methods; fibula

NGSJ84 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების  გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Internal fixation of fracture of knee or lower leg using other or combined methods; other or unspecified

NGSJ86 დაგვიანებული ოპერაცია წვივის მოტეხილობის გამო ძვლის 
ფორმირების ხელშესაწყობად

Late operation of fracture of lower leg to promote bone formation

NGSJ90 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ჩარევა; 
კვირისტავი

Other fracture surgery of knee or lower leg; patella

NGSJ91 წვივის მოტეხილობის რეფიქსაცია Refixation of fracture of lower leg

NGSJ92 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ჩარევა; დიდი 
წვივის diafizi

Other fracture surgery of knee or lower leg; body of tibia

NGSJ93 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ჩარევა; მცირე 
წვივი

Other fracture surgery of knee or lower leg; fibula

NGSJ94 მუხლის ან წვივის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ჩარევა; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Other fracture surgery of knee or lower leg; other or unspecified

NGSK ოპერაციები მუხლის და წვივის ძვალზე Operations on bone of knee and lower leg

NGSK00 კვირისტავის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა Partial or total excision of bone of patella

NGSK05 წვივის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა Partial or total excision of bone of lower leg

NGSK09 მუხლის ან წვივის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა Excision of fragment of bone of knee or lower leg
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NGSK19 მუხლის ან წვივის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა Partial or total excision of bone of knee or lower leg

NGSK29 მუხლის ან წვივის ძვლის გახვრეტა (ფენესტრაცია) ან ფორაჟი Fenestration or forage of bone of knee or lower leg

NGSK39 მუხლის ან წვივის ძვლის კისტის გამოფხეკვა (კიურეტაჟი) Curettage of cyst of bone of knee or lower leg

NGSK49 მუხლის ან წვივის ეპიფიზიოდეზისი Epiphysiodesis of knee or lower leg

NGSK50 წვივის დამამოკლებელი ოსტეოტომია Shortening osteotomy of lower leg

NGSK59 მუხლის ან წვივის ანგულაცია (გადახრა), შეტრიალება (როტაცია) ან 
შეცვლითი ოსტეოტომია

Angulation, rotation or displacement osteotomy of knee or lower leg

NGSK60 წვივის დამაგრძელებელი ოსტეოტომია Lengthening osteotomy of lower leg

NGSK69 მუხლის ან წვივის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი ოსტეოტომია Shortening or lengthening osteotomy of knee or lower leg

NGSK79 ძვლის ტრანსპორტირების ოპერაცია; მუხლი და წვივი Bone transport operation of knee or lower leg

NGSK89 მუხლის ან წვივის ეპიფიზიალური ფირფიტის დაგრძელება 
დაჭიმვით/გაჭიმვით

Traction lengthening of epiphyseal plate of knee or lower leg

NGSK99 სხვა ოპერაციები მუხლის ან წვივის ძვალზე Other operation on bone of knee or lower leg

NGSL ოპერაციები მუხლის და წვივის კუნთებზე და მყესებზე Operations on muscles and tendons of knee and lower leg

NGSL09 მუხლის ან წვივის კუნთის გამოთავისუფლება Freeing of muscle of knee or lower leg

NGSL19 მუხლის ან წვივის კუნთის გაკერვა ან პლასტიკური აღდგენა Suture or plastic repair of muscle of knee or lower leg

NGSL29 მუხლის ან წვივის კუნთის ტრანსპოზიცია Transposition of muscle of knee or lower leg

NGSL30 კვირისტავის მყესის პლასტიკური აღდგენა ან განმეორებითი 
ჩასმა/ჩადგმა

Plastic repair or reinsertation of tendon of patella

NGSL39 მუხლის ან წვივის მიოტომია ან ტენოტომია ამოკვეთით ან ამოკვეთის 
გარეშე

Myotomy or tenotomy of knee or lower leg with or without excision

NGSL49 მუხლის ან წვივის მყესის გაკერვა ან განმეორებითი ჩასმა/ჩადგმა Suture or reinsertion of tendon of knee or lower leg

NGSL59 მუხლის ან წვივის ტენოლიზი ან ტენოსინოვექტომია Tenolysis or tenosynovectomy of knee or lower leg

NGSL69 მუხლის ან წვივის მყესის დამოკლება ან დაგრძელება, ტენოდეზი Tenodesis, shortening or lengthening of tendon of knee or lower leg

NGSL89 მუხლის ან წვივის მყესის ტრანსპოზიცია Transposition of tendon of knee or lower leg

NGSL99 სხვა ოპერაცია მუხლის ან წვივის კუნთზე ან მყესზე Other operation on muscle or tendon of knee or lower leg

NGSM ოპერაციები მუხლის ან წვივის ფასციაზე, განგლიაზე და პარკზე Operations on fascia, ganglia, and bursae of knee and lower leg

NGSM09 მუხლის ან წვივის ფასციოტომია Fasciotomy of knee or lower leg

NGSM19 მუხლის ან წვივის ფასციის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა Partial or total excision of fascia of knee or lower leg

NGSM29 მუხლის ან წვივის ფასციის გაკერვა Suture of fascia of knee or lower leg

NGSM39 მუხლის ან წვივის სინოვიალური განგლიის ამოკვეთა Excision of synovial ganglion of knee or lower leg

NGSM79 მუხლის ან წვივის პარკის ამოკვეთა Excision of bursa of knee or lower leg

NGSM99 სხვა ოპერაციები მუხლის ან წვივის ფასციაზე, განგლიაზე და პარკზე Other operation on fascia, ganglion, or bursa of knee or lower leg

NGSN ტრანსპლანტაციური ოპერაციები მუხლზე და წვივზე Transplantations to knee and lower leg
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NGSN09 მუხლში ან წვივში ძვლოვანი ქსოვილის 
აუტოპლასტიკა/აუტოგადანერგვა

Autograft of bone to knee or lower leg

NGSN19 მუხლში ან წვივში ძვლოვანი ქსოვილის ალოპლასტიკა/გადანერგვა Allograft of bone to knee or lower leg

NGSN29 მუხლში ან წვივში ძვლოვანი ქსოვილის ქსენოპლასტიკა/გადანერგვა Xenograft of bone to knee or lower leg

NGSN39 მუხლში ან წვივში მყესის ტრანსპლანტირება Transplantation of tendon to knee or lower leg

NGSN49 მუხლში ან წვივში ხრტილის, პერიოსტეუმის ან ფასციის 
ტრანსპლანტირება

Transplantation of cartilage, periosteum or fascia to knee or lower leg

NGSN99 სხვა ტრანსპლანტაციური ოპერაცია მუხლის ან წვივის ქირურგიაში Other transplantation in surgery of knee or lower leg

NGSP რეპლანტირება მუხლში და წვივში Replantations in knee and lower leg

NGSP29 კიდურის რეპლანტაცია მუხლის ან წვივის დონეზე Replantation of extremity at level of knee or lower leg

NGSQ მუხლის და წვივის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები Amputations and related operations of knee and lower leg

NGSQ09 მუხლის ეგზარტიკულაცია Exarticulation of knee

NGSQ19 წვივის ამპუტაცია Amputation of lower leg

NGSQ29 მუხლის ან წვივის ტაკვის დათვალიერება/რევიზია ეგზარტიკულაციის 
ან ამპუტაციის შემდგომ

Revision of exarticulation or amputation stump of knee or lower leg

NGSQ99 მუხლის და წვივის სხვა ამპუტაცია და მსგავსი ოპერაცია Other amputation or related operation on knee or lower leg

NGSR ოპერაციები მუხლის და წვივის სიმსივნის გამო Operations for tumours of knee and lower leg

NGSR09 მუხლის ან წვივის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის არასრული  
ამოკვეთა

Incomplete excision of soft tissue tumour of knee or lower leg

NGSR19 მუხლის ან წვივის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of soft tissue tumour of knee or lower leg

NGSR29 მუხლის ან წვივის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის გაფართოვებული 
ამოკვეთა

Extended excision of soft tissue tumour of knee or lower leg

NGSR39 მუხლის ან წვივის რბილი ქსოვილოვილის სიმსივნის ბლოკ–ამოკვეთა Block excision of soft tissue tumour of knee or lower leg

NGSR49 მუხლის ან წვივის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის არასრული  ამოკვეთა Incomplete excision of tumour of bone or cartilage of knee or lower leg

NGSR59 მუხლის ან წვივის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of tumour of bone or cartilage of knee or lower leg

NGSR69 მუხლის ან წვივის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის გაფართოვებული 
ამოკვეთა

Extended excision of tumour of bone or cartilage of knee or lower leg

NGSR79 მუხლის ან წვივის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის ბლოკ -ამოკვეთა Block excision of tumour of bone or cartilage of knee or lower leg

NGSR99 სხვა ოპერაციები მუხლის და წვივის სიმსივნის გამო Other operation for tumour of knee or lower leg
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NGSS ოპერაციები მუხლის და წვივის მყესების, სახსრების და ძვლის 
ინფექციის გამო

Operations for infection of tendons, joints and bone of knee and lower leg

NGSS09 მუხლის ან წვივის მყესის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა

Incision and debridement of infection of tendon of knee or lower leg

NGSS19 მუხლის სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა 

Incision and debridement of infection of knee joint

NGSS29 მუხლის ან წვივის ძვლის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა 

Incision and debridement of infection of bone of knee or lower leg

NGSS39 მუხლის ან წვივის მყესის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა თერაპიული აგენტების შეყვანით

Incision and debridement of infection of tendon of knee or lower leg with introduction of therapeutic agent

NGSS49 მუხლის სახსრის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა თერაპიული აგენტების შეყვანით

Incision and debridement of infection of knee joint with introduction of therapeutic agent

NGSS59 მუხლის ან წვივის ძვლის ინფიცირებული უბნის  კვეთა და ნეკროზული 
ქსოვილის ამოკვეთა თერაპიული აგენტების შეყვანით

Incision and debridement of infection of bone of knee or lower leg with introduction of therapeutic agent

NGSS99 სხვა ოპერაცია მუხლის ან წვივის მყესის, სახსრის ან ძვლის ინფექციის 
გამო

Other operation for infection of tendon, joint or bone of knee or lower leg

NGST შერეული ოპერაციები მუხლზე და წვივზე Miscellaneous operations on knee and lower leg

NGST39 მუხლის ან წვივის დეფორმაციის კორექცია კუნთების, მყესების ან 
იოგების გამოყენებით

Correction of deformity of knee or lower leg using muscle, tendon or ligament

NGST49 მუხლის ან წვივის დეფორმაციის კორექცია გარეგანი ან შიდა ფიქსაციის 
გამოყენებით

Correction of deformity of knee or lower leg using external or internal fixation

NGST59 მუხლის ან წვივის ქსოვილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from tissue of knee or lower leg

NGST99 სხვა ოპერაცია მუხლზე ან წვივზე Other operation on knee or lower leg

NGSU მუხლიდან ან წვივიდან იმპლანტის და გარეგანი ფიქსაციის 
მოწყობილობების ამოღება

Removal of implants and external fixation devices from knee and lower leg

NGSU00 მუხლის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ყველა ნაწილი Removal of partial prosthesis from knee joint; all parts

NGSU01 მუხლის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; მედიალურინაწილი Removal of partial prosthesis from knee joint; medial compartment

NGSU02 მუხლის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ლატერალური ნაწილი Removal of partial prosthesis from knee joint; lateral compartment

NGSU03 მუხლის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; კვირისტავის-ბარძაყის 
ნაწილი

Removal of partial prosthesis from knee joint; patello-femoral compartment

NGSU04 მუხლის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; ერთზე მეტი, მაგრამ არა 
ყველა ნაწილი

Removal of partial prosthesis from knee joint; more than one, but not all parts

NGSU09 მუხლის სახსრიდან ჰემიპროთეზის ამოღება; სხვა ან დაუზუსტებელი Removal of partial prosthesis from knee joint; other or unspecified
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NGSU10 მუხლის სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; ყველა ნაწილი Removal of total prosthesis from knee joint; all parts

NGSU11 მუხლის სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - 
პროქსიმალური

Removal of total prosthesis from knee joint; single part - proximal

NGSU12 მუხლის სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; ერთი მაწილი - 
დისტალური

Removal of total prosthesis from knee joint; single part - distal

NGSU13 მუხლის სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; ერთი ნაწილი - 
სხვა

Removal of total prosthesis from knee joint; single part - other

NGSU14 მუხლის სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; ერთზე მეტი, 
მაგრამ არა ყველა ნაწილი

Removal of total prosthesis from knee joint; more than one, but not all parts

NGSU19 მუხლის სახსრიდან totaluri პროთეზის ამოღება; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Removal of total prosthesis from knee joint; other or unspecified

NGSU39 მუხლიდან ან წვივიდან  გარეგანი ფიქსაციის საშუალების ამოღება Removal of external fixation device from knee or lower leg

NGSU49 მუხლიდან ან წვივიდან  შიდა ფიქსაციის საშუალების ამოღება Removal of internal fixation device from knee or lower leg

NGSU69 მუხლიდან ან წვივიდან პროთეზული იოგის ამოღება Removal of prosthetic ligament from knee or lower leg

NGSU89 მუხლიდან ან წვივიდან თერაპიული იმპლანტის ამოღება ინფექციის 
mkurnalobis პროცესში

Removal of therapeutic implant in treatment of infection of knee or lower leg

NGSU99 მუხლიდან ან წვივიდან სხვა იმპლანტის ამოღება Removal of other implant from knee or lower leg

NGSW განმეორებითი ოპერაციები მუხლზე და წვივზე Reoperations on knee and lower leg

NGSW10 განმეორებითი ოპერაცია მუხლის ან წვივის ღრმა ინფექციის გამო Reoperation for deep infection in in surgery of knee or lower leg

NGSW49 მუხლის ან წვივის გახსნილი ჭრილობის აღდგენითი ოპერაცია Repair of wound dehiscence in surgery of knee or lower leg

NGSW59 განმეორებითი ოპერაცია მუხლის ან წვივის ზედაპირული ინფექციის 
გამო

Reoperation for superficial infection in surgery of knee or lower leg

NGSW69 განმეორებითი ოპერაცია მუხლის ან წვივის ღრმა ინფექციის გამო Reoperation for deep infection in surgery of knee or lower leg

NGSW79 განმეორებითი ოპერაცია მუხლის ან წვივის ზედაპირული სისხლდენის 
გამო

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of knee or lower leg

NGSW89 განმეორებითი ოპერაცია მუხლის ან წვივის ღრმა სისხლდენის გამო Reoperation for deep haemorrhage in surgery of knee or lower leg

NGSW99 სხვა განმეორებითი ოპერაციები მუხლზე და წვივზე Other reoperation in surgery of knee or lower leg

NGX მუხლთან ან წვივთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები Other procedures of knee joint and lower leg

NGXQ00 მუხლზე ან წვივზე გარეგანი პროთეზის დაყენება Adjustment of external prosthesis to knee or lower leg

NGXT00 მუხლის სახსარზე გადაუდებელი ჩარევა Forcible manipulation of knee joint

NGXT10 წვივის დაჭიმვa/გაჭიმვa Traction of lower leg

NGXTL3 კვირისტავის მყესის სკლეროთერაპია დოპლერის მეთოდის 
გამოყენებით

Sclerotherapy of patellar tendon with Doppler method

NGXX00 მუხლის სახსრის ან წვივის რბილი ქსოვილის  ბიოფსია; კანქვეშა Biopsy of soft tissue or joint of knee or lower leg; percutaneous
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NGXX01 მუხლის სახსრის ან წვივის ბიოფსია ციტოლოგიის მიზნით; კანქვეშა Biopsy of knee or lower leg for cytology; percutaneous

NGXX05 რბილი ქსოვილის მარტივი კვეთა; მუხლის სახსარი და წვივი Simple incision of soft tissue; knee joint and lower leg

NGXX10 ართროცენტეზი; მუხლის სახსარი და წვივი Arthrocentesis; knee joint and lower leg

NGXX11 სადიაგნოსტიკო ან სამკურნალო სუბსტანციების შეყვანა (ინექცია) 
სახსარში; მუხლის სახსარი და წვივი

Injection of diagnostic or therapeutic substance into joint; knee joint and lower leg

NGXX30 რბილი გადახვევა; მუხლის სახსარი და წვივი Soft bandage; knee joint and lower leg

NGXX31 ჩამოუყალიბებელი ორთოზი; მუხლის სახსარი და წვივი Prefabricated orthosis; knee joint and lower leg

NGXX32 ჩვეულებრივი ლანგეტი; მუხლის სახსარი და წვივი Custom moulded splint; knee joint and lower leg

NGXX33 ჩვეულებრივი თაბაშირის ნახვევი; მუხლის სახსარი და წვივი Custom moulded cast; knee joint and lower leg

NGXX34 დიდი ინდივიდუალური თაბაშირის კორსეტი; მუხლის სახსარი და 
წვივი

Major custom moulded cast; knee joint and lower leg

NGXX39 სხვა ორთოპედიული გადახვევა; მუხლის სახსარი და წვივი Other orthopedic bandage; knee joint and lower leg

NGXX40 გარეგანი გაჭიმვა/დაჭიმვა; მუხლის სახსარი და წვივი External traction; knee joint and lower leg

NGXX50 ძვლოვანი მარკერის იმპლანტირება; მუხლის სახსარი და წვივი Implantation of skeletal marker; knee joint and lower leg

NH კოჭი და ტერფი Ankle and foot

NHD კოჭის და ტერფის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of ankle and foot

NHDA1A კოჭის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Ankle X-ray examination without contrast

NHDA1D კოჭის ორმხრივი (ბილატერალური) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bilateral ankle X-ray examination

NHDA1E კოჭის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დატვირთვით/სიმძიმით ან 
ბრუნვით

Ankle X-ray examination with load or wrench

NHDA2A ქუსლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Heel X-ray examination

NHDA2D ქუსლის ორმხრივი (ბილატერალური) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bilateral heel X-ray examination

NHDA3A ტერფის და ფეხის თითების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Foot and toes X-ray examination

NHDA3D ტერფის და ფეხის თითების ორმხრივი (ბილატერალური) 
რენტგენოლოგიური გამოკვლევა

Bilateral foot X-ray examination

NHDB1C კოჭის რენტგენოლოგიური ართროგრაფია Ankle artrography with X-ray

NHDD1A კოჭის და ტერფის კომპიუტერული ტომოგრაფია Ankle and foot CT examination

NHDE1A კოჭის და ტერფის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ankle joint ultrasound examination

NHDE4A აქილევსის მყესის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Achilles tendon ultrasound examination

NHDG1B კოჭის და ტერფის მაგნიტურ–რეზონანსური გამოკვლევა Ankle and foot MRI examination

NHI ტერფების იზოტოპური გამოკვლევა Feet isotope imaging

NHIA00 ტერფების იზოტოპური გამოკვლევა Feet isotope imaging

NHS კოჭის და ტერფის ქირურგია Surgery of ankle and foot

NHSA კოჭის და ტერფის გამოკვლევითი პროცედურები Exploratory procedures on ankle and foot
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NHSA00 კოჭის ან ტერფის რბილი ქსოვილის გამოკვლევა; ღია Exploration of soft tissue of ankle or foot; open

NHSA01 კოჭის ან ტერფის რბილი ქსოვილის გამოკვლევა; ართროსკოპიული Exploration of soft tissue of ankle or foot; arthroscopic

NHSA11 კოჭის ან ტერფის სახსრის გამოკვლევა; ართროსკოპიული Exploration of joint of ankle or foot; arthroscopic

NHSA12 კოჭის ან ტერფის სახსრის გამოკვლევა; ღია Exploration of joint of ankle or foot; open

NHSA31 კოჭის ან ტერფის ძვლის ბიოფსია; ართროსკოპიული Biopsy of bone of ankle or foot; arthroscopic

NHSA32 კოჭის ან ტერფის ძვლის ბიოფსია; ღია Biopsy of bone of ankle or foot; open

NHSB კოჭ-wvivis და ტერფის სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary prosthetic replacement of joint of ankle and foot

NHSB00 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ყველა ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of ankle joint not using cement; all parts

NHSB01 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Primary partial prosthetic replacement of ankle joint not using cement; single part - proximal

NHSB02 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – დისტალური

Primary partial prosthetic replacement of ankle joint not using cement; single part - distal

NHSB03 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – სხვა

Primary partial prosthetic replacement of ankle joint not using cement; single part - other

NHSB09 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; სხვა ან დაუზუსტებელი

Primary partial prosthetic replacement of ankle joint not using cement; other or unspecified

NHSB10 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით; ყველა ნაწილი

Primary partial prosthetic replacement of ankle joint using cement; all parts

NHSB11 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Primary partial prosthetic replacement of ankle joint using cement; single part - proximal

NHSB12 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – დისტალური

Primary partial prosthetic replacement of ankle joint using cement; single part - distal

NHSB13 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით; ერთი ნაწილი – სხვა

Primary partial prosthetic replacement of ankle joint using cement; single part - other

NHSB19 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ნაწილობრივი ჩანაცვლება პროთეზით 
ცემენტის გამოყენებით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Primary partial prosthetic replacement of ankle joint using cement; other or unspecified

NHSB20 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი სრული /ტოტალური ჩანაცვლება 
პროთეზით ცემენტის გამოყენების გარეშე

Primary total prosthetic replacement of ankle joint not using cement

NHSB30 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი სრული /ტოტალური ჩანაცვლება 
პროთეზით შერეული ტექნიკის გამოყენებით

Primary total prosthetic replacement of ankle joint using hybrid technique

NHSB40 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით Primary partial prosthetic replacement of ankle joint
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NHSB59 კოჭ-wvivis სახსრის პირველადი პროთეზით ინტერპოზიციური 
ართროპლასტიკა

Primary prosthetic interposition arthroplasty of ankle joint

NHSB60 I წინატერფის–ფალანგის (მეტატარზოფალანგური) სახსრის პირველადი 
ჩანაცვლება პროთეზით; ყველა ნაწილი

Primary prosthetic replacement of first metatarsophalangeal joint; all parts

NHSB61 I წინატერფის–ფალანგის (მეტატარზოფალანგური) სახსრის პირველადი 
ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Primary prosthetic replacement of first metatarsophalangeal joint; single part - proximal

NHSB62 I წინატერფის–ფალანგის (მეტატარზოფალანგური) სახსრის პირველადი 
ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი ნაწილი – დისტალური

Primary prosthetic replacement of first metatarsophalangeal joint; single part - distal

NHSB63 I წინატერფის–ფალანგის (მეტატარზოფალანგური) სახსრის პირველადი 
ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი ნაწილი – სხვა

Primary prosthetic replacement of first metatarsophalangeal joint; single part - other

NHSB69 I წინატერფის–ფალანგის (მეტატარზოფალანგური) სახსრის პირველადი 
ჩანაცვლება პროთეზით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Primary prosthetic replacement of first metatarsophalangeal joint; other or unspecified

NHSB70 სხვა წინატერფის–ფალანგის (მეტატარზოფალანგური) სახსრის 
პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით; ყველა ნაწილი

Primary prosthetic replacement of other metatarsophalangeal joint; all parts

NHSB71 სხვა წინატერფის–ფალანგის (მეტატარზოფალანგური) სახსრის 
პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Primary prosthetic replacement of other metatarsophalangeal joint; single part - proximal

NHSB72 სხვა წინატერფის–ფალანგის (მეტატარზოფალანგური) სახსრის 
პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი ნაწილი – დისტალური

Primary prosthetic replacement of other metatarsophalangeal joint; single part - distal

NHSB73 სხვა წინატერფის–ფალანგის (მეტატარზოფალანგური) სახსრის 
პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი ნაწილი – სხვა

Primary prosthetic replacement of other metatarsophalangeal joint; single part - other

NHSB79 სხვა წინატერფის–ფალანგის (მეტატარზოფალანგური) სახსრის 
პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით; სხვა ან დაუზუსტებელი

Primary prosthetic replacement of other metatarsophalangeal joint; other or unspecified

NHSB80 ტერფის სხვა სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით; ყველა 
ნაწილი

Primary prosthetic replacement of other joint of foot; all parts

NHSB81 ტერფის სხვა სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი 
ნაწილი – პროქსიმალური

Primary prosthetic replacement of other joint of foot; single part - proximal

NHSB82 ტერფის სხვა სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი 
ნაწილი – დისტალური

Primary prosthetic replacement of other joint of foot; single part - distal

NHSB83 ტერფის სხვა სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით; ერთი 
ნაწილი – სხვა

Primary prosthetic replacement of other joint of foot; single part - other

NHSB89 ტერფის სხვა სახსრის პირველადი ჩანაცვლება პროთეზით; სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Primary prosthetic replacement of other joint of foot; other or unspecified

NHSB99 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სხვა პირველადი ჩანაცვლება 
პროთეზით

Other primary prosthetic replacement of joint of ankle or foot
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NHSC კოჭ-wvivis და ტერფის სახსრების მეორადი ჩანაცვლება პროთეზით Secondary prosthetic replacement of joints of ankle and foot

NHSC00 კოჭ-wvivis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირებაცემენტის გამოყენების გარეშე; ყველა ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in ankle joint not using cement; all parts

NHSC01 კოჭ-wvivis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of partial prosthesis in ankle joint not using cement; single part - proximal

NHSC02 კოჭ-wvivis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი 
იმპლანტირებაცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Secondary implantation of partial prosthesis in ankle joint not using cement; single part - distal

NHSC03 კოჭ-wvivis სახსარში ნაწილობრივი პროთეზის მეორადი იმპლანტირება 
ცემენტის გამოყენების გარეშე; ერთი ნაწილი – სხვა

Secondary implantation of partial prosthesis in ankle joint not using cement; single part - other

NHSC09 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში ცემენტის 
გარეშე, სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of partial prosthesis in ankle joint not using cement; other or unspecified

NHSC10 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ცემენტით, ყველა ნაწილი

Secondary implantation of partial prosthesis in ankle joint using cement; all parts

NHSC11 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ცემენტით, ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of partial prosthesis in ankle joint using cement; single part - proximal

NHSC12 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ცემენტით, ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary implantation of partial prosthesis in ankle joint using cement; single part - distal

NHSC13 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ცემენტით, ერთი ნაწილი – სხვა

Secondary implantation of partial prosthesis in ankle joint using cement; single part - other

NHSC19 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში ცემენტის 
გარეშე, სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of partial prosthesis in ankle joint using cement; other or unspecified

NHSC20 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში ცემენტის 
გარეშე, ყველა ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint not using cement; all parts

NHSC21 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში ცემენტის 
გარეშე, ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint not using cement; single part - proximal

NHSC22 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში ცემენტის 
გარეშე, ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint not using cement; single part - distal

NHSC23 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში ცემენტის 
გარეშე, სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of prosthesis in ankle joit

NHSC29 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში ცემენტის 
გარეშე, სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint not using cement; other or unspecified

NHSC30 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ჰიბრიდული ტექნიკის გამოყენებით, ყველა ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint using hybrid technique; all parts
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NHSC31 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ჰიბრიდული ტექნიკის გამოყენებით, ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint using hybrid technique; single part - proximal

NHSC32 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ჰიბრიდული ტექნიკის გამოყენებით, ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint using hybrid technique; single part - distal

NHSC33 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ჰიბრიდული ტექნიკის გამოყენებით, ერთი ნაწილი – სხვა

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint using hybrid technique; single part - other

NHSC39 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ჰიბრიდული ტექნიკის გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint using hybrid technique; other or unspecified

NHSC40 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ცემენტით, ყველა ნაწილი

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint using cement; all parts

NHSC41 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირებაკ კოჭ-wvivis სახსარში 
ცემენტით, ერთი ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint using cement; single part - proximal

NHSC42 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ცემენტით, ერთი ნაწილი – დისტალური

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint using cement; single part - distal

NHSC43 ჰემიპროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ცემენტით, ერთი ნაწილი – სხვა

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint using cement; single part - other

NHSC49 totaluri პროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis სახსარში 
ცემენტით, სხვა ან დაუზუსტებელი

Secondary implantation of total prosthesis in ankle joint using cement; other or unspecified

NHSC59 ინტერპოზიციური პროთეზის მეორადი იმპლანტირება კოჭ-wvivis 
სახსარში

Secondary implantation of interposition prosthesis in ankle joint

NHSC60 წინა ტერფის პირველი სახსრის მეორადი პროთეზული შეცვლა, ყველა 
ნაწილი

Secondary prosthetic replacement of first metatarsophalangeal joint; all parts

NHSC61 წინა ტერფის პირველი სახსრის მეორადი პროთეზული შეცვლა, ერთი 
ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary prosthetic replacement of first metatarsophalangeal joint; single part - proximal

NHSC62 წინა ტერფის პირველი სახსრის მეორადი პროთეზული შეცვლა, ერთი 
ნაწილი – დისტალური

Secondary prosthetic replacement of first metatarsophalangeal joint; single part - distal

NHSC63 წინა ტერფის პირველი სახსრის მეორადი პროთეზული შეცვლა, ერთი 
ნაწილი – სხვა

Secondary prosthetic replacement of first metatarsophalangeal joint; single part - other

NHSC69 წინა ტერფის პირველი სახსრის მეორადი პროთეზული შეცვლა, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Secondary prosthetic replacement of first metatarsophalangeal joint; other or unspecified

NHSC70 წინა ტერფის სხვა სახსრის მეორადი პროთეზული შეცვლა, ყველა 
ნაწილი

Secondary prosthetic replacement of other metatarsophalangeal joint; all parts

NHSC71 წინა ტერფის სხვა სახსრის მეორადი პროთეზული შეცვლა, ერთი 
ნაწილი – პროქსიმალური

Secondary prosthetic replacement of other metatarsophalangeal joint; single part - proximal

NHSC72 წინა ტერფის სხვა სახსრის მეორადი პროთეზული შეცვლა, ერთი 
ნაწილი – დისტალური

Secondary prosthetic replacement of other metatarsophalangeal joint; single part - distal
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NHSC73 წინა ტერფის სხვა სახსრის მეორადი პროთეზული შეცვლა, ერთი 
ნაწილი – სხვა

Secondary prosthetic replacement of other metatarsophalangeal joint; single part - other

NHSC79 წინა ტერფის სხვა სახსრის მეორადი პროთეზული შეცვლა, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Secondary prosthetic replacement of other metatarsophalangeal joint; other or unspecified

NHSC80 ტერფის სხვა სახსარში მეორადი პროთეზული შეცვლა, ყველა ნაწილი Secondary prosthetic replacement in other joint of foot; all parts

NHSC81 ტერფის სხვა სახსარში მეორადი პროთეზული შეცვლა, ერთი ნაწილი – 
პროქსიმალური

Secondary prosthetic replacement in other joint of foot; single part - proximal

NHSC82 ტერფის სხვა სახსარში მეორადი პროთეზული შეცვლა, ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Secondary prosthetic replacement in other joint of foot; single part - distal

NHSC83 ტერფის სხვა სახსარში მეორადი პროთეზული შეცვლა, ერთი ნაწილი – 
სხვა

Secondary prosthetic replacement in other joint of foot; single part - other

NHSC89 ტერფის სხვა სახსარში მეორადი პროთეზული შეცვლა, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Secondary prosthetic replacement in other joint of foot; other or unspecified

NHSC99 ტერფის ან კოჭ-wvivis სახსარში სხვა მეორადი პროთეზული შეცვლა Other secondary prosthetic replacement in joint of ankle or foot

NHSE ოპერაციები ტერფის ან კოჭ-wvivis სახსრების კაფსულებზე და იოგებზე Operations on capsules and ligaments of joints of ankle and foot

NHSE09 ტერფის ან კოჭ-wvivis სახსრის კაფსულის ჩაჭრა ან გაკერვა Incision or suture of capsule of joint of ankle or foot

NHSE10 კოჭ-wvivis სახსრის კაფსულის ჩაჭრა და ჩასწორება Incsion and freeing of capsule of ankle joint

NHSE15 კოჭ-wvivis სახსრის კაფსულის გაკერვა ან აღდგენა Suture or reinsertion of ligament of ankle

NHSE19 კოჭ-wvivis სახსრის კაფსულის სრული  ჩაჭრა ან ამოკვეთა Transcision or excision of ligament of ankle or foot

NHSE20 კოჭ-wvivis სახსრის კაფსულის ან იოგის პლასტიკური აღდგენა 
ტრანსპლანტით

Plastic repair of capsule or ligament of ankle joint with transplant

NHSE25 ტერფის სახსრის კაპსულის ჩაჭრა და ჩასწორება Incsion and freeing of capsule of joint of foot

NHSE29 კოჭ-wvivis ან ტერფის იოგის გაკერვა ან აღდგენა Suture or reinsertion of ligament of ankle or foot

NHSE39 კოჭ-wvivis ან ტერფის იოგის ტრანსპოზიცია Transposition of ligament of ankle or foot

NHSE49 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა 
პროთეზული მასალის გარეშე

Plastic repair of ligament of ankle or foot not using prosthetic material

NHSE59 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის იოგის პლასტიკური აღდგენა 
პროთეზული მასალით

Plastic repair of ligament of ankle or foot using prosthetic material

NHSE80 ფეხის თითის სახსრის კაფსულის ჩაჭრა და ჩასწორება Incsion and freeing of capsule of toe joint

NHSE99 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის კაფსულის ან იოგის სხვა ოპერაცია Other operation on capsule or ligament of joint of ankle or foot

NHSF კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სინოვიაზე და შემაერთებელ ზედაპირზე 
ოპერაციები

Operations on synovia and joint surfaces of ankle and foot

NHSF00 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სინოვექტომია, ღია Synovectomy of joint of ankle or foot; open

NHSF01 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სინოვექტომია, ართროსკოპური Synovectomy of joint of ankle or foot; arthroscopic
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NHSF20 კოჭ-wvivis სახსრის სანაციის ოპერაცია, კანქვეშა / პერკუტანული ან 
დახურული

Operation for debridement of ankle joint; percutaneous or closed

NHSF21 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის შემაერთებელი ზედაპირის ფრაგმენტის 
ფიქსაცია, ართროსკოპური

Fixation of fragment of surface of joint of ankle or foot; arthroscopic

NHSF22 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის შემაერთებელი ზედაპირის ფრაგმენტის 
ფიქსაცია, ღია

Fixation of fragment of surface of joint of ankle or foot; open

NHSF23 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის შემაერთებელი ზედაპირის ფრაგმენტის 
ფიქსაცია, კანქვეშა / პერკუტანულ

Fixation of fragment of surface of joint of ankle or foot; percutaneous

NHSF25 კოჭ-wvivis სახსრის სანაციის ოპერაცია, ართროსკოპური Operation for debridement of ankle joint; arthroscopic

NHSF29 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის შემაერთებელი ზედაპირის ფრაგმენტის 
ფიქსაცია, დაუზუსტებელი

Fixation of fragment of surface of joint of ankle or foot; unspecified

NHSF30 კოჭ-wvivis სახსრიდან მორყეული ფრაგმენტის ფიქსაცია Fixation of loose fragment from ankle joint

NHSF31 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა, 
ართროსკოპური

Partial excision of joint cartilage of ankle or foot; arthroscopic

NHSF32 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა, ღია Partial excision of joint cartilage of ankle or foot; open

NHSF39 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ხრტილის ნაწილობრივი ამოკვეთა, 
დაუზუსტებელი

Partial excision of joint cartilage of ankle or foot; unspecified

NHSF70 ტერფის სახსრის სანაციის ოპერაცია, ღია Operation for debridement of joint of foot; open

NHSF80 ფეხის თითის სახსრის სანაციის ოპერაცია, ღია Operation for debridement of toe joint; open

NHSF91 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სინოვიაზე ან შემაერთებელ ზედაპირზე 
სხვა ოპერაცია, ართროსკოპური

Other operation on synovia or joint surface of ankle or foot; arthroscopic

NHSF92 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სინოვიაზე ან შემაერთებელ ზედაპირზე 
სხვა ოპერაცია, ღია

Other operation on synovia or joint surface of ankle or foot; open

NHSF99 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სინოვიაზე ან შემაერთებელ ზედაპირზე 
სხვა ოპერაცია, დაუზუსტებელი

Other operation on synovia or joint surface of ankle or foot; unspecified

NHSG კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
დამაგრება

Excision, reconstruction and fusion of joints of ankle and foot

NHSG00 კოჭ-wvivis ან ტერფის ართროპლასტიკა ამოკვეთით, ტერფის თაღი Excision arthroplasty of ankle or foot; talocrural joint

NHSG01 კოჭ-wvivis ან ტერფის ართროპლასტიკა ამოკვეთით, სუბტალარული 
სახსრები

Excision arthroplasty of ankle or foot; subtalar joints

NHSG02 კოჭ-wvivis ან ტერფის ართროპლასტიკა ამოკვეთით, სამმაგი დამაგრება Excision arthroplasty of ankle or foot; triple fusion

NHSG03 კოჭ-wvivis ან ტერფის ართროპლასტიკა ამოკვეთით, უკანა ტერფის 
სახსრები

Excision arthroplasty of ankle or foot; tarsal joints

NHSG04 კოჭ-wvivis ან ტერფის ართროპლასტიკა ამოკვეთით, პირველი 
ტარზომეტატარზალური სახსარი

Excision arthroplasty of ankle or foot; first tarsometatarsal joint
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NHSG05 კოჭ-wvivis ან ტერფის ართროპლასტიკა ამოკვეთით, სხვა 
ტარზომეტატარზალური სახსარი

Excision arthroplasty of ankle or foot; other tarsometatarsal joint

NHSG06 კოჭ-wvivis ან ტერფის ართროპლასტიკა ამოკვეთით, წინა ტერფის 
პირველი სახსარი

Excision arthroplasty of ankle or foot; first metatarsophalangeal joint

NHSG07 კოჭ-wvivis ან ტერფის ართროპლასტიკა ამოკვეთით, წინა ტერფის სხვა 
სახსარი

Excision arthroplasty of ankle or foot; other metatarsophalangeal joint

NHSG09 კოჭ-wvivis ან ტერფის ართროპლასტიკა ამოკვეთით, ტერფის სხვა 
სახსარი

Excision arthroplasty of ankle or foot; other joint of foot

NHSG10 კოჭ-wvivis ან ტერფის ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა, თაღის 
სახსარი

Interposition arthroplasty of ankle or foot; talocrural joint

NHSG11 კოჭ-wvivis ან ტერფის ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა, 
სუბტალარული სახსრები

Interposition arthroplasty of ankle or foot; subtalar joints

NHSG12 კოჭ-wvivis ან ტერფის ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა, სამმაგი 
დამაგრება

Interposition arthroplasty of ankle or foot; triple fusion

NHSG13 კოჭ-wvivis ან ტერფის ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა, უკანა 
ტერფის სახსრები

Interposition arthroplasty of ankle or foot; tarsal joints

NHSG14 კოჭ-wvivis ან ტერფის ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა, პირველი 
ტარზომეტატარზალური სახსარი

Interposition arthroplasty of ankle or foot; first tarsometatarsal joint

NHSG15 კოჭ-wvivis ან ტერფის ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა, სხვა 
ტარზომეტატარზალური სახსარი

Interposition arthroplasty of ankle or foot; other tarsometatarsal joint

NHSG16 კოჭ-wvivis ან ტერფის ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა, წინა 
ტერფის პირველი სახსარი

Interposition arthroplasty of ankle or foot; first metatarsophalangeal joint

NHSG17 კოჭ-wvvivis ან ტერფის ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა, წინა 
ტერფის სხვა სახსარი

Interposition arthroplasty of ankle or foot; other metatarsophalangeal joint

NHSG19 კოჭ-wvivis ან ტერფის ინტერპოზიციური ართროპლასტიკა, ტერფის 
სხვა სახსარი

Interposition arthroplasty of ankle or foot; other joint of foot

NHSG20 კოჭ-wvivis ან ტერფის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზული შეცვლის 
გარეშე, ტერფის თაღის სახსარი

Other arthroplasty of ankle or foot without prosthetic replacement; talocrural joint

NHSG21 სუბტალარული სახსრის დამაგრება Fusion of subtalar joint

NHSG22 კოჭ-wvivis ან ტერფის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზული შეცვლის 
გარეშე, სამმაგი დამაგრება

Other arthroplasty of ankle or foot without prosthetic replacement; triple fusion

NHSG23 კოჭ-wvivis ან ტერფის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზული შეცვლის 
გარეშე, უკანა ტერფის სახსრები

Other arthroplasty of ankle or foot without prosthetic replacement; tarsal joints

NHSG24 კოჭ-wvivis ან ტერფის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზული შეცვლის 
გარეშე, პირველი ტარზომეტატარზალური სახსარი

Other arthroplasty of ankle or foot without prosthetic replacement; first tarsometatarsal joint

NHSG25 კოჭ-wvivis ან ტერფის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზული შეცვლის 
გარეშე, სხვა ტარზომეტატარზალური სახსარი

Other arthroplasty of ankle or foot without prosthetic replacement; other tarsometatarsal joint
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NHSG26 კოჭ-wvivis ან ტერფის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზული შეცვლის 
გარეშე, წინა ტერფის პირველი სახსარი

Other arthroplasty of ankle or foot without prosthetic replacement; first metatarsophalangeal joint

NHSG27 კოჭ-wvivis ან ტერფის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზული შეცვლის 
გარეშე, წინა ტერფის სხვა სახსარი

Other arthroplasty of ankle or foot without prosthetic replacement; other metatarsophalangeal joint

NHSG29 კოჭ-wvivis ან ტერფის სხვა ართროპლასტიკა პროთეზული შეცვლის 
გარეშე, ტერფის სხვა სახსარი

Other arthroplasty of ankle or foot without prosthetic replacement; other joint of foot

NHSG30 ტერფის თაღის სახსრის დამაგრება Fusion of talocrural joint

NHSG31 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება ფიქსაციის გარეშე, 
სუბტალარული სახსრები

Fusion of joint of ankle or foot without fixation; subtalar joints

NHSG32 სუბტალარული სახსრის და ტერფის ძვალთა შორის დამაგრება Fusion of subtalar joint and between bones of ankle

NHSG33 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება ფიქსაციის გარეშე, უკანა 
ტერფის სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot without fixation; tarsal joints

NHSG34 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება ფიქსაციის გარეშე, პირველი 
ტარზომეტატარზალური სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot without fixation; first tarsometatarsal joint

NHSG35 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება ფიქსაციის გარეშე, სხვა 
ტარზომეტატარზალური სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot without fixation; other tarsometatarsal joint

NHSG36 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება ფიქსაციის გარეშე, წინა 
ტერფის პირველი სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot without fixation; first metatarsophalangeal joint

NHSG37 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება ფიქსაციის გარეშე, წინა 
ტერფის სხვა სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot without fixation; other metatarsophalangeal joint

NHSG39 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება ფიქსაციის გარეშე, ტერფის 
სხვა სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot without fixation; other joint of foot

NHSG40 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება შიდა ფიქსაციით, ტერფის 
თაღის სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with internal fixation; talocrural joint

NHSG41 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება შიდა ფიქსაციით, 
სუბტალარული სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with internal fixation; subtalar joints

NHSG42 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება შიდა ფიქსაციით, სამმაგი 
დამაგრება

Fusion of joint of ankle or foot with internal fixation; triple fusion

NHSG43 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება შიდა ფიქსაციით, უკანა 
ტერფის სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with internal fixation; tarsal joints

NHSG44 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება შიდა ფიქსაციით, პირველი 
ტარზომეტატარზალური სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with internal fixation; first tarsometatarsal joint

NHSG45 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება შიდა ფიქსაციით, სხვა 
ტარზომეტატარზალური სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with internal fixation; other tarsometatarsal joint

NHSG46 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება შიდა ფიქსაციით, წინა 
ტერფის პირველი სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with internal fixation; first metatarsophalangeal joint
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NHSG47 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება შიდა ფიქსაციით, წინა 
ტერფის სხვა სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with internal fixation; other metatarsophalangeal joint

NHSG49 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება შიდა ფიქსაციით, ტერფის 
სხვა სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with internal fixation; other joint of foot

NHSG50 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება გარე ფიქსაციით, ტერფის 
თაღი

Fusion of joint of ankle or foot with external fixation; talocrural joint

NHSG51 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება გარე ფიქსაციით, 
სუბტალარული სახსრები

Fusion of joint of ankle or foot with external fixation; subtalar joints

NHSG52 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება გარე ფიქსაციით, სამმაგი 
დამაგრება

Fusion of joint of ankle or foot with external fixation; triple fusion

NHSG53 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება გარე ფიქსაციით, უკანა 
ტერფის სახსრები

Fusion of joint of ankle or foot with external fixation; tarsal joints

NHSG54 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება გარე ფიქსაციით, პირველი 
ტარზომეტატარზალური სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with external fixation; first tarsometatarsal joint

NHSG55 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება გარე ფიქსაციით, სხვა 
ტარზომეტატარზალური სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with external fixation; other tarsometatarsal joint

NHSG56 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება გარე ფიქსაციით, წინა 
ტერფის პირველი სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with external fixation; first metatarsophalangeal joint

NHSG57 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება გარე ფიქსაციით, წინა 
ტერფის სხვა სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with external fixation; other metatarsophalangeal joint

NHSG59 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის დამაგრება გარე ფიქსაციით, ტერფის 
სხვა სახსარი

Fusion of joint of ankle or foot with external fixation; other joint of foot

NHSG70 პირველი ტარზომეტატარზალური სახსრის ართროპლასტიკა Arthroplasty of first tarsometatarsal joint

NHSG76 სხვა ტარზომეტატარზალური სახსრის ართროპლასტიკა Arthroplasty of other tarsometatarsal joint

NHSG77 ფალანგთაშუა ტარზალური სახსრ(ებ)ის ართროპლასტიკა Arthroplasty of interphalangeal tarsal joint(s)

NHSG80 პირველი ტარზომეტატარზალური სახსრის დამაგრება Fusion of first tarsometatarsal joint

NHSG82 სხვა ტარზომეტატარზალური სახსრის დამაგრება Fusion of other tarsal joint

NHSG88 რამდენიმე ტარზომეტატარზალური სახსრების დამაგრება Fusion of several tarsal joints

NHSG90 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
დამაგრება, ტერფის თაღი

Other excision, reconstruction or fusion of joint of ankle or foot; talocrural joint

NHSG91 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
დამაგრება, სუბტალარული სახსრები

Other excision, reconstruction or fusion of joint of ankle or foot; subtalar joints

NHSG92 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
დამაგრება, სამმაგი დამაგრება

Other excision, reconstruction or fusion of joint of ankle or foot; triple fusion

NHSG93 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
დამაგრება, უკანა ტერფის სახსრები

Other excision, reconstruction or fusion of joint of ankle or foot; tarsal joints
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NHSG94 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
დამაგრება, პირველი ტარზომეტატარზალური სახსარი

Other excision, reconstruction or fusion of joint of ankle or foot; first tarsometatarsal joint

NHSG95 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
დამაგრება, სხვა ტარზომეტატარზალური სახსარი

Other excision, reconstruction or fusion of joint of ankle or foot; other tarsometatarsal joint

NHSG96 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
დამაგრება, წინა ტერფის პირველი სახსარი

Other excision, reconstruction or fusion of joint of ankle or foot; first metatarsophalangeal joint

NHSG97 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
დამაგრება, წინა ტერფის სხვა სახსარი

Other excision, reconstruction or fusion of joint of ankle or foot; other metatarsophalangeal joint

NHSG99 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის სხვა ამოკვეთა, რეკონსტრუქცია და 
დამაგრება, ტერფის სხვა სახსარი

Other excision, reconstruction or fusion of joint of ankle or foot; other joint of foot

NHSH სხვადასხვა ოპერაცია კოჭ-wvivis და ტერფის სახსრებზე Miscellaneous operations on joints of ankle and foot

NHSH00 კოჭ-wvivis სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება, დახურული Reduction of dislocation of ankle joint; closed

NHSH01 კოჭ-wvivis სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება, ართროსკოპური Reduction of dislocation of ankle joint; arthroscopic

NHSH02 კოჭ-wvivis სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება, ღია Reduction of dislocation of ankle joint; open

NHSH10 ტერფის სხვა სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება, დახურული Reduction of dislocation of other joint of foot; closed

NHSH11 ტერფის სხვა სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება, ართროსკოპური Reduction of dislocation of other joint of foot; arthroscopic

NHSH12 ტერფის სხვა სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება, ღია Reduction of dislocation of other joint of foot; open

NHSH20 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება, 
დახურული

Reduction of dislocation of joint prosthesis of ankle or foot; closed

NHSH21 კოჭ-wvivis სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება, ართროსკოპური Reduction of dislocation of joint prosthesis of ankle or foot; arthroscopic

NHSH22 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება, ღია Reduction of dislocation of joint prosthesis of ankle or foot; open

NHSH30 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარში შეხორცებების მოშორება, დახურული Freeing of adhesions of joint of ankle or foot; closed

NHSH31 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარში შეხორცებების მოშორება, 
ართროსკოპური

Freeing of adhesions of joint of ankle or foot; arthroscopic

NHSH32 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარში შეხორცებების მოშორება, ღია Freeing of adhesions of joint of ankle or foot; open

NHSH39 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარში შეხორცებების მოშორება, 
დაუზუსტებელი

Freeing of adhesions of joint of ankle or foot; unspecified

NHSH41 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარიდან უცხო ან Tavisufali სხეულის 
ამოღება, ართროსკოპური

Removal of foreign or loose body from joint of ankle or foot; arthroscopic

NHSH42 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარიდან უცხო ან Tavisufali სხეულის 
ამოღება, ღია

Removal of foreign or loose body from joint of ankle or foot; open

NHSH49 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარიდან უცხო ან Tavisufali სხეულის 
ამოღება, დაუზუსტებელი

Removal of foreign or loose body from joint of ankle or foot; unspecified

NHSH51 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრისშიდა ეgოსტოზის ან ოსtეოფიტის 
ამოკვეთა, ართროსკოპური

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of ankle or foot; arthroscopic
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NHSH52 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრისშიდა ეgოსტოზის ან ოtთეოფიტის 
ამოკვეთა, ღია

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of ankle or foot; open

NHSH59 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრისშიდა ეgოსტოზის ან ოსtეოფიტის 
ამოკვეთა, დაუზუსტებელი

Excision of intraarticular exostosis or osteophyte of ankle or foot; unspecified

NHSH71 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის ოპერაცია, 
ართროსკოპური

Operation for habitual dislocation of joint of ankle or foot; arthroscopic

NHSH72 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის ოპერაცია, 
ღია

Operation for habitual dislocation of joint of ankle or foot; open

NHSH79 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ჩვეული ამოვარდნილობის ოპერაცია, 
დაუზუსტებელი

Operation for habitual dislocation of joint of ankle or foot; unspecified

NHSH80 უკანა ტერფის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება, დახურული Reduction of dislocation of tarsal joint; closed

NHSH90 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარზე სხვა ოპერაცია, დახურული Other operation on joint of ankle or foot; closed

NHSH91 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარზე სხვა ოპერაცია, ართროსკოპული Other operation on joint of ankle or foot; arthroscopic

NHSH92 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარზე სხვა ოპერაცია, ღია Other operation on joint of ankle or foot; open

NHSH99 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარზე სხვა ოპერაცია, დაუზუსტებელი Other operation on joint of ankle or foot; unspecified

NHSJ კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ქირურგია Fracture surgery of ankle and foot

NHSJ00 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, 
ლატერალური goji

Closed reduction of fracture of ankle or foot; lateral malleolus

NHSJ01 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, 
მედიალური goji

Closed reduction of fracture of ankle or foot; medial malleolus

NHSJ02 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, ორივე 
goji

Closed reduction of fracture of ankle or foot; both malleoli

NHSJ03 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, ორივე 
goji და უკანა კიდე

Closed reduction of fracture of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSJ04 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, koWis 
Zvali

Closed reduction of fracture of ankle or foot; talus

NHSJ05 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, quslis 

Zvali

Closed reduction of fracture of ankle or foot; calcaneus

NHSJ06 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, უკანა 
ტერფის სხვა ძვალი

Closed reduction of fracture of ankle or foot; other tarsal bone

NHSJ07 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, 
მეტატარზალური

Closed reduction of fracture of ankle or foot; metatarsal

NHSJ08 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, ფეხის 
თითი

Closed reduction of fracture of ankle or foot; toe

NHSJ09 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Closed reduction of fracture of ankle or foot; other or unspecified
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NHSJ10 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ღია ჩასწორება, ლატერალური 
goji

Open reduction of fracture of ankle or foot; lateral malleolus

NHSJ11 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ღია ჩასწორება, მედიალური 
goji

Open reduction of fracture of ankle or foot; medial malleolus

NHSJ12 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ღია ჩასწორება, ორივე goji Open reduction of fracture of ankle or foot; both malleoli

NHSJ13 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ღია ჩასწორება, ორივე goji და 
უკანა კიდე

Open reduction of fracture of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSJ14 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ღია ჩასწორება, koWis Zvali Open reduction of fracture of ankle or foot; talus

NHSJ15 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ღია ჩასწორება, quslis Zvali Open reduction of fracture of ankle or foot; calcaneus

NHSJ16 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ღია ჩასწორება, უკანა ტერფის 
სხვა ძვალი

Open reduction of fracture of ankle or foot; other tarsal bone

NHSJ17 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ღია ჩასწორება, მეტატარზალური Open reduction of fracture of ankle or foot; metatarsal

NHSJ18 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ღია ჩასწორება, ფეხის თითი Open reduction of fracture of ankle or foot; toe

NHSJ19 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის ღია ჩასწორება, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Open reduction of fracture of foot or toe; other or unspecified

NHSJ20 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ლატერალური 
goji

External fixation of fracture of ankle or foot; lateral malleolus

NHSJ21 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, მედიალური goji External fixation of fracture of ankle or foot; medial malleolus

NHSJ22 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ორივე goji External fixation of fracture of ankle or foot; both malleoli

NHSJ23 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ორივე goji და 
უკანა კიდე

External fixation of fracture of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSJ24 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, koWis Zvali External fixation of fracture of ankle or foot; talus

NHSJ25 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, quslis Zvali External fixation of fracture of ankle or foot; calcaneus

NHSJ26 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, უკანა ტერფის 
სხვა ძვალი

External fixation of fracture of ankle or foot; other tarsal bone

NHSJ27 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, მეტატარზალური External fixation of fracture of ankle or foot; metatarsal

NHSJ28 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ფეხის თითი External fixation of fracture of ankle or foot; toe

NHSJ29 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

External fixation of fracture of ankle or foot; other or unspecified

NHSJ30 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოიმპლანტით, 
ლატერალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using bioimplant; lateral malleolus
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NHSJ31 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოიმპლანტით, 
მედიალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using bioimplant; medial malleolus

NHSJ32 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოიმპლანტით, 
ორივე goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using bioimplant; both malleoli

NHSJ33 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოიმპლანტით, 
ორივე goji და უკანა კიდე

Internal fixation of fracture of ankle or foot using bioimplant; both malleoli and posterior margin

NHSJ34 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოიმპლანტით, 
koWis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using bioimplant; talus

NHSJ35 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოიმპლანტით, 
quslis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using bioimplant; calcaneus

NHSJ36 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოიმპლანტით, 
უკანა ტერფის სხვა ძვალი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using bioimplant; other tarsal bone

NHSJ37 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოიმპლანტით, 
მეტატარზალური

Internal fixation of fracture of ankle or foot using bioimplant; metatarsal

NHSJ38 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოიმპლანტით, 
ფეხის თითი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using bioimplant; toe

NHSJ39 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ბიოიმპლანტით, 
სხვა ან დაუზუსტებელი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using bioimplant; other or unspecified

NHSJ40 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან lursmnis გამოყენებით, ლატერალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using wire, rod, cerclage or pin; lateral malleolus

NHSJ41 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან lursmnis გამოყენებით, მედიალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using wire, rod, cerclage or pin; medial malleolus

NHSJ42 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან lursmnis გამოყენებით, ორივე goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using wire, rod, cerclage or pin; both malleoli

NHSJ43 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან lursmnis გამოყენებით, ორივე goji და უკანა კიდე

Internal fixation of fracture of ankle or foot using wire, rod, cerclage or pin; both malleoli and posterior mar

NHSJ44 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან lursmnis გამოყენებით, koWis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using wire, rod, cerclage or pin; talus

NHSJ45 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან lursmnis გამოყენებით, quslis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using wire, rod, cerclage or pin; calcaneus

NHSJ46 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან lursmnis გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using wire, rod, cerclage or pin; other tarsal bone
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NHSJ47 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან lursmnis გამოყენებით, მეტატარზალური

Internal fixation of fracture of ankle or foot using wire, rod, cerclage or pin; metatarsal

NHSJ48 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მCxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან lursmnis გამოყენებით, ფეხის თითი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using wire, rod, cerclage or pin; toe

NHSJ49 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია Cxiris, Reros, 
სერკლაჟის ან lursmnis გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using wire, rod, cerclage or pin; other or unspecified

NHSJ50 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარი 
ლურსმნის გამოყენებით, ლატერალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using intramedullary nail; lateral malleolus

NHSJ51 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარი 
ლურსმნის გამოყენებით, მედიალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using intramedullary nail; medial malleolus

NHSJ52 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულური 
ლურსმნის გამოყენებით, ორივე goji 

Internal fixation of fracture of ankle or foot using intramedullary nail; both malleoli

NHSJ53 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ნტრამედულური 
ლურსმნის გამოყენებით, ორივე goji და უკანა კიდე

Internal fixation of fracture of ankle or foot using intramedullary nail; both malleoli and posterior margin

NHSJ54 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ნტრამედულური 
ლურსმნის გამოყენებით, koWis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using intramedullary nail; talus

NHSJ55 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ნტრამედულური 
ლურსმნის გამოყენებით, quslis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using intramedullary nail; calcaneus

NHSJ56 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ნტრამედულური 
ლურსმნის გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using intramedullary nail; other tarsal bone

NHSJ57 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ნტრამედულური 
ლურსმნის გამოყენებით, მეტატარზალური

Internal fixation of fracture of ankle or foot using intramedullary nail; metatarsal

NHSJ58 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ნტრამედულური 
ლურსმნის გამოყენებით, ფეხის თითი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using intramedullary nail; toe

NHSJ59 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ნტრამედულური 
ლურსმნის გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი 

Internal fixation of fracture of ankle or foot using intramedullary nail; other or unspecified

NHSJ60 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
WanWikebis გამოყენებით, ლატერალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using plate and screws; lateral malleolus

NHSJ61 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
WanWikebis გამოყენებით, მედიალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using plate and screws; medial malleolus

NHSJ62 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
WanWikebis გამოყენებით, ორივე goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using plate and screws; both malleoli
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NHSJ63 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
WanWikebis გამოყენებით, ორივე goji და უკანა კიდე

Internal fixation of fracture of ankle or foot using plate and screws; both malleoli and posterior margin

NHSJ64 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
WanWikebis გამოყენებით, koWis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using plate and screws; talus

NHSJ65 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
WanWikebis გამოყენებით, quslis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using plate and screws; calcaneus

NHSJ66 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
WanWikebis გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using plate and screws; other tarsal bone

NHSJ67 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
WanWikebis გამოყენებით, მეტატარზალური

Internal fixation of fracture of ankle or foot using plate and screws; metatarsal

NHSJ68 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
WanWikebis გამოყენებით, ფეხის თითი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using plate and screws; toe

NHSJ69 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და 
WanWikebis გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი 

Internal fixation of fracture of ankle or foot using plate and screws; other or unspecified

NHSJ70 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
WanWikebis გამოყენებით, ლატერალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using screws alone; lateral malleolus

NHSJ71 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
WanWikebis გამოყენებით, მედიალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using screws alone; medial malleolus

NHSJ72 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
WanWikebis გამოყენებით, ორივე goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using screws alone; both malleoli

NHSJ73 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
WanWikebis გამოყენებით, ორივე goji და უკანა კიდე

Internal fixation of fracture of ankle or foot using screws alone; both malleoli and posterior margin

NHSJ74 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
WanWikebis გამოყენებით, koWis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using screws alone; talus

NHSJ75 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
WanWikebis გამოყენებით, quslis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using screws alone; calcaneus

NHSJ76 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
WanWikebis გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using screws alone; other tarsal bone

NHSJ77 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
WanWikebis გამოყენებით, მეტატარზალური

Internal fixation of fracture of ankle or foot using screws alone; metatarsal

NHSJ78 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
WanWikebis გამოყენებით, ფეხის თითი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using screws alone; toe

NHSJ79 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ 
WanWikebis გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using screws alone; other or unspecified

NHSJ80 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, ლატერალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using other or combined methods; lateral malleolus
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NHSJ81 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, მედიალური goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using other or combined methods; medial malleolus

NHSJ82 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, ორივე goji

Internal fixation of fracture of ankle or foot using other or combined methods; both malleoli

NHSJ83 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, ორივე goji და უკანა კიდე

Internal fixation of fracture of ankle or foot using other or combined methods; both malleoli and posterior marg

NHSJ84 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, koWis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using other or combined methods; talus

NHSJ85 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, quslis Zvali

Internal fixation of fracture of ankle or foot using other or combined methods; calcaneus

NHSJ86 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

Internal fixation of fracture of ankle using wire, rod, cerclage or pin; other tarsal bone

NHSJ87 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, მეტატარზალური

Internal fixation of fracture of ankle or foot using other or combined methods; metatarsal

NHSJ88 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, ფეხის თითი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using other or combined methods; toe

NHSJ89 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან 
კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი

Internal fixation of fracture of ankle or foot using other or combined methods; other or unspecified

NHSJ90 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ოპერაცია, 
ლატერალური goji

Other fracture surgery of ankle or foot; lateral malleolus

NHSJ91  კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ოპერაცია, 
მედიალური goji

Other fracture surgery of ankle or foot; medial malleolus

NHSJ92 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ოპერაცია, 
ორივე goji

Other fracture surgery of ankle or foot; both malleoli

NHSJ93 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ოპერაცია, 
ორივე goji და უკანა კიდე

Other fracture surgery of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSJ94 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ოპერაცია, 
koWis Zvali

Other fracture surgery of ankle or foot; talus

NHSJ95 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ოპერაცია, 
quslis Zvali

Other fracture surgery of ankle or foot; calcaneus

NHSJ96 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ოპერაცია, 
უკანა ტერფის სხვა ძვალი

Other fracture surgery of ankle or foot; other tarsal bone

NHSJ97 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ოპერაცია, 
მეტატარზალური

Other fracture surgery of ankle or foot; metatarsal
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NHSJ98 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ოპერაცია, 
ფეხის თითი

Other fracture surgery of ankle or foot; toe

NHSJ99 კოჭ-wvivis ან ტერფის მოტეხილობის სხვა ქირურგიული ოპერაცია, 
სხვა ან დაუზუსტებელი

Other fracture surgery of ankle or foot; other or unspecified

NHSK ქირურგიული ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლებზე Operations on bone of ankle and foot

NHSK00 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა, ლატერალური 
goji

Excision of fragment of bone of ankle or foot; lateral malleolus

NHSK01 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა, მედიალური goji Excision of fragment of bone of ankle or foot; medial malleolus

NHSK02 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა, ორივე goji Excision of fragment of bone of ankle or foot; both malleoli

NHSK03 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა, ორივე goji და 
უკანა კიდე

Excision of fragment of bone of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSK04 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა, koWis Zvali Excision of fragment of bone of ankle or foot; talus

NHSK05 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა, quslis Zvali Excision of fragment of bone of ankle or foot; calcaneus

NHSK06 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა, უკანა ტერფის სხვა 
ძვალი

Excision of fragment of bone of ankle or foot; other tarsal bone

NHSK07 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა, მეტატარზალური Excision of fragment of bone of ankle or foot; metatarsal

NHSK08 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა, ფეხის თითი Excision of fragment of bone of ankle or foot; toe

NHSK09 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფრაგმენტის ამოკვეთა, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Excision of fragment of bone of ankle or foot; other or unspecified

NHSK10 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა, 
ლატერალური goji

Partial or total excision of bone of ankle or foot; lateral malleolus

NHSK11 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა, 
მედიალური goji

Partial or total excision of bone of ankle or foot; medial malleolus

NHSK12 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა, 
ორივე goji

Partial or total excision of bone of ankle or foot; both malleoli

NHSK13 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა, 
ორივე goji და უკანა კიდე

Partial or total excision of bone of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSK14 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა, 
koWis Zvali

Partial or total excision of bone of ankle or foot; talus

NHSK15 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა, 
quslis Zvali

Partial or total excision of bone of ankle or foot; calcaneus

NHSK16 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა, უკანა 
ტერფის სხვა ძვალი

Partial or total excision of bone of ankle or foot; other tarsal bone

NHSK17 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა, 
მეტატარზალური

Partial or total excision of bone of ankle or foot; metatarsal
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NHSK18 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა, ფეხის 
თითი

Partial or total excision of bone of ankle or foot; toe

NHSK19 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა, სხვა 
ან დაუზუსტებელი

Partial or total excision of bone of ankle or foot; other or unspecified

NHSK20 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფენესტრაცია ან ტუნელიზაცია, 
ლატერალური goji

Fenestration or forage of bone of ankle or foot; lateral malleolus

NHSK21 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფენესტრაცია ან ტუნელიზაცია, 
მედიალური goji

Fenestration or forage of bone of ankle or foot; medial malleolus

NHSK22 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფენესტრაცია ან ტუნელიზაცია, ორივე 
goji

Fenestration or forage of bone of ankle or foot; both malleoli

NHSK23 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფენესტრაცია ან ტუნელიზაცია, ორივე 
goji და უკანა კიდე

Fenestration or forage of bone of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSK24 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფენესტრაცია ან ტუნელიზაცია, koWis 
Zvali

Fenestration or forage of bone of ankle or foot; talus

NHSK25 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფენესტრაცია ან ტუნელიზაცია, quslis 

Zvali

Fenestration or forage of bone of ankle or foot; calcaneus

NHSK26 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფენესტრაცია ან ტუნელიზაცია, უკანა 
ტერფის სხვა ძვალი

Fenestration or forage of bone of ankle or foot; other tarsal bone

NHSK27 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფენესტრაცია ან ტუნელიზაცია, 
მეტატარზალური

Fenestration or forage of bone of ankle or foot; metatarsal

NHSK28 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფენესტრაცია ან ტუნელიზაცია, ფეხის 
თითი

Fenestration or forage of bone of ankle or foot; toe

NHSK29 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ფენესტრაცია ან ტუნელიზაცია, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Fenestration or forage of bone of ankle or foot; other or unspecified

NHSK30 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის კისტას კურეტაჟი, ლატერალური goji Curettage of cyst of bone of ankle or foot; lateral malleolus

NHSK31 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის კისტას კურეტაჟი, მედიალური goji Curettage of cyst of bone of ankle or foot; medial malleolus

NHSK32 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის კისტას კურეტაჟი, ორივე goji Curettage of cyst of bone of ankle or foot; both malleoli

NHSK33 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის კისტას კურეტაჟი, ორივე goji და უკანა 
კიდე

Curettage of cyst of bone of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSK34 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის კისტას კურეტაჟი, koWis Zvali Curettage of cyst of bone of ankle or foot; talus

NHSK35 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის კისტას კურეტაჟი, quslis Zvali Curettage of cyst of bone of ankle or foot; calcaneus

NHSK36 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის კისტას კურეტაჟი, უკანა ტერფის სხვა 
ძვალი

Curettage of cyst of bone of ankle or foot; other tarsal bone

NHSK37 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის კისტას კურეტაჟი, მეტატარზალური Curettage of cyst of bone of ankle or foot; metatarsal

NHSK38 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის კისტას კურეტაჟი, ფეხის თითი Curettage of cyst of bone of ankle or foot; toe

NHSK39 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის კისტას კურეტაჟი, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Curettage of cyst of bone of ankle or foot; other or unspecified
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NHSK40 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზიოდეზი, ლატერალური goji Epiphysiodesis of ankle or foot; lateral malleolus

NHSK41 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზიოდეზი, მედიალური goji Epiphysiodesis of ankle or foot; medial malleolus

NHSK42 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზიოდეზი, ორივე goji Epiphysiodesis of ankle or foot; both malleoli

NHSK43 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზიოდეზი, ორივე goji და უკანა კიდე Epiphysiodesis of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSK44 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზიოდეზი, koWis Zvali Epiphysiodesis of ankle or foot; talus

NHSK45 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზიოდეზი, quslis Zvali Epiphysiodesis of ankle or foot; calcaneus

NHSK46 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზიოდეზი, უკანა ტერფის სხვა ძვალი Epiphysiodesis of ankle or foot; other tarsal bone

NHSK47 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზიოდეზი, მეტატარზალური Epiphysiodesis of ankle or foot; metatarsal

NHSK48 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზიოდეზი, ფეხის თითი Epiphysiodesis of ankle or foot; toe

NHSK49 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზიოდეზი, სხვა ან დაუზუსტებელი Epiphysiodesis of ankle or foot; other or unspecified

NHSK50 კოჭ-wvivis ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური 
ოსტეოტომია, ლატერალური goji

Angulation, rotation or displacement osteotomy of ankle or foot; lateral malleolus

NHSK51 კოჭ-wvivis ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური 
ოსტეოტომია, მედიალური goji

Angulation, rotation or displacement osteotomy of ankle or foot; medial malleolus

NHSK52 კოჭ-wvivis ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური 
ოსტეოტომია, ორივე goji

Angulation, rotation or displacement osteotomy of ankle or foot; both malleoli

NHSK53 კოჭ-wvivis ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური 
ოსტეოტომია, ორივე goji და უკანა კიდე

Angulation, rotation or displacement osteotomy of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSK54 კოჭ-wvivis ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური 
ოსტეოტომია, koWis Zvali

Angulation, rotation or displacement osteotomy of ankle or foot; talus

NHSK55 კოჭ-wvivis ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური 
ოსტეოტომია, quslis Zvali

Angulation, rotation or displacement osteotomy of ankle or foot; calcaneus

NHSK56 კოჭ-wvivis ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური 
ოსტეოტომია, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

Angulation, rotation or displacement osteotomy of ankle or foot; other tarsal bone

NHSK57 კოჭ-wvivis ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური 
ოსტეოტომია, მეტატარზალური

Angulation, rotation or displacement osteotomy of ankle or foot; metatarsal

NHSK58 კოჭ-wvivis ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური 
ოსტეოტომია, ფეხის თითი

Angulation, rotation or displacement osteotomy of ankle or foot; toe

NHSK59 კოჭ-wvivis ან ტერფის ანგულაციური, როტაციური ან დისლოკაციური 
ოსტეოტომია, სხვა ან დაუზუსტებელი

Angulation, rotation or displacement osteotomy of ankle or foot; other or unspecified

NHSK60 კოჭ-wvivis ან ტერფის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი 
ოსტეოტომია, ლატერალური goji

Shortening or lengthening osteotomy of ankle or foot; lateral malleolus

NHSK61 კოჭ-wvivis ან ტერფის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი 
ოსტეოტომია, მედიალური goji

Shortening or lengthening osteotomy of ankle or foot; medial malleolus

NHSK62 კოჭ-wvivis ან ტერფის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი 
ოსტეოტომია, ორივე goji

Shortening or lengthening osteotomy of ankle or foot; both malleoli
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NHSK63 კოჭ-wvivis ან ტერფის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი 
ოსტეოტომია, ორივე goji და უკანა კიდე

Shortening or lengthening osteotomy of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSK64 კოჭ-wvivis ან ტერფის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი 
ოსტეოტომია, koWis Zvali

Shortening or lengthening osteotomy of ankle or foot; talus

NHSK65 კოჭ-wvivis ან ტერფის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი 
ოსტეოტომია, quslis Zvali

Shortening or lengthening osteotomy of ankle or foot; calcaneus

NHSK66 კოჭ-wvivis ან ტერფის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი 
ოსტეოტომია, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

Shortening or lengthening osteotomy of ankle or foot; other tarsal bone

NHSK67 კოჭ-wvivis ან ტერფის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი 
ოსტეოტომია, მეტატარზალური

Shortening or lengthening osteotomy of ankle or foot; metatarsal

NHSK68 კოჭ-wvivis ან ტერფის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი 
ოსტეოტომია, ფეხის თითი

Shortening or lengthening osteotomy of ankle or foot; toe

NHSK69 კოჭ-wvivis ან ტერფის დამამოკლებელი ან დამაგრძელებელი 
ოსტეოტომია 

Shortening or lengthening osteotomy of ankle or foot

NHSK70 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ტრანსპორტის ოპერაცია, ლატერალური 
goji

Bone transport operation of ankle or foot; lateral malleolus

NHSK71 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ტრანსპორტის ოპერაცია, მედიალური 
goji

Bone transport operation of ankle or foot; medial malleolus

NHSK72 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ტრანსპორტის ოპერაცია, ორივე goji Bone transport operation of ankle or foot; both malleoli

NHSK73 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ტრანსპორტის ოპერაცია, ორივე goji და 
უკანა კიდე

Bone transport operation of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSK74 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ტრანსპორტის ოპერაცია, koWis Zvali Bone transport operation of ankle or foot; talus

NHSK75 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ტრანსპორტის ოპერაცია, quslis Zvali Bone transport operation of ankle or foot; calcaneus

NHSK76 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ტრანსპორტის ოპერაცია, უკანა ტერფის 
სხვა ძვალი

Bone transport operation of ankle or foot; other tarsal bone

NHSK77 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ტრანსპორტის ოპერაცია, 
მეტატარზალური

Bone transport operation of ankle or foot; metatarsal

NHSK78 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ტრანსპორტის ოპერაცია, ფეხის თითი Bone transport operation of ankle or foot; toe

NHSK79 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ტრანსპორტის ოპერაცია, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Bone transport operation of ankle or foot; other or unspecified

NHSK80 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზური ფირფიტის ტრაქციული 
დაგრძელება, ლატერალური goji

Traction lengthening of epiphyseal plate of ankle or foot; lateral malleolus

NHSK81 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზური ფირფიტის ტრაქციული 
დაგრძელება, მედიალური goji

Traction lengthening of epiphyseal plate of ankle or foot; medial malleolus
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NHSK82 კოჭის ან ტერფის ეპიფიზური ფირფიტის ტრაქციული დაგრძელება, 
ორივე goji

Traction lengthening of epiphyseal plate of ankle or foot; both malleoli

NHSK83 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზური ფირფიტის ტრაქციული 
დაგრძელება, ორივე goji და უკანა კიდე

Traction lengthening of epiphyseal plate of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSK84 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზური ფირფიტის ტრაქციული 
დაგრძელება, koWis Zvali

Traction lengthening of epiphyseal plate of ankle or foot; talus

NHSK85 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზური ფირფიტის ტრაქციული 
დაგრძელება, quslis Zvali

Traction lengthening of epiphyseal plate of ankle or foot; calcaneus

NHSK86 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზური ფირფიტის ტრაქციული 
დაგრძელება, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

Traction lengthening of epiphyseal plate of ankle or foot; other tarsal bone

NHSK87 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზური ფირფიტის ტრაქციული 
დაგრძელება, მეტატარზალური

Traction lengthening of epiphyseal plate of ankle or foot; metatarsal

NHSK88 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზური ფირფიტის ტრაქციული 
დაგრძელება, ფეხის თითი

Traction lengthening of epiphyseal plate of ankle or foot; toe

NHSK89 კოჭ-wvivis ან ტერფის ეპიფიზური ფირფიტის ტრაქციული 
დაგრძელება, სხვა ან დაუზუსტებელი

Traction lengthening of epiphyseal plate of ankle or foot; other or unspecified

NHSK90  სხვა ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვალზე, ლატერალური goji Other operation on bone of ankle or foot; lateral malleolus

NHSK91 სხვა ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვალზე, მედიალური goji Other operation on bone of ankle or foot; medial malleolus

NHSK92 სხვა ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვალზე, ორივე goji Other operation on bone of ankle or foot; both malleoli

NHSK93 სხვა ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვალზე, ორივე goji და უკანა 
კიდე

Other operation on bone of ankle or foot; both malleoli and posterior margin

NHSK94 სხვა ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვალზე, koWis Zvali Other operation on bone of ankle or foot; talus

NHSK95 სხვა ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვალზე, quslis Zvali Other operation on bone of ankle or foot; calcaneus

NHSK96 სხვა ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვალზე, უკანა ტერფის სხვა 
ძვალი

Other operation on bone of ankle or foot; other tarsal bone

NHSK97 სხვა ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვალზე, მეტატარზალური Other operation on bone of ankle or foot; metatarsal

NHSK98 სხვა ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვალზე, ფეხის თითი Other operation on bone of ankle or foot; toe

NHSK99 სხვა ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვალზე, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Other operation on bone of ankle or foot; other or unspecified

NHSL ოპერაციები კოჭ-wvivis ან ტერფის კუნთებზე და მყესებზე Operations on muscles and tendons of ankle and foot

NHSL09 კოჭის ან ტერფის კუნთebის გამონთავისუფლება / გამოყოფა Freeing of muscle of ankle or foot

NHSL10 აქილევსის მყესის გაკერვა ან განმეორებითი მიმაგრება Suture or reinsertion of achilles tendon

NHSL14 აქილევსის მყესის დამოკლება ან დაგრძელება Shortening or lengthening of achilles tendon

NHSL16 აქილევსის მყესის ტენოლიზი ან ტენოზივექტომია Tenolysis or tenosynovectomy of achilles tendon
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NHSL19 კოჭ-wvivis ან ტერფის კუნთის გაკერვა ან პლასტიკური აღდგენა Suture or plastic repair of muscle of ankle or foot

NHSL29 კოჭ-wvivis ან ტერფის კუნთის ტრანსპოზიცია Transposition of muscle of ankle or foot

NHSL30 terfis მყესის გაკერვა ან განმეორებითი მიმაგრება Suture or reinsertion of tendon of foot

NHSL39 კოჭ-wvivis ან ტერფის მიოტომია ან ტენოტომია ამოკვეთის გარეშე Myotomy or tenotomy of ankle or foot with or without excision

NHSL49 მყესის განმეორებითი მიმაგრება Suture or reinsertion of tendon of ankle or foot

NHSL50 ტერფის ტენოლიზი ან ტენოსინოვექტომია Tenolysis or tenosynovectomy of foot

NHSL59 კოჭ-wvivis ან ტერფის ტენოლიზი ან ტენოსინოვექტომია Tenolysis or tenosynovectomy of ankle or foot

NHSL68 ტერფის მყესის ტენოდეზი, დამოკლება ან დაგრძელება Tenodesis, shortening or lengthening of tendon of foot

NHSL69 კოჭ-wvivis ან ტერფის მყესის ტენოდეზი, დამოკლება ან დაგრძელება Tenodesis, shortening or lengthening of tendon of ankle or foot

NHSL89 კოჭ-wvivis ან ტერფის მყესის ტრანსპოზიცია Transposition of tendon of ankle or foot

NHSL99 სხვა ოპერაცია კოჭ-wvivis ან ტერფის კუნთზე ან მყესზე Other operation on muscle or tendon of ankle or foot

NHSM ოპერაცია კოჭ-wvivis ან ტერფის ფასციაზე, სინოვიალურ საშოზე და 
ჩანთაზე

Operations on fascia, ganglia, synovial sheaths and bursae of ankle and foot

NHSM09 კოჭ-wvivis ან ტერფის ფასციოტომია Fasciotomy of ankle or foot

NHSM19 კოჭ-wvivis ან ტერფის ფასციის ნაწილობრივი ან სრული  ამოკვეთა Partial or total excision of fascia of ankle or foot

NHSM29 კოჭ-wvivis ან ტერფის ფასციის გაკერვა Suture of fascia of ankle or foot

NHSM39 კოჭ-wvivis ან ტერფის სინოვიალური განგლიონის ამოკვეთა Excision of synovial ganglion of ankle or foot

NHSM49 კოჭ-wvivis ან ტერფის მყესის საფარველის დისციზია Discission of sheath of tendon of ankle or foot

NHSM59 კოჭ-wvivis ან ტერფის მყესის საფარველის ნაწილობრივი ამოკვეთა Partial excision of sheath of tendon of ankle or foot

NHSM79 კოჭ-wvivis ან ტერფის ჩანთის ამოკვეთა Excision of bursa of ankle or foot

NHSM99 სხვა ოპერაცია კოჭ-wvivis ან ტერფის ფასციაზე, სინოვიალურ საშოზე 
და ჩანთაზე

Other operation on fascia, ganglion, synovial sheath or bursa of ankle or foot

NHSN ტრანსპლანტაციები კოჭ-wvivში და ტერფში Transplantations to ankle and foot

NHSN09 ძვლის აუტოტრანსპლანტანტი კოჭ-wvivში ან ტერფში Autograft of bone to ankle or foot

NHSN19 ძვლის ალოტრანსპლანტანტი / ჰომოტრანსპლანტანტი კოჭ-wvivში ან 
ტერფში

Allograft of bone to ankle or foot

NHSN29 ძვლის ჰეტეროტრანსპლანტანტი / ქსენოტრანსპლანტანტი კოჭ-wvivში 
ან ტერფში

Xenograft of bone to ankle or foot

NHSN39 მყესის ტრანსპლანტირება კოჭ-wvivში ან ტერფში Transplantation of tendon to ankle or foot

NHSN49 ხრტილის, ძვლისსარზრდელას ან ფასციის ტრანსპლანტირება კოჭ-
wvivში ან ტერფში

Transplantation of cartilage, periosteum or fascia to ankle or foot

NHSN99 სხვა ტრანსპლანტაციები კოჭ-wvivში და ტერფში Other transplantation in surgery of ankle or foot

NHSP რეპლანტაციები და აუტოპლასტიკა კოჭ-wvivში და ტერფში Replantations and autotransplantations in ankle and foot

NHSP09 ფეხის თითის რეპლანტაცია Replantation of toe
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NHSP19 ფეხის თითის აუტოპლასტიკა ან ტრანსპოზიცია Autotransplantation or transposition of toe

NHSP29 ტერფის რეპლანტაცია Replantation of foot

NHSP99 სხვა რეპლანტაცია კოჭ-wvivში ან ტერფში Other replantation in ankle or foot

NHSQ ამპუტაციები და მათთან დაკავშირებული ოპერაციები კოჭ-wvivზე და 
ტერფზე 

Amputations and related operations on ankle and foot

NHSQ00 კოჭ-wvivis ან ტერფის ექზარტიკულაცია, ტერფის თაღი Exarticulation of ankle or foot; talocrural

NHSQ01 კოჭ-wvivis ან ტერფის ექზარტიკულაცია, ტერფის თაღი და goji Exarticulation of ankle or foot; talocrural and malleoli (syme)

NHSQ02 კოჭ-wvivis ან ტერფის ექზარტიკულაცია, ინტერტარზალური Exarticulation of ankle or foot; intertarsal

NHSQ03 კოჭ-wvivis ან ტერფის ექზარტიკულაცია, ტარზომეტატარზალური Exarticulation of ankle or foot; tarsometatarsal

NHSQ04 კოჭ-wvivis ან ტერფის ექზარტიკულაცია, ტრანსმეტატარზალური Exarticulation of ankle or foot; transmetatarsal

NHSQ05 კოჭ-wvivis ან ტერფის ექზარტიკულაცია, წინა ტერფის Exarticulation of ankle or foot; metatarsophalangeal

NHSQ06 კოჭ-wvivis ან ტერფის ექზარტიკულაცია, ფეხის თითი, სრული Exarticulation of ankle or foot; toe, total

NHSQ07 კოჭ-wvivis ან ტერფის ექზარტიკულაცია, ფეხის თითი, ნაწილობრივი Exarticulation of ankle or foot; toe, partial

NHSQ09 კოჭ-wvivis ან ტერფის ექზარტიკულაცია, სხვა ან დაუზუსტებელი Exarticulation of ankle or foot; other or unspecified

NHSQ10 კოჭ-wvivis ან ტერფის ამპუტაცია, ტერფის თაღი Amputation of ankle or foot; talocrural

NHSQ11 კოჭ-wvivis ექზარტიკულაცია Exarticulation of ankle

NHSQ12 კოჭ-wvivis ამპუტაცია Amputation of ankle

NHSQ13 კოჭ-wvivis ან ტერფის ამპუტაცია, ტარზომეტატარზალური Amputation of ankle or foot; tarsometatarsal

NHSQ14 კოჭ-wvivis ან ტერფის ამპუტაცია, ტრანსმეტატარზალური Amputation of ankle or foot; transmetatarsal

NHSQ15 კოჭ-wvivis ან ტერფის ამპუტაცია, წინა ტერფის Amputation of ankle or foot; metatarsophalangeal

NHSQ17 ფეხის თითის ამპუტაცია Amputation of toe

NHSQ19 კოჭ-wvivis ან ტერფის ამპუტაცია, სხვა ან დაუზუსტებელი Amputation of ankle or foot; other or unspecified

NHSQ20 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-wvivis ან ტერფის 
ტაკვის რევიზია, ტერფის თაღი

Revision of amputation or exarticulation stump of ankle or foot; talocrural

NHSQ21 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-wvivis ან ტერფის 
ტაკვის რევიზია, ტერფის თაღი და goji

Revision of amputation or exarticulation stump of ankle or foot; talocrural and malleoli (syme)

NHSQ22 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-wvivis ან ტერფის 
ტაკვის რევიზია, ინტერტარზალური

Revision of amputation or exarticulation stump of ankle or foot; intertarsal

NHSQ23 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-wvivis ან ტერფის 
ტაკვის რევიზია, ტარზომეტატარზალური

Revision of amputation or exarticulation stump of ankle or foot; tarsometatarsal

NHSQ24 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-wvivis ან ტერფის 
ტაკვის რევიზია, ტრანსმეტატარზალური

Revision of amputation or exarticulation stump of ankle or foot; transmetatarsal

NHSQ25 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-wvivis ან ტერფის 
ტაკვის რევიზია, წინა ტერფის

Revision of amputation or exarticulation stump of ankle or foot; metatarsophalangeal

NHSQ26 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-wvivis ან ტერფის 
ტაკვის რევიზია, ფეხის თითი, სრული 

Revision of amputation or exarticulation stump of ankle or foot; toe, total
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NHSQ27 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-wvivis ან ტერფის 
ტაკვის რევიზია, ფეხის თითი, ნაწილობრივი

Revision of amputation or exarticulation stump of ankle or foot; toe, partial

NHSQ29 ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-wvivis ან ტერფის 
ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი

Revision of amputation or exarticulation stump of ankle or foot; other or unspecified

NHSQ30 ტერფის ამპუტაცია, ტრანსმეტატარზალური Amputation of foot; transmetatarsal

NHSQ48 ფეხის თითის ამპუტაციის რევიზია Revision of amputation of toe

NHSQ60 კოჭ-wvivis ან ტერფის ამპუტაციის რევიზია Revision of ampution or exarticulation of ankle or foot

NHSQ90 სხვა ამპუტაციები ან მათთან დაკავშირებული ოპერაციები კოჭ-wvivზე 
და ტერფზე, ტერფის თაღი

Other amputation or related operation on ankle or foot; talocrural

NHSQ91 სხვა ამპუტაციები ან მათთან დაკავშირებული ოპერაციები კოჭ-wvivზე 
და ტერფზე, ტერფის თაღი და goji

Other amputation or related operation on ankle or foot; talocrural and malleoli (syme)

NHSQ92 სხვა ამპუტაციები ან მათთან დაკავშირებული ოპერაციები კოჭ-wvivზე 
და ტერფზე, ინტერტარზალური

Other amputation or related operation on ankle or foot; intertarsal

NHSQ93 სხვა ამპუტაციები ან მათთან დაკავშირებული ოპერაციები კოჭ-wvivზე 
და ტერფზე, ტარზომეტატარზალური

Other amputation or related operation on ankle or foot; tarsometatarsal

NHSQ94 სხვა ამპუტაციები ან მათთან დაკავშირებული ოპერაციები კოჭ-wvivზე 
და ტერფზე, ტრანსმეტატარზალური

Other amputation or related operation on ankle or foot; transmetatarsal

NHSQ95 სხვა ამპუტაციები ან მათთან დაკავშირებული ოპერაციები კოჭ-wvivზე 
და ტერფზე, წინა ტერფის

Other amputation or related operation on ankle or foot; metatarsophalangeal

NHSQ96 სხვა ამპუტაციები ან მათთან დაკავშირებული ოპერაციები კოჭ-wvivზე 
და ტერფზე, ფეხის თითი, სრული 

Other amputation or related operation on ankle or foot; toe, total

NHSQ97 სხვა ამპუტაციები ან მათთან დაკავშირებული ოპერაციები კოჭ-wvivზე 
და ტერფზე, ფეხის თითი, ნაწილობრივი

Other amputation or related operation on ankle or foot; toe, partial

NHSQ99 სხვა ამპუტაციები ან მათთან დაკავშირებული ოპერაციები კოჭ-wvivზე 
და ტერფზე, სხვა ან დაუზუსტებელი

Other amputation or related operation on ankle or foot; other or unspecified

NHSR კოჭ-wvivზე ან ტერფზე სიმსივნის ოპერაციები Operations for tumours of ankle and foot

NHSR09 კოჭ-wvivis ან ტერფის რბილი ქსოვილის სიმსივნის არასრული  
ამოკვეთა

Incomplete excision of soft tissue tumour of ankle or foot

NHSR19 კოჭ-wvivis ან ტერფის რბილი ქსოვილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of soft tissue tumour of ankle or foot

NHSR29 კოჭ-wvivis ან ტერფის რბილი ქსოვილის სიმსივნის გაფართოებული 
(ფართოდ) ამოკვეთა

Extended excision of soft tissue tumour of ankle or foot

NHSR39 კოჭ-wvivis ან ტერფის რბილი ქსოვილის სიმსივნის ბლოკ– ამოკვეთა Block excision of soft tissue tumour of ankle or foot

NHSR49 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის არასრული  
ამოკვეთა

Incomplete excision of tumour of bone or cartilage of ankle or foot
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NHSR59 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის სრული  ამოკვეთა Complete excision of tumour of bone or cartilage of ankle or foot

NHSR69 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის გაფართოებული 
(ფართოდ) ამოკვეთა

Extended excision of tumour of bone or cartilage of ankle or foot

NHSR79 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ან ხრტილის სიმსივნის ბლოკ– ამოკვეთა Block excision of tumour of bone or cartilage of ankle or foot

NHSR99 კოჭ-wvivis ოპერაცია კოჭის ან ტერფის სიმსივნის გამო Other operation for tumour of ankle or foot

NHSS კოჭ-wvivis და ტერფის მყესის, სახსრის და ძვლის ოპერაციები 
ინფექციის გამო

Operations for infection of tendons, joints and bone of ankle and foot

NHSS09 კოჭ-wvivis ან ტერფის მყესის ინფიცირებული უბნის ჩაჭრა და მკვდარი 
ქსოვილის მოცილება

Incision and debridement of infection of tendon of ankle or foot

NHSS19 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ინფიცირებული უბნის ჩაჭრა და 
მკვდარი ქსოვილის მოცილება

Incision and debridement of infection of joint of ankle or foot

NHSS29 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ინფიცირებული უბნის ჩაჭრა და მკვდარი 
ქსოვილის მოცილება

Incision and debridement of infection of bone of ankle or foot

NHSS39 კოჭ-wvivis ან ტერფის მყესის ინფიცირებული უბნის ჩაჭრა და მკვდარი 
ქსოვილის მოცილება სამკურნალო საშუალების შეყვანით

Incision and debridement of infection of tendon of ankle or foot with introduction of therapeutic agent

NHSS49 კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსრის ინფიცირებული უბნის ჩაჭრა და 
მკვდარი ქსოვილის მოცილება სამკურნალო საშუალების შეყვანით

Incision and debridement of infection of joint of ankle or foot with introduction of therapeutic agent

NHSS59 კოჭ-wvivis ან ტერფის ძვლის ინფიცირებული უბნის ჩაჭრა და მკვდარი 
ქსოვილის მოცილება სამკურნალო საშუალების შეყვანით

Incision and debridement of infection of bone of ankle or foot with introduction of therapeutic agent

NHSS99 კოჭ-wvivis ან ტერფის მყესის, სახსრის ან ძვლის სხვა ოპერაციები 
ინფექციის გამო

Other operation for infection of tendon, joint or bone of ankle or foot

NHST სხვადასხვა ოპერაცია კოჭ-wvivზე და ტერფზე Miscellaneous operations on ankle and foot

NHST39 კოჭ-wvivის ან ტერფის დეფორმაციის კორექცია კუნთის, მყესის ან 
იოგის გამოყენებით

Correction of deformity of ankle or foot using muscle, tendon or ligament

NHST49 კოჭ-wvivis ან ტერფის დეფორმაციის კორექცია გარე ან შიდა ფიქსაციით Correction of deformity of ankle or foot using external or internal fixation

NHST59 კოჭ-wvivis ან ტერფის ქსოვილისგან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from tissue of ankle and foot

NHST60 კოჭ-wvivis ან ტერფის შეხვევა ან ჩასწორება Bandage or redression of ankle and foot

NHST62 ქირურგიული პროცედურა ცხენის ტერფის კორექციისთვის Surgical procedure for correction of pes equinovarus

NHST99 კოჭ-wvivis ან ტერფის სხვა ოპერაცია Other operation on ankle or foot

NHSU კოჭ-wviviდან ან ტერფიდან იმპლანტანტების ან გარე მაფიქსირებელი 
საშუალების ამოღება

Removal of implants and external fixation devices from ankle and foot
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NHSU00 კოჭ-wvivis სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება, ყველა 
ნაწილი

Removal of partial prosthesis from ankle joint; all parts

NHSU01 კოჭ-wvivis სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება, ერთი ნაწილი 
– პროქსიმალური

Removal of partial prosthesis from ankle joint; single part - proximal

NHSU02 კოჭ-wvivis სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება, ერთი ნაწილი 
– დისტალური

Removal of partial prosthesis from ankle joint; single part ? distal

NHSU03 კოჭ-wvivis სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება, ერთი ნაწილი 
– სხვა

Removal of partial prosthesis from ankle joint; single part ? other

NHSU04 კოჭ-wvivis სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება, ერთის მეტი, 
მაგრამ არა ყველა ნაწილი

Removal of partial prosthesis from ankle joint; more than one, but not all parts

NHSU09 კოჭ-wvivis სახსრიდან ნაწილობრივი პროთეზის ამოღება, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Removal of partial prosthesis from ankle joint; other or unspecified

NHSU10 კოჭ-wvivis სახსრიდან მთლიანი პროთეზის ამოღება, ყველა ნაწილი Removal of total prosthesis from ankle joint; all parts

NHSU11 კოჭ-wvivis სახსრიდან მთლიანი პროთეზის ამოღება, ერთი ნაწილი – 
პროქსიმალური

Removal of total prosthesis from ankle joint; single part - proximal

NHSU12 კოჭ-wvivis სახსრიდან მთლიანი პროთეზის ამოღება, ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Removal of total prosthesis from ankle joint; single part ? distal

NHSU13 კოჭ-wvivis სახსრიდან მთლიანი პროთეზის ამოღება, ერთი ნაწილი – 
სხვა

Removal of total prosthesis from ankle joint; single part ? other

NHSU14 კოჭ-wvivis სახსრიდან მთლიანი პროთეზის ამოღება, ერთის მეტი, 
მაგრამ არა ყველა ნაწილი

Removal of total prosthesis from ankle joint; more than one, but not all parts

NHSU19 კოჭ-wvivis სახსრიდან მთლიანი პროთეზის ამოღება, სხვა ან 
დაუზუსტებელი

Removal of total prosthesis from ankle joint; other or unspecified

NHSU20 ტერფის სხვა სახსრიდან პროთეზის ამოღება, ყველა ნაწილი Removal of prosthesis from other joint of foot; all parts

NHSU21 ტერფის სხვა სახსრიდან პროთეზის ამოღება, ერთი ნაწილი – 
პროქსიმალური

Removal of prosthesis from other joint of foot; single part - proximal

NHSU22 ტერფის სხვა სახსრიდან პროთეზის ამოღება, ერთი ნაწილი – 
დისტალური

Removal of prosthesis from other joint of foot; single part ? distal

NHSU23 ტერფის სხვა სახსრიდან პროთეზის ამოღება, ერთი ნაწილი – სხვა Removal of prosthesis from other joint of foot; single part ? other

NHSU24 ტერფის სხვა სახსრიდან პროთეზის ამოღება, ერთზე მეტი, მაგრამ არა 
ყველა ნაწილი

Removal of prosthesis from other joint of foot; more than one, but not all parts

NHSU29 ტერფის სხვა სახსრიდან პროთეზის ამოღება,  სხვა ან დაუზუსტებელი Removal of prosthesis from other joint of foot; other or unspecified

NHSU39 კოჭ-wviviდან გარე მაფიქსირებელი საშუალების ამოღება Removal of external fixation device from ankle or foot

NHSU49 კოჭ-wviviდან შიდა მაფიქსირებელი საშუალების ამოღება Removal of internal fixation device from ankle or foot

NHSU69 კოჭ-wviviდან ან ტერფიდან იოგის ამოღება Removal of ligament from ankle or foot
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NHSU89 თერაპიული იმპლანტანტების ამოღებაკოჭ-wvivში ან ტერფში 
ინფექციის თერაპიას დროს

Removal of therapeutic implant in treatment of infection of ankle or foot

NHSU99 კოჭ-wviviდან ან ტერფიდან სხვა იმპლანტანტების ამოღება Removal of other implant from ankle or foot

NHSW განმეორებითი ოპერაციები კოჭ-wvivზე ან ტერფზე Reoperations on ankle or foot

NHSW10 განმერებითი ოპერაცია ღრმა ინფექციის გამო ქირურგიული ჩარევისას 
კოჭ-wvivზე ან ტერფზე

Reoperation for deep infection in in surgery of ankle or foot

NHSW49 გახსნილი ჭრილობის  მთლიანობის აღდგენა კოჭ-wvivზე ან ტერფზე 
ქირურგიული ჩარევისას

Repair of wound dehiscence in surgery of ankle or foot

NHSW59 განმერებითი ოპერაცია კოჭ-wvivზე ან ტერფზე ზედაპირული 
ინფექციის გამო ქირურგიული ჩარევისას

Reoperation for superficial infection in surgery of ankle or foot

NHSW69 განმერებითი ოპერაცია კოჭ-wvivზე ან ტერფზე ღრმა ინფექციის გამო 
ქირურგიული ჩარევისას 

Reoperation for deep infection in surgery of ankle or foot

NHSW79 განმერებითი ოპერაცია კოჭ-wvivზე ან ტერფზე ღრმა სისხლდენის გამო 
ქირურგიული ჩარევისას 

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of ankle or foot

NHSW89 განმერებითი ოპერაცია კოჭ-wvivზე ან ტერფზე ზედაპირული 
სისხლდენის გამო ქირურგიული ჩარევისას 

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of ankle or foot

NHSW99 სხვა განმერებითი ოპერაცია კოჭ-wvivზე ან ტერფზე ქირურგიული 
ჩარევისას 

Other reoperation in surgery of ankle or foot

NHX სხვა პროცედურები კოჭ-wvivზე ან ტერფზე Other procedures of ankle and foot

NHXLT4 აქილევსის მყესის სკლეროთერაპია დოპლერის მეთოდით Sclerotherapy of achilles tendon with Doppler method

NHXQ00 კოჭ-wvivis ან ტერფის გარე პროთეზის მორგება Adjustment of external prostehsis to ankle or foot

NHXT00 იძულებითი მანიპულაცია კოჭ-wvivis ან ტერფის სახსარზე Forcible manipulation of joint of ankle or foot

NHXT10 quslis Zvlis გაჭიმვა Traction of calcaneus

NHXX00 კოჭ-wvivis ან ტერფის რბილი ქსოვილის ან სახსრის ბიოფსია, კანქვეშა / 
პერკუტანული

Biopsy of soft tissue or joint of ankle or foot; percutaneous

NHXX01 კოჭ-wvivis ან ტერფის ბიოფსია ციტოლოგიისთვის, კანქვეშა / 
პერკუტანული

Biopsy of ankle or foot for cytology; percutaneous

NHXX05 რბილი ქსოვილის უბრალო ჩაჭრა; კოჭ-wvivi და ტერფი Simple incision of soft tissue; ankle and foot

NHXX10 სახსრის პუნქცია (ართროცენტეზი); კოჭ-wvivi და ტერფი Arthrocentesis; ankle and foot

NHXX11 სახსარშიდიაგნოსტიკური ან სამკურნალო საშუალების ინექცია, კოჭ-
wvivi და ტერფი

Injection of diagnostic or therapeutic substance into joint; ankle and foot

NHXX30 რბილი შეხვევა; კოჭ-wvivi და ტერფი Soft bandage; ankle and foot

NHXX31 ხელოვნური ორთოზი (ორთოპედული მოწყობილობა); კოჭ-wvivi და 
ტერფი

Prefabricated orthosis; ankle and foot

NHXX32 შეკვეთით (ინდივიდზე) გაკეთებული სალტე; კოჭ-wvivi და ტერფი Custom moulded splint; ankle and foot

NHXX33 შეკვეთით (ინდივიდზე) გაკეთებული კორსეტი; კოჭ-wvivi და ტერფი Custom moulded cast; ankle and foot
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NHXX34 დიდი ინდივიდუალური თაბაშირის კორსეტი; კოჭ-wvivi და ტერფი Major custom moulded cast; ankle and foot

NHXX35 ცხენის ტერფის შეხვევა Bandage of pes equinovarus

NHXX36 შეკვეთით (ინდივიდზე) გაკეთებული  ცხენის ტერფის  კორსეტი Custom molded cast of pes equinovarus

NHXX39 სხვა ორთოპედული შეხვევა; კოჭ-wvivi და ტერფი Other orthopedic bandage; ankle and foot

NHXX40 გარე გაჭიმვა; კოჭ-wvivi და ტერფი External traction; ankle and foot

NHXX50 ჩონჩხის მარკერის იმპლანტაცია; კოჭ-wvivi და ტერფი Implantation of skeletal marker; ankle and foot

NX ძვალკუნთოვანი სისტემა, სხვა ან დაუზუსტებელი ლოკალიზაცია Musculosceletal system, other or unspecified location

NXD ძვალკუნთოვანი სისტემის სხვა დიაგნოსტიკური რადიოლოგიური 
გამოკვლევა

Other diagnostic radiology of musculosceletal system

NXDA1D ქვემო კიდურის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Upper extremity X-ray examination

NXDA2D ზემო კიდურის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Lower extremity X-ray examination

NXDA2M წვივის მექანიკური ღერძის გაზომვა რენტგენით Measurement of mechanical axis of lower leg with X-ray

NXDA3D კიდურების გრძელი ძვლების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Long bones of extremities X-ray examination

NXDA3M კიდურების სიგრძის გაზომვა რენტგენით Measurement of extremity length with X-ray

NXDA3N კიდურების სიგრძის განსხვავების გაზომვა რენტგენით Measurement of difference in extremity lengty with X-ray

NXDA4E

გაერთიანებული რენტგენოლოგიური გამოკვლევა დატვირთვით ან 
ბრუნვით, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

Joint X-ray examintion with load or wrench not elsewhere classified

NXDA6A ძვლის მეტაბოლური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Metabolic X-ray examination of bone

NXDA6H ძვლის ტომოგრაფია Bone tomography

NXDA6L ძვლის და სახსრის კინეტიკური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა Bone and joint kinetic X-ray examination

NXDA6M მტევნის და იდაყვის ძვლის ასაკის გაზომვა რენტგენით Measurement of bone age from hand and elbow using X-ray

NXDA6N სხვა ძვლის ასაკის გაზომვა რენტგენით Other bone age measurement with X-ray

NXDA6P ძვლის სიმკვრივის გაზომვა ერთი ადგილიდან რენტგენით Measurement of bone density from one location with X-ray

NXDA6Q ძვლის სიმკვრივის გაზომვა ორი ან მეტი ადგილიდან რენტგენით Measurement of bone density from tow or more locations with X-ray

NXDB00 ბურსოგრაფია Bursography

NXDB4C ართრორენტგენოგრაფია , რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა 
რუბრიკებში

Artrography with X-ray not elsewhere classified

NXDD3V კიდურების კომპიუტერული ტომოგრაფია რადიოთერაპიის დოზის 
განსაზღვრისთვის

CT examination of extremities for dose design of radiotherapy

NXDD6H ძვლის მინერალების შემცველობის განსაზღვრა კომპიუტერული 
ტომოგრაფიით

Measurement of bone mineral content with CT

NXDD6J კიდურების ორთოპედული გაზომვა კომპიუტერული ტომოგრაფიით Ortopaedic measurement of extemities with CT

NXDD7V ხერხემლის კომპიუტერული ტომოგრაფია რადიოთერაპიის დოზის 
განსაზღვრისთვის

Spine CT examination for dose design of radiotherapy
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NXDE1X კუნთის ან მყესის სხვა ულტრაბგერითი გამოკვლევა Other ultrasound examinnation of muscle or tendon

NXDE4X გაერთიანებული ულტრაბგერითი გამოკვლევა, რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

Joint ultrasound examination not elsewhere classified

NXDE6L ძვლის სტრუქტურის გაზომვა კალკანეუსიდან ულტრაბგერით Measurement of bone structure from calcaneus with ultrasound

NXDE6M ძვლის სტრუქტურის გაზომვა სხვა ადგილიდან ულტრაბგერით Measurement of bone structure from othe location with utlrasound

NXDG3B კიდურების მაგნიტო –რეზონანსური გამოკვლევა MRI examination of extremities

NXDG4B გაერთიანებული მაგნიტო –რეზონანსური გამოკვლევა, რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

Joint MRI examination not elsewhere classified

NXDG7V გაერთიანებული მაგნიტო –რეზონანსური გამოკვლევა რადიოთერაპიის 
დოზის განსაზღვრისთვის

Joint MRI examination for dose design of radiotherapy

NXDK1A კუნთების სპექტროსკოპია Spectroscopy of muscles

NXF სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურები ძვალკუნთოვან სისტემაზე Other diagnostic procedures of musculosceletal system

NXFA00 კუნთის ძალის გაზომვა Measurement of muscle strength

NXFB00 moZraobis amplitudis გამოკვლევა Analysis of mobility

NXFC00 ქვემო კიდურის მოცულობის გაზომვა Lower extremity volume measurement

NXFX00 კუნთის ნაწილში წნევის გაზომვა Pressure measurement in a muscle compartment

NXFX90 ძვალკუნთოვანი სისტემის კლინიკური გამოკვლევა Musculosceletal system clinical examination

NXFX99 სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა ორთოპედიაში Other diagnostic procedure in orthopedics

NXI ძვალკუნთოვანი სისტემის იზოტოპური გამოკვლევა Musculosceletal system isotope imaging

NXIA00 მთლიანი სხეულის ძვლების იზოტოპური გამოკვლევა Total body bone isotope imaging

NXIA02 ზედა კიდურის იზოტოპური გამოკვლევა Upper limb isotope imaging

NXIA10 გაერთიანებული იზოტოპური გამოკვლევა Joint isotope imaging

NXIA20 ძვლის დინამიური იზოტოპური გამოკვლევა Bone dynamic isotope examination

NXIA70 ძვლის SPECT ტომოგრაფია Bone SPECT

NXIB00 ძვლის სიმკვრივის გაზომვა იზოტოპური ტექნიკით Measurement of bone density with isotope technique

NXIC00 კუნთში ცირკულაციის იზოტოპური გამოკვლევა Muscle circulation isotope examination

NXIE00 კუნთში პერფუზიის PET ტომოგრაფია Muscle perfusion PET – positron emission tomography

NXIE10 კუნთი, მეტაბოლური PET ტომოგრაფია Muscle, metabolic PET

NXIE20 კუნთი, რეცეპტორის გამოკვლევა PET ტომოგრაფიით Muscle, receptor examiantion with PET

NXIF00 რბილ ქსოვილში სიმსივნის სხვა იზოტოპური გამოკვლევა Other soft tissue tumour isotope imaging

NXIF10 რბილ ქსოვილში სიმსივნის სხვა SPECT ტომოგრაფია Other soft tissue tumour SPECT Single Photon Emission Computed Tomography

NXO ძვალკუნთოვანი სისტემის სხვა რადიოთერაპია Other radiotherapy of musculosceletal system

NXOA00 სახსრის რადიოაქტიური იზოტოპური თერაპია Radioactive isotope therapy of joint

NXOX00 სხვა ორთოპედული რადიოთერაპია Other orthopaedic radiotherapy

NXX ძვალკუნთოვან სისტემაზე სხვა მცირე პროცედურები Other minor procedures of musculosceletal system

NXXA00 ჩონჩხის კუნთის ბიოფსია Muscle biopsy of sceletal muscle

NXXA10 კუნთის  ბიოფსია ნემსით, ან ჩონჩხის კუნთის ციტოლოგია Muscle needle biopsy or cytology of sceletal muscle
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NXXA20 კუნთის პუნქცია Muscle puncture

NXXB00 სახსრის პუნქცია, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა 
რუბრიკებში

Puncture of joint not elsewher classified

NXXB10 ინექცია სახსარში, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა 
რუბრიკებში

Joint injection not elsewhere classified

NXXC00 ძვლის ბიოფსია Bone biopsy

NXXC10 ძვლის ბიოფსია ნემსით, ციტოლოგიისთვის Bone needle biopsy for cytology

NXXD00 სხვა მყესის სკლეროთერაპია დოპლერით Other tendon sclerotherapy with Doppler

NXXE00 კიდურის რბილ ქსოვილზე დაზიანების კოაგულაცია მაღალი 
ტემპერატურით

Heat coagulation of lesion of soft tissue of extremity

NXXE10 კიდურის ძვლის კურეტაჟი და ღრმულის შევსება ცემენტით Extremity bone curettage and filling of excavation with cement

NXXF00 კიდურის ძვლის კოაგულაცია მაღალი ტემპერატურით Heat coagulation of extremity bone or lead

NXXK20 კიდურის ძვლის ფენესტრაცია Fenestration of bone of extremity

NXXX00 რბილი ქსოვილის პუნქცია ან ბიოფსია ნემსით, დაუზუსტებელი უბანი Puncture or needle biopsy of soft tissue; unspecified region

NXXX05 რბილი ქსოვილის უბრალო ჩაჭრა, დაუზუსტებელი უბანი Simple incision of soft tissue; unspecified region

NXXX10 სახსრის პუნქცია (ართროცენტეზი), დაუზუსტებელი უბანი Arthrocentesis; unspecified region

NXXX11 სადიაგნოსტიკო ან სამკურნალო საშუალების ინექცია სახსარში, 
დაუზუსტებელი უბანი

Injection of diagnostic or therapeutic substance into joint; unspecified region

NXXX12 სახსრის ამორეცხვა, დაუზუსტებელი უბანი Rinsing of joint

NXXX30 რბილი შეხვევა, დაუზუსტებელი უბანი Soft bandage; unspecified region

NXXX31 ხელოვნური ორთოზი (ორთოპედიური მოწყობილობა) , 
დაუზუსტებელი უბანი

Prefabricated orthosis; unspecified region

NXXX32 შეკვეთით (ინდივიდზე) გაკეთებული სალტე, დაუზუსტებელი უბანი Custom moulded splint; unspecified region

NXXX33 შეკვეთით (ინდივიდზე) გაკეთებული კორსეტი, დაუზუსტებელი უბანი Custom moulded cast; unspecified region

NXXX34 დიდი ინდივიდუალური თაბაშირის კორსეტი, დაუზუსტებელი უბანი Major custom moulded cast; unspecified region

NXXX39 სხვა ორთოპედული შეხვევა, დაუზუსტებელი უბანი Other orthopedic bandage; unspecified region

NXXX40 გარე გაჭიმვა, დაუზუსტებელი უბანი External traction; unspecified region

NXXX50 ჩონჩხის მარკერის იმპლანტაცია, დაუზუსტებელი უბანი Implantation of skeletal marker; unspecified region

NXXX60 ჩონჩხის სისტემაში ელექტროდის ჩადგმა გაზომვისთვის ან 
სტიმულაციისთვის

Insertion of electrode to skeletal system for measurment or stimulation

NXXX70 შეკვეთით (ინდივიდზე) გაკეთებული კორსეტის გახდა Removal of custom molded cast or stretch

NXXX90 ზედა კიდურის დინამიური სალტე Dynamic splint of upper limb

NXXX92 ზედა კიდურის ორთროზის დამჭერი შეხვევა Supporting bandage or orthosis of lower limb
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NXXX94 ქვემო კიდურის პრეპროთეზი? Preprothesis of lower limb

NXXX96 კიდურის პროთეზის ტესტირება და მორგება Testing and adjusting limbprosthesis

NXXX99 სხვა ორთოპედული მცირე პროცედურა Other orthopaedic minor procedure

P პერიფერიული სისხლძარღვები და ლიმფური სისტემა Peripheral vessels and lymphatic system

PA აორტის რკალიsa და misi ტოტების არტერიები Arteries of aortic arch and branches
PAD აორტის რკალის არტერიებისa და მათი totebis დიაგნოსტიკური 

რადიოლოგია
Diagnostic radiology on arteries of aortic arch and branches

PADC1A აორტოცერვიკალური რენტგენოლოგიური ანგიოგრაფია Aortocervical angiongraphy with X-ray
PADD1A აორტის რკალისa და მისი totebis კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of aortic arch and branches
PADD6A კისრის არტერიების კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of neck arteries
PADE6A კისრის სისხლძარღვების ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ulrasound examination of neck vasculature
PADE6D კისრის არტერიების ულტრაბგერითი გამოკვლევა დოპლერის მეთოდით Neck artery ultrasound examination with Doppler method

PADG2B თავის სისხლძარღვების მაგნიტო – რეზონანსული გამოკვლევა MRI examination of vessels in the head
PADG6B კისრის სისხლძარღვების მაგნიტო – რეზონანსული გამოკვლევა MRI examination of neck vasculature
PAS აორტის რკალის არტერიებისa და მათი totebis ქირურგია Surgery on arteries of aortic arch and branches
PASA აორტის რკალის არტერიებისa და მათი totebis გამოკვლევა Exploration of arteries of aortic arch and branches
PASA10 მხარ–თავის ღეროს გამოკვლევა Exploration of brachiocephalic trunk
PASA20 საერთო საძილე არტერიის გამოკვლევა Exploration of common carotid artery
PASA21 შიგნითა საძილე არტერიის გამოკვლევა Exploration of internal carotid artery
PASA30 ლავიწქვეშა არტერიის გამოკვლევა Exploration of subclavian artery
PASA99  აორტის რკალიs arteriebidan gamosuli sxva არტერიული ტოტის  

გამოკვლევა
Exploration of other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASB აორტის რკალის არტერიების და მათი totebის ლიგireba Ligature of arteries of aortic arch and branches
PASB10 მხარ–თავის ღეროს ligireba Ligature of brachiocephalic trunk
PASB20 საერთო საძილე არტერიის ligireba Ligature of common carotid artery
PASB21 შიგნითა საძილე არტერიის ligireba Ligature of internal carotid artery
PASB22 გარეთა საძილე არტერიის ligireba Ligature of external carotid artery
PASB30 ლავიწქვეშა არტერიის ligireba Ligature of subclavian artery
PASB40 ხერხემლის არტერიის ligireba Ligature of vertebral artery
PASB99 აორტის რკალიs arteriebiდან გაmoსული სხვა არტერიული ტოტის 

ligireba

Ligature of other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASC აორტის რკალის არტერიებiსa და მათ totebis გაკერვა Suture of arteries of aortic arch and branches
PASC10 მხარ–თავის ღეროs გაკერვა Suture of brachiocephalic trunk
PASC20 საერთო საძილე არტერიis გაკერვა Suture of common carotid artery
PASC21 შიგნითა საძილე არტერიis გაკერვა Suture of internal carotid artery
PASC30 ლავიწქვეშა არტერიis გაკერვა Suture of subclavian artery
PASC99 აორტის რკალიs arteriebidan გაmoსულi სხვა არტერიულi ტოტis  

გაკერვა
Suture of other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASE აორტის რკალის არტერიებიdan და მათი totebidan  თრომბექტომია ან 
ემბოლექტომია

Thrombectomy or embolectomy of arteries of aortic arch and branches
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PASE10 მხარ–თავის ღეროdan თრომბექტომია ან ემბოლექტომია Thrombectomy or embolectomy of brachiocephalic trunk
PASE20 საერთო საძილე არტერიიdan თრომბექტომია ან ემბოლექტომია Thrombectomy or embolectomy of common carotid artery
PASE25 საძილე არტერიიdan თრომბექტომია ან ემბოლექტომია Thrombectomy or embolectomy of carotid artery
PASE30 ლავიწქვეშა არტერიიdan თრომბექტომია ან ემბოლექტომია Thrombectomy or embolectomy of subclavian artery
PASE99 აორტის რკალიs arteriis ტოტიdan  თრომბექტომია ან ემბოლექტომია Thrombectomy or embolectomy of other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASF აორტის რკალის არტერიებიdan და მაTი totebidan 
თრომბენდარტერექტომია

Thrombendarterectomy of arteries of aortic arch and branches

PASF10 მხარ–თავის ღეროdan თრომბენდარტერექტომია Thrombendarterectomy of brachiocephalic trunk
PASF20 საერთო საძილე არტერიიdan  თრომბენდარტერექტომია Thrombendarterectomy of common carotid artery
PASF21 შიგნითა საძილე არტერიიdan  თრომბენდარტერექტომია Thrombendarterectomy of internal carotid artery
PASF22 გარეთა საძილე არტერიიdan  თრომბენდარტერექტომია Thrombendarterectomy of external carotid artery
PASF30 ლავიწქვეშა არტერიიdan  თრომბენდარტერექტომია Thrombendarterectomy of subclavian artery
PASF40 ხერხემლის არტერიიdan  თრომბენდარტერექტომია Thrombendarterectomy of vertebral artery
PASF99 აორტის რკალიs arteriis ტოტიdan  თრომბენდარტერექტომია Thrombendarterectomy of other arterial branch originating from aortic arch arteries
PASG აორტის რკალის არტერიების და მათი totebis  ანევრიზმის ოპერაცია Operations for aneurysm of arteries of aortic arch and branches

PASG10 მხარ–თავის ღეროს ანევრიზმის ოპერაცია Operation for aneurysm of brachiocephalic trunk
PASG20 საერთო საძილე არტერიის ანევრიზმის ოპერაცია Operation for aneurysm of common carotid artery
PASG21 შიგნითა საძილე არტერიის ანევრიზმის ოპერაცია Operation for aneurysm of internal carotid artery
PASG30 ლავიწქვეშა არტერიის ანევრიზმის ოპერაცია Operation for aneurysm of subclavian artery
PASG99 აორტის რკალიs არტერიis ტოტის ანევრიზმის ოპერაცია Operation for aneurysm of other arterial branch originating from aortic arch arteries
PASH აორტის რკალის arteriebisa და maTi ტოტების არტერიებიs Suntireba Bypass from arteries of aortic arch and branches

PASH10 მხარ–თავის ღეროs Suntireba Bypass from brachiocephalic trunk
PASH20 საერთო საძილე არტერიიs Suntireba Bypass from common carotid artery
PASH21 შიგნითა საძილე არტერიიs Suntireba Bypass from internal carotid artery
PASH25 საძილე არტერიიsa da ლავიწქვეშა არტერიis Suntireba Bypass from carotid to subclavian artery
PASH30 ლავიწქვეშა არტერიიs Suntireba Bypass from subclavian artery
PASH99 აორტის რკალიs arteriebidan გაmoსული სხვა არტერიული ტოტის  

Suntireba

Bypass from other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASJ აორტის რკალის არტერიებისa და მათი ტოტების ტრანსპოზიცია Transposition of arteries of aortic arch and branches
PASJ30 ლავიწქვეშა არტერიის ტრანსპოზიცია Transposition of subclavian artery
PASJ40 ხერხემლის არტერიის ტრანსპოზიცია Transposition of vertebral artery
PASJ99 აორტის რკალის არტერიებიდან გაmoსული სხვა არტერიული ტოტის  

ტრანსპოზიცია
Transposition of other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASK აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების  რეimპლანტაცია Reimplantation of arteries of aortic arch and branches
PASK10 მხარ–თავის ღეროს არტერიების რეimპლანტაცია Reimplantation of arteries of brachiocephalic trunk
PASK20 საერთო საძილე არტერიის რეimპლანტაცია Reimplantation of arteries of common carotid artery
PASK21 შიგნითა საძილე არტერიის რეimპლანტაცია Reimplantation of arteries of internal carotid artery
PASK30 ლავიწქვეშა არტერიის რეimპლანტაცია Reimplantation of arteries of subclavian artery
PASK40 ხერხემლის არტერიის რეimპლანტაცია Reimplantation of arteries of vertebral artery
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PASK99 აორტის რკალიs arteriebidan გაmoსული სხვა არტერიული ტოტebის 
რეimპლანტაცია

Reimplantation of arteries of other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASM აორტის რკალის arteriebisa და maTi totebis არტერიო-ვენური 
ფისტულის დახურვა

Closure of arteriovenous fistula of arteries of aortic arch and branches

PASM21 შიგნითა საძილე არტერიების არტერიო-ვენური ფისტულის დახურვა Closure of arteriovenous fistula from internal carotid artery
PASM22 გარეთა საძილე არტერიიs არტერიო-ვენური ფისტულის დახურვა Closure of arteriovenous fistula from external carotid artery
PASM30 ლავიწქვეშა არტერიიs არტერიო-ვენური ფისტულის დახურვა Closure of arteriovenous fistula from subclavian artery
PASM99 აორტის რკალიs arteriebidan გაmoსული სხვა არტერიული ტოტის 

არტერიო-ვენური ფისტულის დახურვა
Closure of arteriovenous fistula from other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASN აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა Plastic repair of arteries of aortic arch and branches
PASN10 მხარ–თავის ღეროს პლასტიკა Plastic repair of brachiocephalic trunk
PASN20 საერთო საძილე არტერიის პლასტიკა Plastic repair of common carotid artery
PASN21 შიგნითა საძილე არტერიის პლასტიკა Plastic repair of internal carotid artery
PASN30 ლავიწქვეშა არტერიის პლასტიკა Plastic repair of subclavian artery
PASN40 ხერხემლის არტერიის პლასტიკა Plastic repair of vertebral artery
PASN99 აორტის რკალის არტერიებიდან გაmoსული სხვა არტერიული ტოტის  

პლასტიკა
Plastic repair of other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASP აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of arteries of aortic arch and branches

PASP10 მხარ–თავის ღეროს პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of brachiocephalic trunk

PASP20 საერთო საძილე არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of common carotid artery
PASP21 შიგნითა საძილე არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of internal carotid artery
PASP30 ლავიწქვეშა არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of subclavian artery
PASP99 აორტის რკალიs არტერიებიდან გაmoსული sxva არტერიული ტოტის 

პერკუტანულ პლასტიკა
Percutaneous plastic repair of other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASQ აორტის რკალის არტერიebისa და maTi ტოტების სტენტირება Insertion of stent into arteries of aortic arch and branches
PASQ10 მხარ–თავის ღეროს სტენტირება Insertion of stent into brachiocephalic trunk
PASQ20 საერთო საძილე არტერიის სტენტირება Insertion of stent into common carotid artery
PASQ21 შიგნითა საძილე არტერიის სტენტირება Insertion of stent into internal carotid artery
PASQ30 ლავიწქვეშა არტერიის სტენტირება Insertion of stent into subclavian artery
PASQ99 აორტის რკალიs arteriebiდან გაmoსული სხვა არტერიულi ტოტის 

სტენტირება
Insertion of stent into other arterial branch originating from aortic arch arteries

PASR აორტის რკალის arteriebidan და maTi totebidan სტენტის ამოღება Removal of stent from arteries of aortic arch and branches

PASR10 მხარ–თავის ღეროდან სტენტის ამოღება Removal of stent from brachiocephalic trunk
PASR20 საერთო საძილე არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from common carotid artery
PASR21 შიგნითა საძილე არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from internal carotid artery
PASR30 ლავიწქვეშა არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from subclavian artery
PASR99 აორტის რკალიs არტერიიs ტოტიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from other arterial branch originating from aortic arch arteries
PAST აორტის რკალის arteriebisa da maTi ტოტebis პერკუტანულi ოკლუზია 

da maTSi სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა
Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of arteries of aortic arch and branches
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PAST30 ლავიწქვეშა არტერიის პერკუტანულ ოკლუზია an masში სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of subclavian artery

PAST70 ხერხემლის არტერიის ენდოვასკულური დახშობა Endovascular occlusion of spinal artery
PAST80 არტერიის ენდოვასკულური ოკლუზია ექსტრაკრანიალური არტერიო-ვენური 

მალფორმაციის გამო
Endovascular occlusion of artery to exstracranial AV-malformation

PAST99 აორტის რკალიs arteriis ტოტის  პერკუტანულi ოკლუზია ან masSi 
სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of other arterial branch originating 
from aortic arch arteries

PASU აორტის რკალის არტერიებისa და მათი ტოტების ganmeorebiTi  

რეკონსტრუქცია 
Repair after previous reconstruction of arteries of aortic arch and branches

PASU70 აორტის რკალის არტერიებისa და მათი ტოტების ადრე ჩატარებული 
რეკონსტრუქციის გამოკვლევა

Exploration of previous reconstruction of arteries of aortic arch or branches

PASU74 თრომბექტომიa ან ემბოლექტომიa საძილე, ლავიწქვეშა ან იღლიის 
არტერიიs Suntiდან  

Thrombectomy or embolectomy in bypass from carotid, subclavian or axillary artery

PASU80 საძილე, ლავიწქვეშა ან იღლიის არტერიიs Suntis არტერიო-ვენური 
ფისტულის perkutanuli დახურვა

Percutaneous closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from carotid, subclavian or axillalry 
atery

PASU81 საძილე, ლავიწქვეშა ან იღლიის არტერიიs Suntis არტერიო-ვენური 
ფისტულის დახურვა

Closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from carotid, subclavian or axillary artery

PASU88 საძილე, ლავიწქვეშა ან იღლიის არტერიიs Suntis ამოკვეთა Excision of bypass from carotid, subclavian or axillary artery
PASU96  აორტის რკალიs arteriebis totebis განმეორებითი Suntireba Reoperation for bypass from other arterial branch originating from aortic arch arteries
PASU99 აორტის რკალიs არტერიebis ტოტebze Catarebuli  სხვა operaciuli 

Careva ადრე ჩატარებული რეკონსტრუქციის შემდეგ
Other repair after previous reconstruction of arterial branch originating from aortic arch arteries

PASW99 სხვა ოპერაციები აორტის რკალის არტერიებze და მათი ტოტებze Other operation on arteries of aortic arch and branches
PAX სხვა პროცედურები აორტის რკალის არტერიებზე და მათ ტოტებზე Other procedures on arteries of aortic arch and branches
PAXT3C საძილე არტერიის დროებითი ინტრავასკულარული okluzia Intravascular temporary closure of carotid artery
PAXT3K საძილე არტერიის მუდმივი ინტრავასკულარული okluzia Permanent endovascular occlusion of carotid artery
PAXT4C ხერხემლის არტერიის დროებითი ინტრავასკულარული okluzia Temporary endovascular occlusion of vertebral artery
PAXT4K ხერხემლის არტერიის მუდმივი ინტრავასკულარული okluzia Permanent closure of vertebral artery
PAXT5D გარეთა საძილე არტერიის არეში, სიმსივნის ემბოლიზაცია რადიოლოგიური 

kontroliT 

Embolisation of a tumor of carotis externa area with radiological guidance

PAXT5G გარეთა საძილე არტერიის არეში, არტერიო-ვენური malformaciis 

ემბოლიზაცია რადიოლოგიური kontroliT

Embolisation of arterio-venous malformation of carotis externa area with radiological guidance

PAXT6A საძილე არტერიის perkutanuli ტრანსლუმინარული ანგიოპლასტიკა (PTA) Carotis artery PTA

PAXT9A თავის და კისრის არტერიიდან უცხო სხეულის ინტრავასკულარული 
ამოღება

Intravascular removal of foreign body from artery of head and neck

PAXX23 საფეთქლის არტერიის ბიოფსია Biopsy of temporal artery
PB ზედა კიდურის არტერიები Arteries of upper extremity
PBD ზედა კიდურის არტერიების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology on arteries of upper extremity
PBDC1A ზედა კიდურის არტერიების ანგიოგრაფია Angiography of upper extremity with X-ray
PBDD1A ზედა კიდურის კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of upper extremity
PBDE1A ზედა კიდურის არტერიების ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of arteries of upper extremity
PBDE1D ზედა კიდურის არტერიების doplerografia Upper extremity arteries ultrasound examination with Doppler method
PBS qirurgiuli Careva ზედა კიდურebის არტერიებze Surgery on arteries of upper extremity
PBSA ზედა კიდურის არტერიების გამოკვლევა Exploration of arteries of upper extremity
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PBSA10 იღლიის არტერიის გამოკვლევა Exploration of axillary artery
PBSA20 მხრის არტერიის გამოკვლევა Exploration of brachial artery
PBSA30 სხივის ან იდაყვის არტერიის გამოკვლევა Exploration of radial or ulnar artery
PBSA99 ზედა კიდურის სხვა არტერიების გამოკვლევა Exploration of other artery of upper extremity
PBSB ზედა კიდურის არტერიების ligireba Ligature of arteries of upper extremity
PBSB10 იღლიის არტერიის ligireba Ligature of axillary artery
PBSB11 იდაყვის არტერიის ligireba Ligature of ulnar artery
PBSB20 მხრის არტერიის ligireba Ligature of brachial artery
PBSB30 სხივის ან იდაყვის arteriis ligireba Ligature of radial or ulnar artery
PBSB99 ზედა კიდურის სხვა არტერიების ligireba Ligature of other artery of upper extremity
PBSC ზედა კიდურის არტერიების გაკერვა Suture of arteries of upper extremity
PBSC10 იღლიის არტერიის გაკერვა Suture of axillary artery
PBSC20 მხრის არტერიის გაკერვა Suture of brachial artery
PBSC30 სხივის არტერიის გაკერვა Suture of radial artery
PBSC99 ზედა კიდურის სხვა არტერიების გაკერვა Suture of other artery of upper extremity
PBSE თრომბექტომია ან ემბოლექტომიაა zemo kidurebis რტერიებიdan Thrombectomy or embolectomy of arteries of upper extremity
PBSE10 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია იღლიის არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of axillary artery
PBSE20 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია მხრის არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of brachial artery
PBSE30 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია სხივის არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of radial artery
PBSE99 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ზედა კიდურის სხვა არტერიებიdan Thrombectomy or embolectomy of other artery of upper extremity

PBSF თრომბენდარტერექტომია ზედა კიდურის არტერიებიdan Thrombendarterectomy of arteries of upper extremity
PBSF10 თრომბენდარტერექტომია იღლიის არტერიიdan Thrombendarterectomy of axillary artery
PBSF20 თრომბენდარტერექტომია მხრის არტერიიdan Thrombendarterectomy of brachial artery
PBSF99 თრომბენდარტერექტომია ზედა კიდურის სხვა არტერიებიdan Thrombendarterectomy of other artery of upper extremity
PBSG ოპერაცია ზედა კიდურის არტერიის ანევრიზმის gamo Operations for aneurysm of arteries of upper extremity
PBSG10 ოპერაცია იღლიის არტერიის ანევრიზმის gamo Operation for aneurysm of axillary artery
PBSG20 ოპერაცია მხრის არტერიის ანევრიზმის gamo Operation for aneurysm of brachial artery
PBSG99 ოპერაცია ზედა კიდურის სხვა არტერიის ანევრიზმის gamo Operation for aneurysm of other artery of upper extremity
PBSH ზედა კიდურის არტერიიs Suntireba Bypass from arteries of upper extremity
PBSH10 იღლიის არტერიიs Suntireba Bypass from axillary artery
PBSH20 მხრის არტერიიs Suntireba Bypass from brachial artery
PBSH99 ზედა კიდურის სხვა არტერიიs Suntireba Bypass from other artery of upper extremity
PBSL ზედა კიდურის არტერიო-ვენური ფისტულის formireba Construction of arteriovenous fistula from arteries of upper extremity
PBSL10 იღლიის არტერიიs არტერიო-ვენური ფისტულის formireba Construction of arteriovenous fistula from axillary artery
PBSL20 მხრის არტერიიs არტერიო-ვენური ფისტულის formireba Construction of arteriovenous fistula from brachial artery
PBSL30 სხივის ან იდაყვის არტერიიs არტერიო-ვენური ფისტულის formireba Construction of arteriovenous fistula from radial or ulnar artery

PBSL99 ზედა კიდურის სხვა არტერიო-ვენური ფისტულის formireba Construction of other arteriovenous fistula of upper extremity
PBSM ზედა კიდურის არტერიო-ვენური ფისტულის gauqmeba Closure of arteriovenous fistula of arteries of upper extremity
PBSM10 იღლიის არტერიის არტერიო-ვენური ფისტულის gauqmeba Closure of arteriovenous fistula of axillary artery
PBSM20 მხრის არტერიის არტერიო-ვენური ფისტულის gauqmeba Closure of arteriovenous fistula of brachial artery
PBSM30 სხივის არტერიის არტერიო-ვენური ფისტულის gauqmeba Closure of arteriovenous fistula of radial artery
PBSM99 ზედა კიდურის სხვა არტერიო-ვენური ფისტულის gauqmeba Closure of other arteriovenous fistula of upper extremity
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PBSN ზედა კიდურის არტერიების პლასტიკა Plastic repair of arteries of upper extremity
PBSN10 იღლიის არტერიის პლასტიკა Plastic repair of axillary artery
PBSN20 მხრის არტერიის პლასტიკა Plastic repair of brachial artery
PBSN99 ზედა კიდურის სხვა არტერიის პლასტიკა Plastic repair of other artery of upper extremity
PBSP ზედა კიდურის არტერიების პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of arteries of upper extremity
PBSP10 იღლიის არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of axillary artery

PBSP20 მხრის არტერიის პერკუტანულ პლასტიკა Percutaneous plastic repair of brachial artery
PBSP99 ზედა კიდურის სხვა არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of other artery of upper extremity
PBSQ ზედა კიდურის არტერიების სტენტირება Insertion of stent into arteries of upper extremity
PBSQ10 იღლიის არტერიის სტენტირება Insertion of stent into axillary artery
PBSQ20 მხრის არტერიის სტენტირება Insertion of stent into brachial artery
PBSQ99 ზედა კიდურის არტერიის სტენტირება Insertion of stent into other artery of upper extremity
PBSR ზედა კიდურის არტერიებიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from arteries of upper extremity
PBSR10 იღლიის არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from axillary artery
PBSR20 მხრის არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from brachial artery
PBSR99 ზედა კიდურის სხვა არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from other artery of upper extremity
PBST ზედა კიდურის არტერიის პერკუტანულi ოკლუზია an masში სამკურნალო 

ნივთიერების შეყვანა
Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of arteries of upper extremity

PBST10 სამკურნალო ნივთიერების ან მასკლეროზებელი აგენტის პერკუტანული 
შეყვანა იღლიის არტერიაში

Injection of therapeutic or sclerosing agent into axillary artery

PBST20 სამკურნალო ნივთიერების ან მასკლეროზებელი აგენტის პერკუტანული 
შეყვანა მხრის არტერიაში

Injection of therapeutic or sclerosing agent into brachial artery

PBST99 სამკურნალო ნივთიერების ან მასკლეროზებელი აგენტის პერკუტანული 
შეყვანა ზედა კიდურის სხვა არტერიაიში

Injection to therapeutic or sclorosing agent into other artery of upper extremity

PBSU ზედა კიდურის არტერიების ganmeorebiTi  რეკონსტრუქციa Repair after previous reconstruction of arteries of upper extremity
PBSU70 ზედა კიდურის არტერიების რეკონსტრუქციის გამოკვლევა Exploration of previous reconstruction of arteries of upper extremity
PBSU74 Tრომბოექტომია ზედა კიდურის არტერიis არტერიოვენურi ფისტულიdan Thrombectomy in arteriovenous fistula from artery of upper extremity

PBSU80 ზედა კიდურის არტერიიs Suntis არტერიო-ვენური ფისტულის 
perkutanuli დახურვა

Percutaneous closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from artery of upper extremity

PBSU81 ზედა კიდურის არტერიიდან შuntis არტერიო-ვენური ფისტულის gauqmeba Closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from artery of upper extremity

PBSU82 ზედა კიდურის არტერიო-ვენური ფისტულის პლასტიკა Plastic repair of arteriovenous fistula from artery of upper extremity
PBSU83 ზედა კიდურის არტერიო-ვენური ფისტულის perkutanuli პლასტიკა Percutaneous plastic repair of arteriovenous fistula from artery of upper extremity

PBSU87 ზემო კიდურის არტერიოვენურ ფისტულაში სამკურნალო ნივთიერების 
ინექცია

Injection of therapeutic substance into arteriovenous fistula from artery of upper extremity

PBSU88 ზედა კიდურის არტერიიs შuntis ligireba Ligature of bypass from artery of upper extremity
PBSU89 ზედა კიდურის არტერიიs Suntis ამოკვეთა Excision of bypass from artery of upper extremity
PBSU99 წინა რეკონსტრუქციის შემდეგ, ზედა კიდურის არტერიებze სხვა 

აღდგენითი ოპერაცია
Other repair after previous reconstruction of arteries of upper extremity

PBSW99 ზედა კიდურის არტერიებზე სხვა saxis ოპერაციuli Careva Other operation on arteries of upper extremity
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PBX სხვა პროცედურა ზედა კიდურის არტერიებზე Other procedures on arteries of upper extremity
PBXG00 ზედა კიდურis fსევდოანევრიზმის kompresiuli okluzia Compression to occlude pseudoaneurisme of upper limb
PBXT1A ზედა კიდურის არტერიის perkutanuli ტრანსლუმინარული 

ანგიოპლასტიკა (PTA)

Upper extremity artery PTA

PBXT1S ზედა კიდურის არტერიის თრომბოლიზისი რადიოლოგიური kontroliT Thrombolysis of upper extremity artery with radiological guidance

PC suprarenaluri აორტა და ვისცერალური არტერიები Suprarenal abdominal aorta and visceral arteries
PCD suprarenaluri აორტისa და ვისცერალური არტერიების დიაგნოსტიკური 

რადიოლოგია
Diagnostic radiology on suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCDC1A მუცლის აორტისa და არტერიების რენტგენოლოგიური  ანგიოგრაფია Angiography of aorta and abdominal arteries

PCDC1S პანკრეასის რენტგენოლოგიური ანგიოგრაფია Pancreas angiography with X-ray
PCDC2S ღვიძლის რენტგენოლოგიური ანგიოგრაფია Liver angiography with X-ray
PCDC3S ელენთის რენტგენოლოგიური ანგიოგრაფია Spleen angiography with X-ray
PCDC4S კუჭნაწლავის რენტგენოლოგიური ანგიოგრაფია Bowel angiography with X-ray
PCDC5S თირკმლის არტერიის seleqtiuri რენტგენოლოგიური ანგიოგრაფია Selective angiography of kidney artery with X-ray

PCDC6A სპინალური ანგიოგრაფია Spinal angiography
PCDD0A აორტის კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of aorta
PCDD1A მუცლის აორტისa და misi ტოტების კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of abdominal aorta and branches
PCDD2A ღვიძლის კომპიუტერულ ტომოგრაფიიuli ანგიოგრაფია  CT angiography of liver
PCDD3A ელენთის კომპიუტერულ ტომოგრაფიიuli ანგიოგრაფია  CT angiography of spleen
PCDD4A კუჭნაწლავის კომპიუტერულ ტომოგრაფიიuli ანგიოგრაფია  CT angiography of bowel
PCDD5A თირკმლის კომპიუტერულ ტომოგრაფიიuli ანგიოგრაფია  CT angiography of kidneys
PCDG4B მუცლის სისხლძარღვების მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევა Abdominal vasculature MRI examination
PCDG5B თირკმლის სისხლძარღვების მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევა Kidney vasculature MRI examination
PCS ქირურგიული ოპერაცია suprarenalur მუცლის აორტაზე და ვისცერალურ 

არტერიებზე
Surgery on suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSA ვისცერალური არტერიების გამოკვლევა Exploration of visceral arteries
PCSA40 თირკმლის არტერიის გამოკვლევა Exploration of renal artery
PCSA99 სხვა ვისცერალური არტერიის გამოკვლევა Exploration of other visceral artery
PCSB ვისცერალური არტერიების ligireba Ligature of visceral arteries
PCSB20 ფაშვის ღეროს და ტოტების ligireba Ligature of coeliac trunk and branches
PCSB30 ჯორჯლის ზემო არტერიის ligireba Ligature of superior mesenteric artery
PCSB40 თირკმლის არტერიის ligireba Ligature of renal artery
PCSB99 სხვა ვისცერალური არტერიის ligireba Ligature of other visceral artery
PCSC suprarenaluri მუცლის აორტის და ვისცერალური არტერიების გაკერვა Suture of suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSC10 suprarenaluri ან iuqstarenaluri მუცლის აორტის გაკერვა Suture of suprarenal or juxtarenal abdominal aorta
PCSC20 ფაშვის ღეროს და misi ტოტების გაკერვა Suture of coeliac trunk and branches
PCSC30 ჯორჯლის ზემო არტერიის გაკერვა Suture of superior mesenteric artery
PCSC40 თირკმლის არტერიის გაკერვა Suture of renal artery
PCSC99 სხვა ვისცერალური არტერიის გაკერვა Suture of other visceral artery
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PCSE თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ვისცერალური არტერიებიdan Thrombectomy or embolectomy of visceral arteries
PCSE30 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ჯორჯლის ზემო არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of superior mesenteric artery
PCSE40 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია თირკმლის არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of renal artery
PCSE99 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია სხვა ვისცერალური არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of other visceral artery
PCSF თრომბენდარტერექტომია ვისცერალური არტერიებიdan Thrombendarterectomy of visceral arteries
PCSF20 თრომბენდარტერექტომია ფაშვის ღეროdan და misi ტოტებიdan Thrombendarterectomy of coeliac trunk and branches
PCSF30 თრომბენდარტერექტომია ჯორჯლის ზემო არტერიიdan Thrombendarterectomy of superior mesenteric artery
PCSF40 თრომბენდარტერექტომია თირკმლის არტერიიdan Thrombendarterectomy of renal artery
PCSF99 თრომბენდარტერექტომია სხვა ვისცერალური არტერიიdan Thrombendarterectomy of other visceral artery
PCSG ოპერაციები suprarenaluri მუცლის აორტისa და ვისცერალური 

არტერიების ანევრიზმის გამო
Operations for aneurysm of suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSG10 ოპერაცია ფაშვის ღეროს ზევით ან პარარენალური მუცლის აორტის 
ანევრიზმის გამო

Operation for aneurysm of supracoeliac or juxtarenal abdominal aorta

PCSG20 ოპერაცია ფაშვის ღეროს და misi ტოტების ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of coeliac trunk and branches
PCSG30 ოპერაცია ჯორჯლის ზემო არტერიის ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of superior mesenteric artery
PCSG40 ოპერაცია თირკმლის არტერიის ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of renal artery
PCSG99 სხვა ოპერაცია ვისცერალური არტერიის ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of other visceral artery
PCSH suprarenaluri მუცლის აორტიsa და ვისცერალური არტერიებიs 

Suntireba

Bypass from suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSH10 supraceliakuri ან iuqstarenaluri მუცლის აორტიs Suntireba Bypass from supracoeliac or juxtarenal abdominal aorta
PCSH20 ფაშვის ღეროs და misi ტოტებიs Suntireba Bypass from coeliac trunk and branches
PCSH30 ჯორჯლის ზემო არტერიიs Suntireba Bypass from superior mesenteric artery
PCSH40 თირკმლის არტერიიs Suntireba Bypass from renal artery
PCSH99 სხვა ვისცერალური არტერიიs Suntireba Bypass from other visceral artery
PCSJ ვისცერალური არტერიების ტრანსპოზიცია Transposition of visceral arteries
PCSJ30 ჯორჯლის ზემო არტერიის ტრანსპოზიცია Transposition of superior mesenteric artery
PCSJ40 თირკმლის არტერიის ტრანსპოზიცია Transposition of renal artery
PCSJ99 სხვა ვისცერალური არტერიის ტრანსპოზიცია Transposition of other visceral artery
PCSK ვისცერალური არტერიების რეimპლანტაცია Reimplantation of visceral arteries
PCSK20 ფაშვის ღეროს და ტოტების რimეპლანტაცია Reimplantation of coeliac trunk and branches
PCSK30 ჯორჯლის ზემო არტერიის რეimპლანტაცია Reimplantation of superior mesenteric artery
PCSK40 თირკმლის არტერიის რეimპლანტაცია Reimplantation of renal artery
PCSK50 ჯორჯლის ქვემო არტერიის რეimპლანტაცია Reimplantation of inferior mesenteric artery
PCSK99 სხვა ვისცერალური არტერიის რეimპლანტაცია Reimplantation of other visceral artery
PCSN ვისცერალური არტერიების პლასტიკა Plastic repair of visceral arteries
PCSN20 ფაშვის ღეროს და ტოტების პლასტიკა Plastic repair of coeliac trunk and branches
PCSN30 ჯორჯლის ზემო არტერიის პლასტიკა Plastic repair of superior mesenteric artery
PCSN40 თირკმლის არტერიის პლასტიკა Plastic repair of renal artery
PCSN99 სხვა ვისცერალური არტერიის პლასტიკა Plastic repair of other visceral artery
PCSP ვისცერალური არტერიების პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of visceral arteries
PCSP10 suprarenaluri მუცლის აორტის პერკუტანულi პლასტიკა Percutaneous plastic repair of suprarenal aorta
PCSP20 ფაშვის ღეროს და misi ტოტების პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of coeliac trunk and branches
PCSP30 ჯორჯლის ზემო არტერიის პერკუტანულ პლასტიკა Percutaneous plastic repair of superior mesenteric artery
PCSP40 თირკმლის არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of renal artery
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PCSP99 სხვა ვისცერალური არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of other visceral artery
PCSQ suprarenaluri მუცლის აორტიsa და ვისცერალურi არტერიების 

სტენტირება
Insertion of stent intosuprarenal abdominalaorta and visceral arteries

PCSQ10 suprarenaluri მუცლის აორტის სტენტირება Insertion of stent into suprarenal abdominal aorta
PCSQ20 ფაშვის ღეროs და misi ტოტებis სტენტირება Insertion of stent into coeliac trunk and branches
PCSQ30 ჯორჯლის ზემო არტერიის სტენტირება Insertion of stent into superior mesenteric artery
PCSQ40 თირკმლის არტერიის სტენტირება Insertion of stent into renal artery
PCSQ99 სხვა ვისცერალურi არტერიის სტენტირება Insertion of stent into other visceral artery
PCSR suprarenaluri მუცლის აორტიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from suprarenal abdominal aorta and visceral arterie
PCSR10 suprarenaluri მუცლის აორტიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from suprarenal abdominal aorta
PCSR20 ფაშვის ღეროდან და misi ტოტებიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from coeliac trunk and branches
PCSR30 ჯორჯლის ზემო არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from superior mesenteric artery
PCSR40 თირკმლის არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from renal artery
PCSR99 სხვა ვისცერალური არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from other visceral artery
PCSS ვისცერალურ არტერიებზე ენდოსკოპiური ოპერაცია Endoscopic operation on visceral arteries
PCSS40 თირკმლის არტერიაზე ენდოსკოპური ოპერაცია Endoscopic operation on renal artery
PCSS99 სხვა ვისცერალურ არტერიაზე ენდოსკოპური ოპერაცია Endoscopic operation on other visceral artery
PCST ვისცერალური არტერიების პერკუტანულi ოკლუზია an maTSi სამკურნალო 

ნივთიერების შეყვანა 
Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of visceral arteries

PCST20 ფაშვის ღეროსa და misi ტოტების პერკუტანულi ოკლუზია an maTSi 

სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა
Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of coeliac trunk and branches

PCST30 ჯორჯლის ზემო არტერიის პერკუტანულi ოკლუზია an masSi სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of superior mesenteric artery

PCST40 თირკმლის არტერიის პერკუტანულi ოკლუზია an masSi სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of renal artery

PCST99 სხვა ვისცერალური არტერიის პერკუტანულi ოკლუზია an masSi 
სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of other visceral artery

PCSU suprarenaluri მუცლის აორტის და ვისცერალური არტერიების 
ganmeorebiTi  რეკონსტრუქციa

Repair after previous reconstruction of suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSU70 suprarenaluri მუცლის აორტის ან ვისცერალური არტერიების 
გამოკვლევა რეკონსტრუქციის შემდეგ

Exploration of previous reconstruction of suprarenal abdominal aorta or visceral arteries

PCSU74 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია suprarenaluri მუცლის აორტიsa da 
ვისცერალური არტერიებიs Suntidan 

Thrombectomy or embolectomy in bypass from suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSU80 suprarenaluri მუცლის აორტიsa და ვისცერალური არტერიებიs Suntis 
არტერიო-ვენური ფისტულის perkutanuli დახურვა

Percutaneous closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from suprarenal abdominal aorta 
and visceral

PCSU81 suprarenaluri მუცლის აორტიsa და ვისცერალური არტერიებიs Suntis 
არტერიო-ვენური ფისტულის დახურვა

Closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from suprarenal abdominal aorta and visceral 
arteries

PCSU82 suprarenaluri მუცლის აორტიsa და ვისცერალური არტერიებიs Suntis 
plastika

Plastic repair in bypass from suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSU83 suprarenaluri მუცლის აორტიsa და ვისცერალური არტერიებიs Suntis 
perkutanuli plastika

Percutaneous plastic repair in bypass from suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSU84 suprarenaluri მუცლის აორტიsa და ვისცერალური არტერიებიs Suntis 
სტენტირება

Insertion of stent into bypass from suprarenal abdominal aorta and visceral arteries
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PCSU85 suprarenaluri მუცლის აორტიsa და ვისცერალური არტერიებიs 
Suntidan სტენტის ამოღება

Removal of stent from bypass from suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSU86 suprarenaluri მუცლის აორტიsa და ვისცერალური არტერიებიs Suntze 
ენდოსკოპური ოპერაციები

Endoscopic operation on bypass from suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSU87 suprarenaluri მუცლის აორტიsa და ვისცერალური არტერიებიs SuntSi 
სამკურნალო ნივთიერების ინექცია

Injection of therapeutic agent into bypass from suprarenal abdominal aorta and visceral

PCSU99 suprarenaluri მუცლის აორტის და ვისცერალური არტერიების 
ganmeorebiTi რეკონსტრუქციa

Other repair after previous reconstruction of suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCSW20 suprarenaluri აორტის პერკუტანული ტრანსლუმინალური ფენესტრაცია Percutaneous transluminal fenestrerion of suprarenal aorta

PCSW99 სხვა ოპერაცია suprarenalur მუცლის აორტაზე და ვისცერალურ 
არტერიებზე 

Other operation on suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCX სხვა პროცედურები suprarenalur მუცლის აორტაზე და ვისცერალურ 
არტერიებზე 

Other procedures on suprarenal abdominal aorta and visceral arteries

PCXT2D ღვიძლის სიმსივნის ემბოლიზაცია Embolisation of tumor of liver
PCXT4A ვისცერალური არტერიის perkutanuli ტრანსლუმინარული ანგიოპლასტიკა 

(PTA)

Visceral artery PTA

PCXT5A თირკმლის არტერიის perkutanuli ტრანსლუმინარული ანგიოპლასტიკა 
(PTA)

Kidney artery PTA

PCXT5D თირკმლის სიმსივნის ემბოლიზაცია Embolisation of tumor of kidney
PCXT5G თირკმლის არტერივენური ანომალიის ენდოვასკულური ემბოლიზაცია Endovascular embolisation of arterio-venous malformation of kidney

PCXT5N ენდოვასკულური ემბოლიზაცია თირკმლიdan სისხლდენის გამო Endovascular embolisation for kidney bleeding
PCXT6D ხერხემლის სიმსივნის ენდოვასკულური ემბოლიზაცია Endovascular embolisation of spinal tumor
PD infrarenaluri მუცლის აორტა და თეძოს არტერიები Infrarenal abdominal aorta and iliac arteries
PDD infrarenaluri მუცლის აორტიs, თეძოს არტერიებისa და qvemo 

kidurebis arteriebis დიაგნოსტიკური რადიოლოგიური გამოკვლევა
Diagnostic radiology on infrarenal abdominal aorta and iliac arteries and distal connectio

PDDC4A ქვედა კიდურის რენტგენოლოგური არტერიოგრაფია Arterigography of lower extremity with X-ray
PDDD2A მენჯის ორგანოთა ანგიოგრაფია კომპიუტერული ტომოგრაფიით CT angiography of pelvic organs
PDDD4A ქვედა კიდურის არტერიების კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of lower extremity arteries
PDDE1A მუცლის აორტის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of abdominal aorta
PDDE2A გენიტალიების სისხლძარღვების ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of vasculature of outer genitals
PDDE4D ქვედა კიდურის არტერიის ულტრაბგერითი გამოკვლევა დოპლერის 

მეთოდით
Lower extremity artery ultrasound examination with Doppler method

PDDE4H არტერიების ულტრაბგერითი გამოკვლევა დოპლერის მეთოდით Postoperative lower extremity artery ultrasound examination with Doppler method
PDDG4B მუცლის აორტის და ქვემო კიდურebის სისხლძარღვების 

მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევა
MRI examination of abdominal aorta and vasculature of lower extremities

PDDG5B გულმკერდის და მუცლის აორტის მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევა MRI examination of thoracal and abdominal aorta

PDS ქირურგიული ჩარევა infrarenalur მუცლის აორტაზე, თეძოს 
არტერიებზე და qvemo kidurebis arteriebze

Surgery on infrarenal abdominal aorta and iliac arteries and distal connectio

PDSA infrarenalur მუცლის აორტის და თეძოს არტერიების გამოკვლევა Exploration of infrarenal abdominal aorta and iliac arteries
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PDSA10 infrarenalur მუცლის აორტის გამოკვლევა Exploration of infrarenal abdominal aorta
PDSA30 თეძოს არტერიის გამოკვლევა Exploration of iliac artery
PDSC infrarenaluri მუცლის აორტის და თეძოს არტერიების გაკერვა Suture of infrarenal abdominal aorta and iliac arteries
PDSC10 infrarenaluri მუცლის აორტის გაკერვა Suture of infrarenal abdominal aorta
PDSC30 თეძოს არტერიის გაკერვა Suture of iliac artery
PDSE თრომბექტომია ან ემბოლექტომია infrarenaluri მუცლის აორტიdan და 

თეძოს არტერიებიdan
Thrombectomy or embolectomy of infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDSE10 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია infrarenaluri მუცლის აორტიdan Thrombectomy or embolectomy of infrarenal abdominal aorta

PDSE30 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია თეძოს არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of iliac artery
PDSF თრომბენდარტერექტომია infrarenaluri მუცლის აორტიdan და თეძოს 

არტერიებიdan 
Thrombendarterectomy of infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDSF10 თრომბენდარტერექტომია infrarenaluri მუცლის აორტიdan Thrombendarterectomy of infrarenal abdominal aorta
PDSF15 Tრომბenდარტერექტომია აორტა – თეძოს სეგმენტიdan Thrombendarterectomy of aorta-iliac segement
PDSF30 თრომბენდარტერექტომია თეძოს არტერიიdan Thrombendarterectomy of iliac artery
PDSF35 თრომბენდარტერექტომია თეძო – ბარძაყის სეგმენტიdan Thrombendarterectomy of iliac-femoral segement
PDSG  ოპერაციები infrarenaluri მუცლის აორტისa და თეძოს არტერიების 

ანევრიზმის გამო
Operations for aneurysm of infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDSG10 ოპერაცია infrarenaluri მუცლის აორტის ანევრიზმის გამო Operation on infrarenal abdominal aorta for aneurysm
PDSG20 აორტa-თეძოს Suntireba ანევრიზმის გამო Bypass from aorta to iliac artery for aneurysm
PDSG21 აორტa-ორმხრივ თეძოს Suntireba ანევრიზმის გამო Bypass from aorta to bilateral iliac arteries for aneurysm
PDSG22 აორტa-თეძოს და კონტრალატერალური ბარძაყის Suntireba ანევრიზმის 

გამო
Bypass from aorta to iliac and contralateral femoral artery for aneurysm

PDSG23 აორტo-femoraluri Suntireba ანევრიზმის გამო Bypass from aorta to femoral artery for aneurysm
PDSG24 აორტo-bifemoraluri Suntireba ანევრიზმის გამო Bypass from aorta to bilateral femoral arteries for aneurysm
PDSG30 ოპერაცია თეძოს არტერიის ანევრიზმის გამო Operation on iliac artery for aneurysm
PDSG35 თეძო-barZayis Suntireba ანევრიზმის გამო Bypass from iliac to femoral artery for aneurysm
PDSG99 სხვა ოპერაციები infrarenaluri მუცლის აორტის და თეძოს არტერიების 

ანევრიზმის გამო
Other operation for aneurysm of infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDSH infrarenaluri მუცლის აორტიsa და თეძოს არტერიებიs Suntireba Bypass from infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDSH10 infrarenaluri მუცლის აორტიs Suntireba Bypass from infrarenal abdominal aorta
PDSH20 აორტa-თეძოს Suntireba Bypass from aorta to iliac artery
PDSH21 აორტa-ორმხრივი თეძოს Suntireba Bypass from aorta to bilateral iliac arteries
PDSH22 აორტa-თეძოს და კონტრალატერალური ბარძაყის Suntireba Bypass from aorta to iliac and contralateral femoral artery
PDSH23 აორტa-ბარძაყის Suntireba Bypass from aorta to femoral artery
PDSH24 აორტa-ორმხრივი ბარძაყის Suntireba Bypass from aorta to bilateral femoral arteries
PDSH30 თეძოს არტერიიs Suntireba Bypass from iliac artery
PDSH35 ilio-femoraluri Suntireba Bypass from iliac to femoral artery
PDSH99 მუცლის აორტიsa ან თეძოს არტერიიs სხვა Suntireba Other bypass from abdominal aorta or iliac artery
PDSN infrarenaluri მუცლის აორტის და თეძოს არტერიების perkutanuli 

პლასტიკა
Plastic repair of infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDSN10 infrarenaluri მუცლის აორტის პლასტიკა Plastic repair of infrarenal abdominal aorta
PDSN30 თეძოს არტერიის პლასტიკა Plastic repair of iliac artery
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PDSP infrarenaluri მუცლის აორტის და თეძოს არტერიების პერკუტანულ 
პლასტიკა

Percutaneous plastic repair of infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDSP10 infrarenaluri მუცლის აორტის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of infrarenal abdominal aorta
PDSP30 თეძოს არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of iliac artery
PDSQ infrarenaluri მუცლის აორტisa და თეძოს არტერიების სტენტირება Insertion of stent into infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDSQ10 infrarenaluri მუცლის აორტის სტენტირება Insertion of stent into infrarenal abdominal aorta
PDSQ30 თეძოს არტერიის სტენტირება Insertion of stent into iliac artery
PDSR infrarenaluri მუცლის აორტიდან და თეძოს არტერიებიდან სტენტის 

ამოღება
Removal of stent from infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDSR10 infrarenaluri მუცლის აორტიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from infrarenal abdominal aorta
PDSR30 თეძოს არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from iliac artery
PDSS infrarenaluri მუცლის აორტაზე და თეძოს არტერიებზე ენდოსკოპური 

ოპერაცია
Endoscopic operation on infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDSS10 infrarenaluri მუცლის აორტაზე ენდოსკოპური ოპერაცია Endoscopic operation on infrarenal abdominal aorta
PDSS30 თეძოს არტერიაზე ენდოსკოპური ოპერაცია Endoscopic operation on iliac artery
PDST infrarenaluri მუცლის აორტის და თეძოს არტერიების პერკუტანულi 

ოკლუზია an maTSi სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა
Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of infrarenal abdominal aorta and iliac 
arteries

PDST10 infrarenaluri მუცლის აორტის პერკუტანულi ოკლუზი an masSi 
სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of infrarenal abdominal aorta

PDST30 თეძოს არტერიის პერკუტანულ ოკლუზიa an masSi სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of iliac artery

PDST40 საშვილოსნოს არტერიის ინტრავასკულარული ოკლუზია Intravascular occlusion of uterine artery
PDSU infrarenaluri მუცლის აორტის, თეძოს არტერიებისa da qvemo 

kidurebis arteriebis ganmeorebiTi რეკონსტრუქციa
Repair after previous reconstruction of infrarenal abdominal aorta and iliac arteries and distal 
connections

PDSU70 infrarenaluri მუცლის აორტის, თეძოს არტერიებისa da qvemo 
kidurebis arteriebis რეკონსტრუქციის გამოკვლევა

Exploration of previous reconstruction of infrarenal abdominal aorta or iliac arteries and distal 
connections

PDSU74 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია infrarenaluri მუცლის აორტიs ან 
თეძოს არტერიიs შuntidan

Thrombectomy or embolectomy in bypass from infrarenal abdominal aorta or iliac artery

PDSU80 infrarenaluri მუცლის აორტიs ან თეძოს არტერიიs Suntis არტერიო-
ვენური ფისტულის perkutanuli gauqmeba

Percutaneous closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from infrarenal abdominal aorta or 
iliac arte

PDSU81 infrarenaluri მუცლის აორტიs ან თეძოს არტერიიs Suntis არტერიო-
ვენური ფისტულის gauqmeba

Closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from infrarenal abdominal aorta or iliac artery

PDSU82 infrarenaluri მუცლის აორტიsa ან თეძოს არტერიიs Suntis 
perkutanuli პლასტიკა

Plastic repair of bypass from infrarenal abdominal aorta or iliac artery

PDSU83 infrarenaluri მუცლის აორტიs ან თეძოს არტერიიs Suntis პლასტიკა Percutaneous plastic repair of bypass from infrarenal abdominal aorta or iliac artery

PDSU84 infrarenaluri მუცლის აორტიs ან თეძოს არტერიიs Suntis სტენტირება Insertion of stent into bypass from infrarenal abdominal aorta or iliac artery

PDSU85 infrarenaluri მუცლის აორტis ან თეძოს არტერიis Suntidan სტენტის 
ამოღება

Removal of stent from bypass from infrarenal abdominal aorta or iliac artery

PDSU86 infrarenaluri მუცლის აორტიs ან თეძოს არტერიიs Suntზე 
ენდოსკოპiური ოპერაცია

Endoscopic operation on bypass from infrarenal abdominal aorta or iliac artery
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PDSU87 infrarenaluri მუცლის  აორტიs ან თეძოს არტერიიs SuntSi 
სამკურნალო ნივთიერების ინექცია

Injection of therapeutic agent into bypass from infrarenal abdominal aorta or iliac artery

PDSU88 infrarenaluri მუცლის  აორტიs ან თეძოს არტერიიs Suntis ამოკვეთა Excision of bypass from infrarenal abdominal aorta or iliac artery

PDSU99 infrarenaluri მუცლის აორტის და თეძოს არტერიების და qvemo 
kidurebis arteriebis ganmeorebiTi რეკონსტრუქციa

Other repair after previous reconstruction of infrarenal abdominal aorta and iliac arteries and distal

PDSW20 infrarenaluri აორტის პერკუტანული ტრანსლუმინალური ფენესტრაცია Percutaneous transluminal fenestreriion of infrarenal aorta

PDSW99 infrarenalur მუცლის აორტაზე, თეძოს არტერიებზე და qvemo 
kidurebis arteriebis სხვა ოპერაცია

Other operation on infrarenal abdominal aorta and iliac arteries and distal connections

PDX infrarenaluri მუცლის აორტაზე და თეძოს არტერიებზე სხვა 
პროცედურა

Other procedures on infrarenal abdominal aorta and iliac arteries

PDXA00 გინეკოლოგიური დაზიანების ემბოლიზაცია Embolisation of of gynecological lesion
PDXT1A აორტის perkutanuli ტრანსლუმინარული ანგიოპლასტიკა (PTA) PTA of aorta
PDXT1Y აორტის ენდოპროთეზის იმპლანტაცია da perkutanuli 

ტრანსლუმინარული ანგიოპლასტიკa (PTA)

Implantaion of endoprothesis to aorta in conjunction to PTA

PDXT3A მენჯის არტერიის perkutanuli ტრანსლუმინარული ანგიოპლასტიკა (PTA) Pelvic artery PTA

PDXT4S მენჯის და ქვედა კიდურის არტერიების თრომბოლიზისი რადიოლოგიური 
kontroliT

Thrombolysis of pelvic and lower extremity arteries with radiological guidance

PDXT5Y აორტის პროთეზიreba აორტის ანევრიზმის გამო Implantation of aorttaprothesis for aorta aneurysm
PE ბარძაყის არტერია, მისი ტოტები და მუხლქვეშა არტერია Femoral artery with branches and connection to popliteal artery
PES ბარძაყის არტერიaze, მის ტოტებze და  მუხლქვეშა არტერიაze 

ქირურგიuli Careva

Surgery on femoral artery with branches and connection to popliteal artery

PESA ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების გამოკვლევა Exploration of femoral artery and branches
PESA10 ბარძაყის არტერიის გამოკვლევა Exploration of femoral artery
PESA11 ბარძაყის ღრმა არტერიის გამოკვლევა Exploration of deep femoral artery
PESA12 ბარძაყის ზედაპირული  არტერიის გამოკვლევა Exploration of superficial femoral artery
PESC ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების გაკერვა Suture of femoral artery and branches
PESC10 ბარძაყის არტერიის გაკერვა Suture of femoral artery
PESC11 ბარძაყის ღრმა არტერიის გაკერვა Suture of deep femoral artery
PESC12 ბარძაყის ზედაპირული არტერიის გაკერვა Suture of superficial femoral artery
PESE თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ბარძაყის არტერიიdan და მისი 

ტოტებიdan 
Thrombectomy or embolectomy of femoral artery and branches

PESE10 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ბარძაყის არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of femoral artery
PESE11 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ბარძაყის ღრმა არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of deep femoral artery
PESE12 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ბარძაყის აზედაპირული რტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of superficial femoral artery

PESF თრომბენდარტერექტომია ბარძაყის არტერიიdan და მისი ტოტებიdan Thrombendarterectomy of femoral artery and branches

PESF10 თრომბენდარტერექტომია ბარძაყის არტერიიdan Thrombendarterectomy of femoral artery
PESF11 ბარძაყის ღრმა არტერიის თრომბენდარტერექტომია Thrombendarterectomy of deep femoral artery
PESF12 ბარძაყის ზედაპირული არტერიის თრომბენდარტერექტომია Thrombendarterectomy of superficial femoral artery
PESG ოპერაცია ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of femoral artery and branches
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PESG10 ოპერაცია ბარძაყის არტერიის ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of femoral artery
PESG11 ოპერაცია ბარძაყის ღრმა არტერიის ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of deep femoral artery
PESG12 ოპერაცია ბარძაყის ზედაპირული  არტერიის ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of superficial femoral artery
PESH ბარძაყის არტერიიsa და misi ტოტებიs Suntireba  Bypass from femoral artery and branches
PESH11 ბარძაყის ღრმა არტერიიs Suntireba  Bypass from deep femoral artery
PESH12 ბარძაყის ზედაპირული არტერიიs Suntireba  Bypass from superficial femoral artery
PESH20 ბარძაყ-muxlqveSa Suntireba მუხლის ზემოთ Bypass from femoral to popliteal artery above knee
PESH30 ბარძაყ-muxlqveSa Suntireba მუხლის ქვემოთ Bypass from femoral artery to popliteal artery below knee
PESH99 ბარძაყის არტერიიs სხვა Suntireba Other bypass from femoral artery
PESL ბარძაყის არტერიis totebze არტერიო-ვენური ფისტულის შექმნა Construction of arteriovenous fistula from femoral artery with branches
PESL10  ბარძაყის არტერიaze არტერიო-ვენური ფისტულის შექმნა Construction of arteriovenous fistula from femoral artery
PESM ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების არტერიო-ვენური ფისტულის 

gauqmeba

Closure of arteriovenous fistula of femoral artery with branches

PESM10 ბარძაყის არტერიის არტერიო-ვენური ფისტულის gauqmeba Closure of arteriovenous fistula of femoral arter
PESN ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების პლასტიკა Plastic repair of femoral artery and branches
PESN10 ბარძაყის არტერიის პლასტიკა Plastic repair of femoral artery
PESN11 ბარძაყის ღრმა არტერიის პლასტიკა Plastic repair of deep femoral artery
PESN12 ბარძაყის ზედაპირული არტერიის პლასტიკა Plastic repair of superficial femoral artery
PESP ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of femoral artery and branches
PESP10 ბარძაყის არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of femoral artery
PESP11 ბარძაყის ღრმა არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of deep femoral artery
PESP12 ბარძაყის ზედაპირული არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of superficial femoral artery
PESQ ბარძაყის არტერიisa და misi ტოტებიs სტენტიreba Insertion of stent into femoral artery and branches
PESQ10 ბარძაყის არტერიის სტენტირება Insertion of stent into femoral artery
PESQ11 ბარძაყის ღრმა არტერიის სტენტირება Insertion of stent into deep femoral artery
PESQ12 ბარძაყის ზედაპირული არტერიის სტენტირება Insertion of stent into superficial femoral artery
PESQ99 ბარძაყის არტერიisa ან მისi ტოტებიs სხვა სახის ენდოვასკულური 

proTezireba

Other insertion of endovascular graft into femoral artery or its branches

PESR ბარძაყის არტერიიდან ან მისი ტოტებიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from femoral artery and branches
PESR10 ბარძაყის არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from femoral artery
PESR11 ბარძაყის ღრმა არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from deep femoral artery
PESR12 ბარძაყის ზედაპირული არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from superficial femoral artery
PESS ბარძაყის არტერიაზე და ტოტებზე ენდოსკოპiური ოპერაცია Endoscopic operation on femoral artery and branches
PESS10 ბარძაყის არტერიაზე ენდოსკოპiური ოპერაცია Endoscopic operation on femoral artery
PESS11 ბარძაყის ღრმა არტერიაზე ენდოსკოპiური ოპერაცია Endoscopic operation on deep femoral artery
PESS12 ბარძაყის ზედაპირულ არტერიაზე ენდოსკოპიური ოპერაცია Endoscopic operation on superficial femoral artery
PEST ბარძაყის არტერიის, მისი ტოტებისa და barZay-მუხლქვეშა Suntis 

პერკუტანულi ოკლუზია an maTSi სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა
Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of femoral artery and branches and 
connection to popliteal artery

PEST10 ბარძაყის არტერიის პერკუტანულi ოკლუზია an masSi სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of femoral artery

PEST11 ბარძაყის ღრმა არტერიის პერკუტანულ ოკლუზიa an masSi სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of deep femoral artery



NCSP TEXT

PEST12 ბარძაყის ზედაპირული არტერიის პერკუტანულi ოკლუზია an masSi 
სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of superficial femoral artery

PEST20 მუხლის ზემოთ barZay-muxlqveSa SuntSi სამკურნალო ნივთიერების ან 
მასკლეროზებელი აგენტის შეყვანა

Injection of therapeutic or sclerosing agent into bypass from femoral to popliteal artery above knee

PESU ბარძაყის არტერიის, მისი ტოტებისa და მუხლქვეშა არტერიის 
ganmeorebiTi რეკონსტრუქციa

Repair after previous reconstruction of femoral artery with branches and connection to popliteal 
artery

PESU60 თრომბექტომია ბარძაყის არტერიიs არტერიო-ვენური ფისტულიdan Thrombectomy of arterio-venous fistel from femoral artery
PESU62 ბარძაყის არტერიიs არტერიო-ვენური ფისტულის პლასტიკა Plastic repair of arterio-venous fistel from femoral artery
PESU64 ბარძაყის არტერიიs არტერიო-ვენური ფისტულის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of arterio-venous fistel of femoral artery

PESU70 ბარძაყის არტერიის, მისი ტოტების ან მუხლქვეშა არტერიis Suntis 
რეკონსტრუქციის gamokvleva

Exploration of previous reconstruction of femoral artery with branches or connection to popliteal 
artery

PESU74 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია femoro-poplitealuri Suntidan Thrombectomy or embolectomy of bypass from femoral to popliteal artery

PESU76 ოპერაცია femoro-poplitealuri Suntis ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of bypass from femoral to popliteal artery
PESU80 barZay-muxlqveSa an muxlqveSa-muxlqveSa Suntis არტერიო-ვენური 

ფისტულის perkutanuli gauqmeba

Percutaneous closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from femoral or popliteal artery to 
popliteal artery

PESU81 barZay-muxlqveSa Suntis არტერიო-ვენური ფისტულის gauqmeba Closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from femoral to popliteal artery
PESU82 barZay-muxlqveSa Suntis პლასტიკა Plastic repair of bypass from femoral to popliteal artery
PESU83 barZay-muxlqveSa Suntis perkutanuli პლასტიკა Percutaneous plastic repair of bypass from femoral to popliteal artery
PESU84 barZay-muxlqveSa Suntis სტენტიreba Insertion of stent into bypass from femoral to popliteal artery
PESU85 barZay-muxlqveSa Suntidan სტენტის ამოღება Removal of stent from bypass from femoral to popliteal artery
PESU86 ენდოსკოპური ოპერაცია barZay-muxlqveSa Suntze Endoscopic operation on bypass from femoral to popliteal artery
PESU87 barZay-muxlqveSa SuntSi სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა Injection of therapeutic agent into bypass from femoral to popliteal artery
PESU88 barZay-muxlqveSa Suntis ამოკვეთა Excision of bypass from femoral to popliteal artery
PESU89 barZay-muxlqveSa Suntis ligireba Ligature of bypass from femoral to popliteal artery
PESU99 ბარძაყის არტერიის, მისი ტოტების და მუხლქვეშა არტერიis ganmeorebiTi 

რეკონსტრუქციa
Other repair after previous reconstruction of femoral artery with branches and connection to 
popliteal

PESW99 სხვა ოპერაცია ბარძაყის არტერიაზე, მის ტოტებზე და მუხლქვეშა 
არტერიაze 

Other operation on femoral artery with branches and connection to popliteal artery

PEX სხვა პროცედურა ბარძაყის არტერიაზე და მის ტოტებზე Other procedures on femoral artery with branches
PEXG00 ბარძაყის არტერიის ფსევდოანევრიზმის kompresiuli okluzia Compression to occlude pseudoaneurism of femoral artery
PEXT1A ბარძაყის არტერიის perkutanuli ტრანსლუმინარული ანგიოპლასტიკა 

(PTA)

Femoral artery PTA

PF ბარძაყის არტერიის Suntireba wvivis arteriebTan და ოპერაციები 
მუხლქვეშა არტერიაზე

Connection from femoral artery to infrapopliteal arteries and operations on popliteal artery

PFS ბარძაყის არტერიის wvivis arteriebTan Suntirebis operaciebi და 
ოპერაციები მუხლქვეშა არტერიაზე

Surgery for connection from femoral artery to infrapopliteal arteries and operations on popliteal 
artery

PFSA მუხლქვეშა არტერიის, წვივისa და ტერფის არტერიების გამოკვლევა Exploration of popliteal artery and arteries of lower leg and foot
PFSA10 მუხლქვეშა არტერიის გამოკვლევა Exploration of popliteal artery
PFSA30 წვივის  ან ტერფის არტერიის გამოკვლევა Exploration of artery of lower leg or foot
PFSB მუხლქვეშა არტერიის, wvivisa და ტერფის არტერიების ligireba Ligature of popliteal artery and arteries of lower leg and foot
PFSB10 მუხლქვეშა არტერიის ligireba Ligature of popliteal artery
PFSB30 წვივის ან ტერფის არტერიის ligireba Ligature of artery of lower leg or foot
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PFSC მუხლქვეშა არტერიის გაკერვა Suture of popliteal artery
PFSC10 მუხლქვეშა არტერიის გაკერვა Suture of popliteal artery
PFSE თრომბექტომია ან ემბოლექტომია მუხლქვეშა არტერიიdan, wvivisa და 

ტერფის არტერიებიdan 
Thrombectomy or embolectomy of popliteal artery and arteries of lower leg and foot

PFSE10 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია მუხლქვეშა არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of popliteal artery
PFSE30 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია წვივის  ან ტერფის არტერიიdan Thrombectomy or embolectomy of artery of lower leg or foot
PFSG ოპერაცია მუხლქვეშა არტერიის ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of popliteal artery
PFSG10 ოპერაცია მუხლქვეშა არტერიის ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of popliteal artery
PFSH მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba Bypass of popliteal artery
PFSH10 მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba Bypass from popliteal artery
PFSH20 ბარძაყ-wvivis ან მუხლქვეშა-wvivis Suntireba Bypass from femoral or popliteal artery to artery of lower leg
PFSH21 ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba პროქსიმალურ დიდი წვივის 

წინა არტერიაsTan 

Bypass from femoral or popliteal artery to proximal anterior tibial artery

PFSH22 ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba დისტალურ  დიდი წვივის 
წინა არტერიაsTan

Bypass from femoral or popliteal artery to distal anterior tibial artery

PFSH23 ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba ტიბიოპერონეალურ 
ღეროsTan

Bypass from femoral or popliteal artery to tibioperoneal trunk

PFSH24 ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba პროქსიმალურ დიდი წვივის 
უკანა არტერიაsTan

Bypass from femoral or popliteal artery to proximal posterior tibial artery

PFSH25 ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba დისტალურ დიდი წვივის 
უკანა არტერიაsTan

Bypass from femoral or popliteal artery to distal posterior tibial artery

PFSH26 ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba პროქსიმალურ მცირე წვივის 
არტერიაsTan

Bypass from femoral or popliteal artery to proximal peroneal artery

PFSH27 ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba დისტალურ მცირე წვივის 
არტერიაsTan

Bypass from femoral or popliteal artery to distal peroneal artery

PFSH28 ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba ტერფის დორzალურ 
არტერიაsTan

Bypass from femoral or popliteal artery to dorsal artery of foot

PFSH29 ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიs Suntireba დიდი წვივის უკანა 
არტერიაsTan

Bypass from femoral or popliteal artery to posterior tibial artery in foot

PFSH99 სხვა saxis Suntireba ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიდან წვივის ან 
ტერფის არტერიamde

Other bypass from femoral or popliteal artery to artery of lower leg or foot

PFSL წვივsa ან ტერფze არტერიო-ვენური ფისტულის შექმნა Construction of arteriovenous fistula in lower leg and foot
PFSL90 წვივsa ან ტერფze არტერიო-ვენური ფისტულის შექმნა Construction of arteriovenous fistula in lower leg or foot
PFSL95 დისტალური ანასტომოზის მოდიფიკაცია წვივში ან ტერფში sisxlis 

nakadis გაძლიერებისთვის
Modification of distal bypass anastomosis in lower leg or foot to enhance flow

PFSN მუხლქვეშა არტერიის პლასტიკა Plastic repair of popliteal artery
PFSN10 მუხლქვეშა არტერიის პლასტიკა Plastic repair of popliteal artery
PFSP მუხლქვეშა არტერიის ან წვივის არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of popliteal artery or artery of lower leg
PFSP10 მუხლქვეშა არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of popliteal artery
PFSP30 წვივის არტერიის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of artery of lower leg
PFSQ მუხლქვეშა არტერიis ან წვივის არტერიის სტენტირება Insertion of stent into popliteal artery orartery of lower leg
PFSQ10 მუხლქვეშა არტერიის სტენტირება Insertion of stent into popliteal artery
PFSQ30 წვივის არტერიის სტენტირება Insertion of stent into artery of lower leg
PFSR მუხლქვეშა არტერიდან ან წვივის არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from popliteal artery or artery of lower leg
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PFSR10 მუხლქვეშა არტერიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from popliteal artery
PFSR30 წვივის არტერიიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from artery of lower leg
PFSS მუხლქვეშა არტერიაზე ენდოსკოპური ოპერაცია Endoscopic operation on popliteal artery
PFSS10 მუხლქვეშა არტერიაზე ენდოსკოპური ოპერაცია Endoscopic operation on popliteal artery
PFST მუხლქვეშა არტერიის ან წვივის არტერიის პერკუტანულi ოკლუზია an 

masSi სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა
Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of popliteal artery or artery of lower 
leg

PFST10 მუხლქვეშა არტერიის პერკუტანულi ოკლუზია an masში სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of popliteal artery

PFST30 წვივის არტერიის პერკუტანულ ოკლუზია an masში სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of artery of lower leg

PFST87 ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიaში სამკურნალო ნივთიერების ან 
მასკლეროზებელი აგენტის შეყვანა

Injection of therapeutic or sclerosing agent into femoral or popliteal artery

PFSU barZay-wvivis da muxlqveSa-infrapoplitealuri Suntis ganmeorebiTi 

rekonstruqcia da muxlqveSa-wvivis rekonstruqcia

Repair after previous bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries and 

reconstruction of popliteal artery and arteries of lower?
PFSU70 წინა შემოვლის ბარძაყის ან მუხლქვეშა არტერიიდან მუხლის არტერიებამდე 

და მუხლქვეშა არტერიის და წვივის არტერიის რეკონსტრუქციის 
გამოკვლევა

Exploration of previous bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries or 

reconstruction of ?
PFSU74 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია barZay-wvivisda muxlqveSa-wvivis 

Suntidan 

Thrombectomy or embolectomy of bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries

PFSU76 ოპერაცია barZay-wvivis da muxlqveSa-wvivis Suntis ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries

PFSU80 barZay-wvivis da muxlqveSa-wvivis Suntis არტერიო-ვენური ფისტულის 
perkutanuli gauqmeba

Percutaneous closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from femoral or popliteal artery to 
infrapopliteal artery

PFSU81 barZay-wvivis da muxlqveSa-wvivis Suntis არტერიო-ვენური ფისტულის 
gauqmeba

Closure of persisting arteriovenous fistula of bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal 
arteries

PFSU82 barZay-wvivis da muxlqveSa-wvivis Suntis პლასტიკა Plastic repair of bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries
PFSU83 barZay-wvivis da muxlqveSa-wvivis Suntis perkutanuli პლასტიკa  Percutaneous plastic repair of bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries

PFSU84 barZay-wvivis da muxlqveSa-wvivis Suntis სტენტიreba Insertion of stent into bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries
PFSU85 barZay-wvivis da muxlqveSa-wvivis Suntიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries
PFSU86 femoro-infrapoplitealur an popliteo-infrapoplitealur Suntze 

ენდოსკოპური ოპერაცია
Endoscopic operation on bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries

PFSU87 femoro-infrapoplitealur da popliteo-infrapoplitealur Suntში 
სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries

PFSU88 barZay-wvivis an muxlqveSa-wvivis Suntis ამოკვეთა Excision of bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries
PFSU89 barZay-wvivisda muxlqveSa-wvivis Suntis ligireba Ligature of bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries
PFSU96 განმეორებითი barZay-wvivisda muxlqveSa-wvivis Suntireba Re-bypass from femoral or popliteal artery to lower leg of foot
PFSU99 სხვა saxis rekonstruqcia barZay-wvivisda muxlqveSa-wvivis Suntirebis 

Semdeg an muxlqveSa arteriisa da wvivis arteriebis rekonstruqcia

Other repair after previous bypass from femoral or popliteal artery to infrapopliteal arteries or 

reconstruction of popliteal artery and arteries of l?
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PFSW sxva saxis barZay-wvivisSuntireba და ოპერაციები მუხლქვეშა არტერიაზე 
და ფეხის ქვედა ნაწილის და ტერფის არტერიებზე

Other connections from femoral artery to infrapopliteal arteries and operations on popliteal artery 
and arteries of lower leg and foot

PFSW99 sxva saxis barZay-wvivisSuntireba აn ოპერაციები მუხლქვეშა არტერიაზე 
და distaluri auzis arteriebze

Other connection from femoral artery to infrapopliteal arteries or operations on popliteal artery and 

arteries? 
PFX სხვა პროცედურები მუხლქვეშა არტერიაზე და ფეხის ქვედა ნაწილის და 

ტერფის არტერიებზე 
Other procedures on popliteal artery and arteries of lower leg and foot

PFX11M პერიფერიული ვენური წნევის გაზომვა Measurement of periferal venous pressure
PFXG00 ფსევდოანევრიზმის კომპრესიuli okluzia Compression to occlude pseudoaneurism of popliteal artery
PFXT1A მუხლის, წვივის და კოჭის არტერიების perkutanuli ტრანსლუმინარული 

ანგიოპლასტიკა (PTA)

PTA of arteries of knee, lower leg and ankle

PG პროცედურები სხვა ან დაუზუსტებელ არტერიებზე და ექსტრა ანატომიურ 
Suntebze

Procedures on other or unspecified arteries and extra-anatomic bypasses

PGSH ექსტრა ანატომიური შuntireba Extra-anatomic bypass
PGSH10 jvaredini aqsilo-aqsilaruli Suntireba Bypass from axillary to contralateral axillary artery
PGSH20 იღლიa-თეძოს Suntireba Bypass from axillary to iliac artery

PGSH21 იღლიa-ormxrivi თეძოს Suntireba Bypass from axillary to bilateral iliac arteries
PGSH22 aqsilo-femoraluri Suntireba Bypass from axillary to femoral artery
PGSH23 aqsilo-bifemoraluri Suntireba Bypass from axillary to bilateral femoral arteries
PGSH30 jvaredini ilio-femoraluri Suntireba Bypass from iliac to contralateral femoral artery
PGSH31 ilio-femoraluri Suntireba damxurav xvrelSi gavliT Bypass from iliac to femoral artery through obturator foramen
PGSH40 jvaredini femoro-femoraluri Suntireba Bypass from femoral to contralateral femoral artery
PGSH99 სხვა ექსტრაანატომიური Suntireba Other extra-anatomic bypass
PGSU ექსტრაანატომიური Suntis აღდგენა Repair of extra-anatomic bypass
PGSU70 ექსტრაანატომიური Suntis გამოკვლევა Exploration of extra-anatomic bypass
PGSU74 თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ექსტრაანატომიური Suntidan Thrombectomy or embolectomy of extra-anatomic bypass
PGSU76 ოპერაცია ექსტრაანატომიური Suntis ანევრიზმის გამო Operation for aneurysm of extra-anatomic bypass

PGSU83 ექსტრაანატომიური Suntis პერკუტანული plastika Percutaneous plastic repair of extra-anatomic bypass
PGSU84 ექსტრაანატომიურi Suntis stentireba Insertion of stent into extra-anatomic bypass
PGSU85 ექსტრაანატომიური Suntidan სტენტის ამოღება Removal of stent from extra-anatomic bypass
PGSU86 ენდოსკოპური ოპერაცია ექსტრაანატომიურ Suntze Endoscopic operation on extra-anatomic bypass
PGSU87 ექსტრაანატომიურ SuntSi სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა Injection of therapeutic agent into extra-anatomic bypass
PGSU88 ექსტრაანატომიური Suntis ამოკვეთა Excision of extra-anatomic bypass
PGSU89 ექსტრაანატომიური Suntis ligireba Ligature of extra-anatomic bypass
PGSU93 ექსტრაანატომიურ SuntSi სამკურნალო ნივთიერების  ან მასკლეროზებელი 

აგენტის შეყვანა
Injection of therapeutic or sclerosing agent into extra-anatomic bypass

PGSU96 ექსტრაანატომიური განმეორებითი Suntireba Extra-anatomic re-bypass
PGSU99 ექსტრაანატომიური Suntiს sხვა სახის აღდგენა Other repair of extra-anatomic bypass
PGSX99 ექსტრაანატომიური Suntirebiს ხვა ოპერაცია Other extra-anatomic bypass operation
PGX სხვა პროცედურები სხვა ან დაუზუსტებელ არტერიებზე Other procedures on other and unspecified arteries
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PGXA00 არაკლასიფიცირებული არტერიის ან არტერიების perkutanuli 

ტრანსლუმინარული ანგიოპლასტიკა (PTA) 

PTA of artery or arteries not elsewhere classified

PGXA05 perkutanuli ტრანსლუმინარული ანგიოპლასტიკა (PTA) 

არაკლასიფიცირებული სტენტით 
PTA with stent not elsewhere classified

PGXA10 დიალიზის არტერიო–ვენური შუნტის perkutanuli ტრანსლუმინარული 
ანგიოპლასტიკა (PTA)

PTA of arterio-venous shunt for dialysis

PGXB00 ენდოვასკულური არტერიული თრომბოლიზისი რადიოლოგიური 
kontroliT, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

Endovascular arterial thrombolysis with radiological guidance not elsewher classified

PGXB05 ასპირაციული პერკუტანული თრომბექტომია Percutaneous aspiration throbectomy
PGXB10 დიალიზის არტერიო–ვენური შუნტის ენდოვასკულური თრომბოლიზისი 

რადიოლოგიური მართვით
Endovascular thrombolysis of arterio-venous shunt for dialysis with radiological guidance

PGXG00 არაკლასიფიცირებული არტერიის ენდოვასკულური ემბოლიზაცია ან 
ოკლუზიrebა

Endovascular embolisation or occlusion of aftery not elsewhere classified

PGXH00 ადგილობრივი intraatrialuri (intraarteriuli xom ara?) 

vazokonstriqciuli თერაპiა Intra-atrial loca vasoconstrictive treatment

PGXX00 სისხლძარღვიდან უცხო სხეულის ამოღება რადიოლოგიური kontroliT Removal of foreign body from blood vessel with radiological guidance

PH ვენები Veins
PHD ვენების დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology on veins
PHDB00 ცენტრალური ვენური კათეტერის ლოკალიზაცია/ჩადგმა Localisation of central venous catheter
PHDB3L პორტალურ ვენაში კათეტერის ლოკალიზაცია /ჩადგმა Localisation of catheter in portal vein
PHDC1A ზედა კიდურის რენტგენოლოგიური ფლებოგრაფია Flebography of upper extremity with X-ray
PHDC2A ქვედა კიდურის რენტგენოლოგიური ფლებოგრაფია Flebography of lower extremity with X-ray
PHDC30 თვალბუდის ფლებოგრაფია Flebography of orbita
PHDC3A შიnagani ორგანოების რენტგენოლოგიური ფლებოგრაფია Flebography of internal organs with X-ray
PHDC3E ღვიძლის რენტგენოლოგიური ფლებოგრაფია Flebography of liver with X-ray
PHDC3H თირკმელის რენტგენოლოგიური ფლებოგრაფია Flebography of kidney with X-ray
PHDC4A თავის და კისრის მიდამოს ფლებოგრაფია Flebography head and neck area
PHDC5A saTeslis ვენის ფლებოგრაფია Flebography of spermatic vein
PHDC7A ლუმბალური კავოგრაფია რენტგენით Lumbal cavography with X-ray
PHDC8A კავერნოზოგრაფია რენტგენით Cavernosography with X-ray
PHDC8B კავერნოზომეტრია რენტგენით Cavernosometry using X-ray
PHDC99 სხვა ფლებოგრაფია Other flebography
PHDD1A ზედა კიდურის, კისრის ვენებისa და ზემო ღრუ ვენის კომპიუტერული 

ტომოგრაფია
CT of upper extremity and neck veins and superior vena cava

PHDD2A qvემო ღრუ ვენის, მენჯის ვენებისa და ქვემო კიდურის ვენების 
კომპიუტერული ტომოგრაფია

CT of inferior vena cava, pelvic veins and veins of lower extremity

PHDD3A კარის ვენისa და მისი ტოტების კომპიუტერული ტომოგრაფია CT of of portal vein and branches
PHDE00 ღრუ ვენის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examinaiton of vena cava
PHDE1A ზედა კიდურის ვენების ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of upper extremity veins
PHDE2A ქვედა კიდურის ვენების ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of lower leg veins
PHDE2D ქვედა კიდურის ვენებში სისხლის nakadis ულტრაბგერითი გამოკვლევა 

დოპლერის მეთოდით
Ultrasound examination of bloodflow in veins of lower extremity with Doppler method

PHDE99 სხვა ვენების ულტრაბგერითი გამოკვლევა (დოპლერის მეთოდით) Ultrasound examination of other veins (with Doppler method)
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PHFC00 ვენების okluziuri pლეtიზმოგრაფია Venous occlusion plethysmography
PHI ვენების იზოტოპური გამოკვლევა Venous isotope imaging
PHIA00 ვენების იზოტოპური გამოკვლევა Vene isotope imaging
PHIA20 ვენuri თრომბოზის იზოტოპური გამოკვლევა Venous thrombosis isotope imaging
PHS  ვენების ქირურგია Surgery on veins
PHSA ვენuri ჰემოდინამიკის კორექცია CHIVA მეთოდით Preserving correction of venous hemodynamics with CHIVA method
PHSA10 დიდი kanqveSa ვენის ჰემოდინამიკის კორექცია CHIVA მეთოდით Preserving correction of large saphenous vein hemodynamics with CHIVA method
PHSA11 მცირე kanqveSa ვენის ჰემოდინამიკის კორექცია CHIVA მეთოდით Preserving correction of short saphenous vein hemodynamics with CHIVA method
PHSA12 მცირე kanqveSa ვენის ჰემოდინამიკის კორექცია CHIVA მეთოდით Preserving correction of short saphenous vein hemodynamics with CHIVA method
PHSA13 ქვედა კიდურის პერფორantული ვენის ჰემოდინამიკის კორექცია CHIVA 

მეთოდით
Preserving correction of hemodynamics of perforant vein of lower extemity with CHIVA method

PHSA19 სხვა ვენის ჰემოდინამიკის კორექცია CHIVA მეთოდით Preserving correction of other vein hemodynamics with CHIVA method
PHSB ვენების ligireba Ligature of veins
PHSB10 didi kanqveSa ვენის ligireba Ligature of long saphenous vein
PHSB11 safeno-femoraluri SerTulis ვენების ligireba Ligature of veins of saphenofemoral junction
PHSB12 მცირე kanqveSa ვენის ligireba Ligature of short saphenous vein
PHSB13 ქვემო კიდურის პერფორantული ვენების ligireba Ligature of perforating veins of lower leg
PHSB14 barZayis პერფორantული ვენების ligireba Ligature of perforating veins of thigh
PHSB15 ქვემო კიდურის პერფორantული ვენების ენდოსკოპiური ligireba Endoscopic ligature of perforating veins of lower leg
PHSB16 barZayis პერფორantული ვენების ენდოსკოპური ligireba Endoscopic ligature of perforating veins of thigh
PHSB23 თეძოს ვენის ligireba Ligature of iliac vein
PHSB30 qvემო ღრუ ვენის ligireba Ligature of inferior vena cava
PHSB31 თირკმლის ვენის ligireba Ligature of renal vein
PHSB32 ჯორჯლის ან კარის ვენის ligireba Ligature of mesenteric or portal vein
PHSB99 სხვა ვენის ligireba Ligature of other vein
PHSC ვენების გაკერვა Suture of veins
PHSC22 ბარძაყის ვენის გაკერვა Suture of femoral vein
PHSC23 თეძოს ვენის გაკერვა Suture of iliac vein
PHSC30 qvემო ღრუ ვენის გაკერვა Suture of inferior vena cava
PHSC31 თირკმლის ვენის გაკერვა Suture of renal vein
PHSC32 ჯორჯლის ან პორტალური ვენის გაკერვა Suture of mesenteric or portal vein
PHSC99 სხვა ვენის გაკერვა Suture of other vein
PHSD ვენების რეზექცია Resection of veins
PHSD10 დიდი kanqveSa ვენის რეზექცია Resection of long saphenous vein
PHSD11 safeno-femoraluri SerTulis ვენების რეზექცია Resection of veins of saphenofemoral junction
PHSD12 მცირე kanqveSa ვენის რეზექცია Resection of short saphenous vein
PHSD15 wvivisa და barZayis კომუნიკატური ვენების რეზექცია Resection of communicating veins of lower leg and thigh
PHSD99 სხვა ვენის რეზექცია Resection of other vein
PHSE თრომბექტომია venebidan Thrombectomy of veins
PHSE22 თრომბექტომია ბარძაყის ვენიdan Thrombectomy of femoral vein
PHSE23 თრომბექტომია თეძოს ვენიdan Thrombectomy of iliac vein
PHSE25 თრომბექტომია თეძოს an barZayis ვენიdan არტერიოვენური ფისტულის 

SeqmniT

Thrombectomy of femoral or iliac vein with construction of arteriovenous fistel

PHSE30 თრომბექტომია qvემო ღრუ ვენიdan Thrombectomy of inferior vena cava
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PHSE31 თრომბექტომია თირკმლის ვენიdan Thrombectomy of renal vein
PHSE99 თრომბექტომია sxva venidan Thrombectomy of other vein
PHSH ვენებიs Suntireba Bypass from veins
PHSH21 მუხლქვეშა ვენიs Suntireba  Bypass from popliteal vein
PHSH22 ბარძაყის ვენიs Suntireba  Bypass from femoral vein
PHSH25 თეძოს ვენიs Suntireba  Bypass from iliac vein
PHSH99 სხვა ვენიs Suntireba  Bypass from other vein
PHSJ ვენების ტრანსპოზიცია Transposition of veins
PHSJ22 ბარძაყის ვენის ტრანსპოზიცია Transposition of femoral vein
PHSJ97 ვენის სუპერფიზიალიზაცია ზემო კიდურze არტერიოვენური ფისტულის 

Seqmnis შემდეგ
Superficialisation of vene after contstruction of arteriovenous fistel in upper limb

PHSJ98 ვენის სუპერფიზიალიზაცია ქვემო კიდურze არტერიოვენური ფისტულის 
Seqmnis შემდეგ

Superficialisation of vene after contstruction of arteriovenous fistel in lower limb

PHSJ99 სხვა ვენის ტრანსპოზიცია Transposition of other vein
PHSN ვენების პლასტიკა Plastic repair of veins
PHSN21 მუხლქვეშა ვენის პლასტიკა Plastic repair of popliteal vein
PHSN30 qvემო ღრუ ვენის პლასტიკა Plastic repair of inferior vena cava
PHSN99 სხვა ვენის პლასტიკა Plastic repair of other vein
PHSP ვენების პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of veins
PHSP21 მუხლქვეშა ვენის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of popliteal vein
PHSP22 ბარძაყის ვენის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of femoral vein
PHSP23 თეძოს ვენის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of iliac vein
PHSP30 qvემო ღრუ ვენის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of inferior vena cava
PHSP41 იღლიის ან მხრის ვენის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of axillari or brachial vein
PHSP42 ლავიწქვეშა ან მხარ–თავის ვენის პერკუტანული პლასტიკა Percutaneous plastic repair of subclavian or brachiocephalic vein
PHSP50 დიდი kanqveSa ვენის ინტრავასკულარული ლაზერული თერაპია Intravascular laser therapy of long saphenous vein
PHSP51 kanqveSa ვენის ინტრავასკულარული ლაზერული თერაპია Intravascular laser therapy of saphenous vein
PHSP52 მცირე kanqveSa ვენის ინტრავასკულარული ლაზერული თერაპია Intravascular laser therapy of short saphenous vein
PHSP53 ქვედა კიდურის პერფორantuli ვენebის ინტრავასკულარული ლაზერული 

თერაპია
Intravascular laser therapy of perforant vein of lower extemity

PHSP59 სხვა ვენebის ინტრავასკულარული ლაზერული თერაპია Intravascular laser therapy of other vein
PHSP70 didi kanqveSa ვენის ინტრავასკულარული ლაზერული რადიოaბლაცია Intravascular radioablation of long saphenous vein

PHSP71 didi kanqveSa ვენის ინტრავასკულარული ლაზერული რადიოaბლაცია Intravascular radioablation of anterior saphenous vein

PHSP72 მცირე kanqveSa ვენის ინტრავასკულარული ლაზერული რადიოaბლაცია Intravascular radioablation of short saphenous vein

PHSP73 ქვედა კიდურის პერფორantული ვენის ინტრავასკულარული ლაზერული 
რადიოaბლაცია

Intravascular radioablation of perforant vein of lower extremity

PHSP79 სხვა ვენის ინტრავასკულარული ლაზერული რადიოaბლაცია Intravascular radioablation of other vein
PHSP99 venebis sxva saxis პერკუტანული plastika Other percutaneous plastic repair vein
PHSQ ვენებიs სტენტიreba Insertion of stent into veins
PHSQ21 მუხლქვეშა ვენის სტენტირება Insertion of stent into popliteal vein
PHSQ22 ბარძაყის ვენის სტენტირება Insertion of stent into femoral vein
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PHSQ23 თეძოს ვენის სტენტირება Insertion of stent into iliac vein
PHSQ30 qvემო ღრუ ვენის სტენტირება Insertion of stent into inferior vena cava
PHSQ35 splanxno-sistemuri venuri Suntis სტენტირება Insertion of stent into bypass  from splanchnic to systemic vein
PHSQ40 ზემო კიდურის ვენებიs ან ზემო ღრუ ვენიs ენდოვასკულური სტენტირება Endovascular insertion of stent to veins of upper extremity or to superior vena cava

PHSQ99 სხვა ვენის სტენტირება Insertion of stent into other vein
PHSR ვენებიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from veins
PHSR23 თეძოს ვენიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from iliac vein
PHSR30 qvემო ღრუ ვენიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from inferior vena cava
PHSR99 სხვა ვენიდან სტენტის ამოღება Removal of stent from other vein
PHSS ენდოსკოპური ოპერაციები ვენებზე Endoscopic operations on veins
PHSS13 წვივის პერფორantული ვენის  ენდოსკოპური გაdakvanZva Endoscopic interruption of perforating vein of lower leg
PHSS14 barZayis პერფორantული  ვენის ენდოსკოპური გაdakvanZva Endoscopic interruption of perforating vein of thigh
PHSS99 სხვა ენდოსკოპური ოპერაცია ვენებze Other endoscopic operation on vein
PHST ვენების პერკუტანული ოკლუზია an maTში სამკურნალო ნივთიერების 

შეყვანა
Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of veins

PHST10 didi kanqveSa ვენის პერკუტანული ოკლუზია an masში სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of long saphenous vein

PHST11 safeno-femoraluri SerTulis ვენების პერკუტანული ოკლუზია an 
maTში სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of veins of saphenofemoral junction

PHST12 მცირე kanqveSa ვენის პერკუტანული ოკლუზია an masში სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of short saphenous vein

PHST15 წვივის ან barZayis komunikanturi ვენების პერკუტანული ოკლუზია an 
maTში სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of communicating veins of lower leg or 
thigh

PHST23 თეძოს ვენის პერკუტანულ ოკლუზია an masში სამკურნალო ნივთიერების 
შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of iliac vein

PHST31 თირკმლის ვენის პერკუტანულ ოკლუზია an masში სამკურნალო 
ნივთიერების შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of renal vein

PHST99 სხვა ვენის პერკუტანულ ოკლუზია an masში სამკურნალო ნივთიერების 
შეყვანა

Injection of therapeutic agent into or percutaneous occlusion of other vein

PHSW სხვა ოპერაციები  ვენებზე                                                                                                  Other operations on veins
PHSW02 qvემო ღრუ ვენიდან უცხო სხეულის perkutanuli ტრანსლუმინალური 

ამოღება
Perkucutaneous transluminal removal of foreign body from inferior vena cava

PHSW30 პორტo–სისტემური შუნტიreba Portosystemic shunt or bypass
PHSW32 transiugularuli ღვიძლშიდა პორტოკავალური შუნტი (TIPS) Transjugular intrahepatic portocaval shunt (TIPS)
PHSW34 ღვიძლშიდა პორტოკავალური შუნტის პერკუტანული ტრანსლუმინალური 

პლასტიკა
Percutaneous transluminal plastic repair of intrahepatic portocaval shunt

PHSW36 ღვიძლშიდა პორტოკავალური შუნტის პერკუტანული ტრანსლუმინალური 
ემბოლიზაცია

Percutaneous transluminal embolisation of intrahepatic portocaval shunt

PHSW38 პერკუტანული თრომბექტომია ღვიძლშიდა პორტოკავალური შუნტიdan Percutaneous trombektomy of intrahepatic portocaval shunt

PHSW99 სხვა ოპერაცია ვენაზე Other operation on vein
PHX სხვა პროცედურები ვენებზე Other procedures on veins
PHXA00 ვენიs პუნქცია Venous puncture
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PHXA02 ფლებოტომია Phlebotomy
PHXA10 პერიფერიული ვენის ღია კანულაცია Open cannulation of peripheral vein
PHXA20 sisxlZarRvovani საინექციო პორტის იმპლანტacia Implantation of vascular injection port
PHXA30 ცენტრალური ვენური კათეტერის Cayeneba გარეTa ან შიgniTა sauRle 

ვენიდან
Insertion of central venous catheter through external or internal jugular vein

PHXA31 გარეTa ან შიgniTa საუღლე ვენაSi ცენტრალური ვენური საინექციო 
კათეტერის შეყვანა 

Insertion of central venous injection gate through external or internal jugular vein

PHXA32 ლავიწქვეშა ან მხარ–თავის ვენaSi ცენტრალური ვენური კათეტერის შეყვანა Insertion of central venous catheter through subclavian or brachiocephalic vein

PHXA33 ლავიწქვეშა ან მხარ–თავის ვენaSi ცენტრალური ვენური საინექციო 
კათეტერის შეყვანა 

Insertion of central venous injection gate through subclavian or brachiocephalic vein

PHXA34 ბარძაყის ვენaSi ცენტრალური ვენური კათეტერის შეყვანა Insertion of central venous catheter through femoral vein
PHXA35 ბარძაყის ვენaSi ცენტრალური ვენური საინექციო კათეტერის შეყვანა Insertion of central venous injection gate through femoral vein

PHXA36 ჭიპლარის ვენაში კათეტერის შეყვანა Insertion of umbilical vein catheter
PHXA38 პერიფერიულ ვენaSi ცენტრალური ვენური საინექციო კათეტერის შეყვანა Insertion of central venous catheter through periferal vein

PHXA39 პერიფერიული ვენaSi ვენური საინექციო  კათეტერის შეყვანა Insertion of central venous injection gate through periferal vein
PHXA40 პორტალური ვენიდან ღვიძლის ვენაში კათეტერის შეყვანა Insertion of catheter from portal vein to liver vein (TIPS)
PHXA50 ორsanaTuriani დიალიზის კათეტერის შეყვანა ან გამოცვლა Implantation or exchange of double lumen dialysis catheter
PHXA51 ბარძაყის ვენაში ორsanaTuriani დიალიზის კათეტერის შეყვანა ან 

გამოცვლა
Implantation or exchange of double lumen dialysis catheter in vena femoralis

PHXA52 ვენური კათეტერის გამოცვლა Exchange of venous dialysis catheter
PHXA99 ვენის კათეტერიზაცია დაუზუსტებელი Catheterisation of vein unspecified
PHXB20 ინტრავასკულარული კათეტერის ამოღება იმპლანტირებულ პორტთან 

ერთად 
Removal of intrvascular catheter with implanted port

PHXB30 ფიქსირებული ინტრავენური კათეტერის ამოღება Removal of fixed intravenous catheter
PHXC00 თირკმლის ვენის პერკუტანული კათეტერიზაცია Percutaneous catheterisation of renal vein
PHXC02 თირკმელზედა ვენის პერკუტანული კათეტერიზაცია Percutaneous catheterisation of adrenal vein
PHXC04 ღვიძლის ვენის პერკუტანული კათეტერიზაცია Percutaneous catheterisation of liver vein
PHXD00 თავის და კისრის ვენების ენდოვასკულური გაფართოება Endovascular expansion of vein of head and neck
PHXD10 ზემო ღრუ ვენის და ზემო კიდურის ვენების ენდოვასკულური გაფართოება Endovascular expansion of superior vena cava and of arteries of upper extremity

PHXD99 სხვა არაკლასიფიცირებული perkutanuli ტრანსლუმინარული 
ანგიოპლასტიკა (PTA)

PTA of vein not elsewhere classified

PHXE00 ზემო ღრუ ვენაში და ზემო კიდურის სისხლძარღვებში ფილტრის 
იმპლანტacia

Implantation of filter to superior vena cava and to venes of upper extremity

PHXE02 qvემო ღრუ ვენაში ფილტრის იმპლანტacia Insertion of filter to inferior vena cava
PHXE12 qvემო ღრუ ვენიდან ფილტრის ამოღება Removal of filter to inferior vena cava
PHXF02 თრომბeqtomiა ზემო ღრუ ვენიდან ან ზემო კიდურის ვენიდან Removal of thrombosis from veins of upper extremity of from upper vena cava
PHXF04 თრომბeqtomiა მენჯის ან ქვემო კიდურის ვენებიდან ან ზემო ღრუ ვენიდან Removal of thrombosis from vein of lower extremity or pelvis or from vena cava inferior

PHXF24 მენჯის ან ქვემო კიდურის ვენების თრომბოლიზისი რადიოლოგიური 
kontroliT

Endovascular thrombolysis of pelvic and lower leg veins with radiological guidance
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PHXF39 არაკლასიფიცირებულ ვენaSi endovaskularuli თრომბოლიზისი 
რადიოლოგიური kontroliT 

Endovascular thrombolysis of vein with radiological guidance not elsewhere classified

PHXF40 ინტრავენური თრომბოლიზისი რადიოლოგიური kontroliT Intravenous thrombolysis with radiological guidance
PHXF50 ვარიკოზული ვენების სკლეროთერაპია Sclerotherapy of varicose veins
PHXG14 saTeslis ვენის ენდოვასკულური ემბოლიზაცია Endovascular embolisation of spermatic vein
PHXG16 საკვერცხის ვენის ენდოვასკულური ემბოლიზაცია Endovascular embolisation of ovarian vein
PHXG20 ელენთის ვენის ენდოვასკულური ემბოლიზაცია Endovascular embolisation of spleen vein
PHXG30 თირკმლის ვენის ენდოვასკულური ემბოლიზაცია Endovascular embolisation of renal vein
PHXG90 ვენური proTezis პერკუტანული ემბოლიზაცია Percutaneous embolisation of vein graft
PHXX00 ცენტრალური ვენური კათეტერის ან ვასკულარული საინექციო midgomis 

თრომბოლიზიsi
Thrombolysis of central venous catheter or vascular injeciton gate

PHXX09 ცენტრალური ვენური კათეტერის ან ვასკულარული საინექციო midgomis 
სხვა კორექცია

Other correction of central venous cahteter or vascular injection gate

PJ ლიმფური სისტემა Lymphatic system
PJD ლიმფური სისტემისდიაგნოსტიკური რადიოლოგიური გამოკვლევა Diagnostic radiology on lymphatic system
PJDC1A ლიმფოგრაფია რენტგენოლოგიური Lymphography with X-ray
PJDE2A ლიმფური კვანძების ულტრაბგერითი გამოკვლევა Lymphnode ultrasound examination
PJFX90 ზედაპირული ლიმფური კვანძების ულტრაბგერითი გამოკვლევა Superficial lymphnodes clinical examination
PJI ლიმფური სისტემის იზოტოპური გამოკვლევა Isotope examiantion of lymphatic system
PJIC00 ზედა კიდურის ლიმფური სისტემის იზოტოპური გამოკვლევა Upper extremity lymphsystem isotope imaging
PJIC10 გულმკერდის ლიმფური სისტემის იზოტოპური გამოკვლევა Thorax lymphsystem isotope imaging
PJIC30 მუცლის ღრუს და მენჯის ლიმფური სისტემის იზოტოპური გამოკვლევა Abdomen and pelvis lymphsystem isotope imaging

PJIC40 ქვედა კიდურის ლიმფური სისტემის იზოტოპური გამოკვლევა Lower extremity lymphsystem isotope imaging
PJIC90 სხვა ლიმფური სისტემის იზოტოპური გამოკვლევა Other lymphsystem isotope imaging
PJIC92 ლიმფური სისტემის SPECT ტომოგრაფია Lymphsystem SPECT
PJID00 "საგუშაგო" ლიმფური კვანძის ლოკალიზაცია იზოტოპური გამოკვლევით Localisation of sentinell lymphnode with isotope imaging

PJO ლიმფური სისტემის რადიოთერაპია Radiotherapy of lymphatic system
PJO000 კისრის, ლავიწის და იღლიის პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of neck, clavicle and axilla
PJO001 კისრის, ლავიწის და იღლიის წინასაოპერციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of neck, clavicle and axilla
PJO002 კისრის, ლავიწის და იღლიის რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of neck, clavicle and axilla
PJO003 კისრის, ლავიწის და იღლიის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of neck, clavicle and axilla
PJO004 კისრის, ლავიწის და იღლიის  პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of neck, clavicle and axilla
PJO020 შუასაყარის ლიმფური კვანძების პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of mediastinal lymphnodes
PJO021 შუასაყარის ლიმფური კვანძების რადიკალური რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of mediastinal lymphnodes
PJO022 შუასაყარის ლიმფური კვანძების რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of mediastinal lymphnodes
PJO023 შუასაყარის ლიმფური კვანძების დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of mediastinal lymphnodes
PJO024 შუასაყარის ლიმფური კვანძების შემამსუბუქებელი / პალიატიური 

რადიოთერაპია
Palliative radiotherapy of mediastinal lymphnodes

PJO040 რეტროპერიტონეალური და ჯორჯლის ლიმფური კვანძების 
პროფილაქტიკური რადიოთერაპია

Profylactic radiotherapy of retroperitoneal and mesenterial lymphnodes

PJO041 რეტროპერიტონეალური  და ჯორჯლის ლიმფური კვანძების წინასაოპერციო 
რადიოთერაპია

Preoperative radiotherapy of retroperitoneal and mesenterial lymphnodes
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PJO042 სხეულის ქვედა ნაწილის ლიმფურ კვანძებში მეტასტაზების რადიოთერაპია 
მანტიის ველით

Radiotherapy of methastasis in lymphnodes of lower part of body with mantel field

PJO043 რეტროპერიტონეალური  და ჯორჯლის ლიმფური კვანძების დამხმარე 
რადიოთერაპია

Adjuvant radiotherapy of retroperitoneal and mesenterial lymphnodes

PJO044 რეტროპერიტონეალური და ჯორჯლის ლიმფური კვანძების პალიატიური 
რადიოთერაპია

Palliative radiotherapy of retroperitoneal and mesenterial lymphnodes

PJO060 მენჯის ლიმფური კვანძების პროფილაქტიკური რადიოთერაპია Profylactic radiotherapy of pelvic lymphnodes
PJO061 მენჯის ლიმფური კვანძების წინასაოპერციო რადიოთერაპია Preoperative radiotherapy of pelvic lymphnodes
PJO062 მენჯის ლიმფური კვანძების რადიკალური რადიოთერაპია Radical radiotherapy of pelvic lymphnodes
PJO063 მენჯის ლიმფური კვანძების დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant radiotherapy of pelvic lymphnodes
PJO064 მენჯის ლიმფური კვანძების პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy of pelvic lymphnodes
PJO069 ლიმფური კვანძების რადიოთერაპია, დაუზუსტებელი Radiotherapy of lymphnodes unspecified
PJS ლიმფური სისტემის ქირურგია Surgery of lymphatic system
PJSA ლიმფური კვანძების გამოკვლევა Exploration of lymph nodes
PJSA10 ლიმფური კვანძების გამოკვლევა Exploration of lymph nodes
PJSA12 მარკირებული "საგუშაგო" ლიმფური კვანძის ამოკვეთა Excision of marked sentinell lymph node
PJSB ლიმფური ძარღვების ligireba Ligature of lymphatic vessels
PJSB20 გულმკერდის სადინარის ligireba Ligature of thoracic duct
PJSB99 სხვა ლიმფური ძარღვის ligireba Ligature of other lymphatic vessel
PJSD ლიმფური კვანძების ამოკვეთა და ბლოკis disseqcia Excision and block dissection of lymph nodes
PJSD41 კისრის ლიმფური კვანძების ამოკვეთა Excision of cervical lymph nodes
PJSD42 იღლიის ლიმფური კვანძების ამოკვეთა Excision of axillary lymph nodes
PJSD43 აორტული ლიმფური კვანძების ამოკვეთა Excision of aortic lymph nodes
PJSD44 თეძოს ლიმფური კვანძების ამოკვეთა Excision of iliac lymph nodes
PJSD45 საზარდულის ლიმფური კვანძების ამოკვეთა Excision of inguinal lymph nodes
PJSD46 parasternaluri ლიმფური კვანძების ამოკვეთა Excision of parasternal lymph nodes
PJSD51 კისრის ლიმფური კვანძების amokveTa erT blokad Block dissection of cervical lymph nodes
PJSD52 იღლიის ლიმფური კვანძების amokveTa erT blokad Block dissection of axillary lymph nodes
PJSD53 აორტული ლიმფური კვანძების amokveTa erT blokad Block dissection of aortic lymph nodes
PJSD54 TeZo slimfuri kvanZebis amokveTa erT blokad Block dissection of iliac lymph nodes
PJSD55 საზარდულის ლიმფური კვანძების amokveTa erT blokad Block dissection of inguinal lymph nodes
PJSD63 აორტული ლიმფური კვანძების ლაპარასკოპური ამოკვეთა Laparoscopic dissection of aortic lymph nodes
PJSD64 თეძოს ლიმფური კვანძების ლაპარასკოპური ამოკვეთა Laparoscopic dissection of iliac lymph nodes
PJSD71 კისრის ლიმფური კვანძების გაშლილი damzogveli ამოკვეთა Extended sparing excision of cervical lymph nodes
PJSD81 ლიმფური კვანძების ამოკვეთა კისრის ზემო ნაწილში Excision of lymph nodes from upper bart of neck
PJSD97 სხვა ლიმფური კვანძების ლაპარასკოპური ამოკვეთა Laparoscopic dissection of other lymph nodes
PJSD98 სხვა ლიმფური კვანძების amokveTa erT blokad Other block dissection of lymph nodes
PJSD99 სხვა ლიმფური კვანძების ამოკვეთა Excision of other lymph nodes
PJSW სხვა ოპერაციები ლიმფურ სისტემაზე Other operations on lymphatic system
PJSW10 ლიმფური კვანძის gakveTa Incision of lymph node
PJSW30 ლიმფო–ვენური შუნტი Lymphovenous shunt
PJSW91 ლიმფური სადინარების მიკროქირურგიული Suntireba Connection of lymph channels with microsurgery
PJSW99 სხვა ოპერაციები ლიმფურ სისტემაზე Other operation on lymphatic system
PJX ლიმფურ სისტემაზე სხვა პროცედურები Other procedures of lymphatic system
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PJXA00 manualuri limfuri drenaJi Manual lymph drainage massage
PJXT4A "საგუშაგო" ლიმფური კვანძის მარკირება Labeling of sentilnell lymphnode
PJXX00 ზედაპირული ლიმფური კვანძის ბიოფსია Biopsy of superficial lymph node
PJXX05 ლიმფური კვანძის ბიოფსია ნემსით Needle biopsy of lymph node
PJXX06 ლიმფური კვანძის  ბიოფსია ნემსით ციტოლოგიuri kvlevისთვის Needle biopsy of lymph node for cytology
PJXX10 ლიმფოცელეს პუნქცია Puncture of lymphocele
PW განმეორებითი ოპერაციები პერიფერიულ სისხლძარღვებზე და ლიმფურ 

სისტემაზე
Reoperations on peripheral vessels and lymphatic system

PWSA00 პერიფერიული სისხლძარღვების და ლიმფური სისტემის ქირურგიაში 
გახსნილი ჭრილობის  მთლიანობის აღდგენა 

Repair of wound dehiscence in surgery of peripheral vessels and lymphatic system

PWSB00 პერიფერიული სისხლძარღვების და ლიმფური სისტემის ქირურგიაში 
განმეორებითი ოპერაციები ზედაპირული ინფექციის გამო

Reoperation for superficial infection in surgery of peripheral vessels and lymphatic system

PWSC00 პერიფერიული სისხლძარღვების და ლიმფური სისტემის ქირურგიაში 
განმეორებითი ოპერაციები ღრმა ინფექციის გამო

Reoperation for deep infection in surgery of peripheral vessels and lymphatic system

PWSD00 პერიფერიული სისხლძარღვების და ლიმფური სისტემის ქირურგიაში 
განმეორებითი ოპერაციები ზედაპირული სისხლდენის გამო

Reoperation for superficial haemorrhage in surgery of peripheral vessels and lymphatic system

PWSE00 პერიფერიული სისხლძარღვების და ლიმფური სისტემის ქირურგიაში 
განმეორებითი ოპერაციები ღრმა სისხლდენის გამო

Reoperation for deep haemorrhage in surgery of peripheral vessels and lymphatic system

PWSF00 პერიფერიული სისხლძარღვების და ლიმფური სისტემის ქირურგიაში 
განმეორებითი ოპერაციები ანასტომოზის ან ნაკერის უკმარისობის გამო

Reoperation for insufficiency of anastomosis or suture in surgery of peripheral vessels and lymphatic

PWSG00 პერიფერიულ სისხლძარღვებze განმეორებითი ოპერაციები თრომბოზის ან 
ემბოლიის გამო

Reoperation on peripheral vessels for thrombosis or embolism

PWSG02 პერიფერიული სისხლძარღვების და ლიმფური სისტემის ქირურგიაში 
განმეორებითი ანგიოსკოპiური ოპერაციები თრომბოზის ან ემბოლიის გამო

Angioscopic reoperation for thrombosis or embolism in surgery of peripheral vessels and lymphatic 
system

PWSH00 პერიფერიული სისხლძარღვების და ლიმფური სისტემის ქირურგიაში 
განმეორებითი ოპერაციები ლიმფოცელეს გამო

Reoperation for lymphocele in surgery of peripheral vessels and lymphatic system

PWSH01 პერიფერიული სისხლძარღვების და ლიმფური სისტემის ქირურგიაში 
განმეორებითი ლაპარასკოპური ოპერაციები ლიმფოცელეს გამო

Laparoscopic reoperation for lymphocele in surgery of peripheral vessels and lymphatic system

PWSW99 პერიფერიულ სისხლძარღვებზე და ლიმფურ სისტემაზე სხვა განმეორებითი 
ოპერაციები

Other reoperation on peripheral vessels or lymphatic system

PX პერიფერიულ სისხლძარღვებზე და ლიმფურ სისტემაზე სხვა პროცედურები Other procedures on peripheral vessels and lymphatic system

PXD პერიფერიულ სისხლძარღვებზე და ლიმფურ სისტემაზე სხვა 
დიაგნოსტიკური რადიოლოგიური გამოკვლევა

Other diagnostic radiology on peripheral vessels and lymphatic system

PXDC5A არტერიის ან ვენის saineqcio adgilis კონტრასტuli რენტგენოლოგიური 
გამოკვლევა

Contrast examination of injection gate to artery or vein with X-ray

PXDC9A არაკლასიფიცირებული რენტგენოლოგიური არტერიოგრაფია Arteriography with X-ray not elsewhere classified
PXDE1A არაკლასიფიცირებული არტერიის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of artery not elsewher classified
PXDE1B ენდოვასკულური ულტრასონოგრაფია Endovascular ultrasonography
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PXDE1D სისხლძარღვის ულტრაბგერითი გამოკვლევა დოპლერის მეთოდით, 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში
Ultrasound examination of blood vessel with Doppler method not elsewher classified

PXDE1X სისხლძარღვის სხვა ულტრაბგერითი გამოკვლევა, რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

Other ultrasound examination of blood vessel not elsewhere classified

PXDE5D არტერიის ან ვენის saineqcio adgilis ულტრაბგერითი გამოკვლევა 
დოპლერის გამოყენებით

Ultrasound examination of injection gate to artery or vein with Doppler method

PXDG1B სისხლძარღვთა სისტემის მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევა, რომელიც 
არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

MRI examination of vasculature not elsewhere classified

PXF პერიფერიულ სისხლძარღვებზე და ლიმფურ სისტემაზე სხვა 
დიაგნოსტიკური პროცედურები

Other diagnostic procedures on peripheral vessels and lymphatic system

PXFA00 კაპილარებში დინების შეფასება მიკროსკოპით Capillary flow estimation by microscopy
PXFA10 გახსნის კრიტიკული წნევა, COP Measurement of Critical Opening Pressure, COP
PXFB00 პულსური ტალღის სიჩქარის ანალიზი Pulse vawe velocity analysis
PXFX04 ანგიოსკოპია Angioscopy
PXFX08 სისხლის nakadis და წნევის გაზომვა intraოპერაციulad Intraoperative blood flow and pressure measurement
PXFX99 პერიფერიული სისხლძარღვის სხვა დიაგნოსტიკური გამოკვლევა Other diagnostic examination of periferal vessel
PXIA00 იზოტოპური ანგიოგრაფია Isotope angiography
PXIB00 ჰემანგიომის იზოტოპური გამოკვლევა Hemangiom isotope imaging
PXS პროცედურები სხვა დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის სისხლძარღვებზე Procedures on other defined vascular sites

PXSA სხვადასხვა ლოკალიზაციის სისხლძარღვებში ექსტრაკორპორალური 
ცირკულაცია

Extracorporal circulation of different vascular sites

PXSA00 ზედა კიდურიs ექსტრაკორპორალური ცირკულაცია გულ–ფილტვის 
ხელოვნური აპარატის გამოყენებით

Extracorporal circulation of upper extremity using heart-lung assist device

PXSA10 ღვიძლში ექსტრაკორპორალური ცირკულაცია გულ–ფილტვის ხელოვნური 
აპარატის გამოყენებით

Extracorporal circulation of liver using heart-lung assist device

PXSA20 ქვედა კიდურში ექსტრაკორპორალური ცირკულაცია გულ–ფილტვის 
ხელოვნური აპარატის გამოყენებით

Extracorporal circulation of lower extremity using heart-lung assist device

PXSA90 მთელ სხეულში ექსტრაკორპორალური ცირკულაცია გულ–ფილტვის 
ხელოვნური აპარატის გამოყენებით

Extracorporal circulation of whole body using heart-lung assist device

PXSH Suntireba სხვა დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის სისხლძარღვების 
ჩართვით

Bypass involving other defined vascular sites

PXSH10 Suntireba აორტის რკალიდან საძილე არტერიამდე Bypass from aortic arch to carotid artery
PXX სხვა მცირე პროცედურები პერიფერიულ სისხლძარღვებზე და ლიმფურ 

სისტემაზე
Other minor procedures on peripheral vessels and lymphatic system

PXXA00 არტერიული პუნქცია Arterial puncture
PXXA02 არტერიული კათეტერის ჩადგმა Insertion of arterial catheter
PXXB00 ვასკულარული ტრანსპლანტatიდან ან პროთეზიდან სისხლდენის 

სისხლძარღვშიდა SeCereba
Intravascular hemostasis of bleeding from vascular transplant or prosthesis

PXXX00 არტერიის ან ვენის ბიოფსია Biopsy of artery or vein
PXXX02 არტერიიდან ან ვენიდან კათეტერის ამოღება Removal of arterial or venous catheter
PXXX22 სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი Intravenous arterial thrombolysis
PXXX99 სხვა მცირე პროცედურები პერიფერიულ სისხლძარღვებზე და ლიმფურ 

სისტემაზე
Other minor procedure on peripheral vessel or lymphatic system
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Q კანი Skin

QA თავის და კისრის კანი და კანქვეშა ქსოვილი Skin and subcutaneus tissue of head and neck

QAO თავის და კისრის კანის რადიოთერაპია Radiotherapy of skin of head and neck

QAO001 თავის და კისრის კანის ადგილობრივი რადიოთერაპია Local radiotherapy of skin of head and neck

QAS თავის და კისრის კანის ქირურგია Surgery of skin of head and neck

QASA თავის და კისრის კანის დაზიანებული უბნის პუნქცია,გაკვეთა ან 
ადგილობრივი დესტრუქცია

Puncture, incision or local destruction of lesion of skin of head and neck

QASA00 თავის და კისრის კანის პუნქცია Puncture of skin of head or neck

QASA05 თავის და კისრის კანის გაკვეთა ბიოფსიისთვის Incision for biopsy of skin of head or neck

QASA10 თავის და კისრის კანის გაკვეთა Incision of skin of head or neck

QASA20 თავის და კისრის კანის დაზიანებული უბნის დერმაბრაზია ან პარსვა Dermabrasio or shaving of lesion of skin of head or neck

QASA30 თავის და კისრის კანის ელექტროკოაგულაცია Electrocoagulation of skin of head or neck

QASA40 თავის და კისრის კანის ლაზერული თერაპია ან ფოტოკოაგულაცია Laser therapy or photocoagulation of skin of head or neck

QASA50 თავზე და კისერზე კანის კრიოთერაპია Cryotherapy of skin of head or neck

QASA99 თავის და კისრის კანის სხვა ადგილობრივი დესტრუქცია Other local destruction of skin of head or neck

QASB პროცედურები თავზე და კისერზე კანის ჭრილობის გამო Procedures for wounds of skin of head and neck

QASB00 თავზე და კისერზე კანის გაკერვა Suture of skin of head or neck

QASB05 თავზე და კისერზე კანის ჭრილობის რევიზია Revision of wound of skin of head or neck

QASB10 თავის და კისრის კანზე ჭრილობის ძირითადი შეხვევა Major dressing of wound of skin of head or neck

QASB99 სხვა პროცედურები თავზე და კისერზე კანის ჭრილობის გამო Other procedure for wound of skin of head or neck

QASC თავიდან ან კისრიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from head and neck

QASC00 თავის და კისრის კანიდან ან კანქვეშა ქსოვილიდან უცხო სხეულის 
ამოღება

Removal of foreign body from skin or subcutaneous tissue of head or neck

QASD პროცედურები თავის და კისრის კანზე დამწვრობის გამო Procedures for burns of head and neck

QASD00 თავზე და კისერზე ძირითადი დამწვრობის შეხვევა Dressing of major burn of head or neck

QASD10 თავზე და კისერზე დამწვრობის შედეგად მკვდარი ქსოვილის მოცილება 
(დებრიდმენტი)

Debridement of burn of head or neck

QASD20 თავზე და კისერზე დამწვრობის ამოკვეთა და დახურვა Excision and coverage of burn of head or neck

QASE თავის და კისრის კანზე დაზიანების ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of lesion of skin of head and neck

QASE00 თავიდან ან კისრიდან მოდუნებული კანის ან კანის ნაოჭის ამოკვეთა Excision of loose skin or fold of skin from head and neck

QASE20 თავზე ან კისერზე კანის ნაწიბურის ან შემაერთებელი ქსოვილის 
ამოკვეთა და აღდგენა

Excision and repair of scar or web of skin of head or neck

QASE25 თავზე ან კისერზე დამწვრობის მიერ გამოწვეული ნაწიბურის ამოკვეთა 
და აღდგენა

Excision and repair of scar of head or neck caused by burn

QASE30 თავზე ან კისერზე ქირურგიული ნაწიბურის ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of surgical scar in head or neck
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QASE35 თავზე ან კისერზე ოპერაციის ან ტრავმის შემდგომ კანის დეფექტის 
აღდგენა

Repair of skin defect in head or neck after surgery or injury

QASE40 თავის ან კისრის კანის  დაავადების შემდგომი ანომალიის ან 
დაზიანების აღდგენა

Repair of anomaly or lesion after disease of skin of head or neck

QASE60 თავზე ან კისერზე კანის გარეგანი დაჭიმვა External extension of skin of head and neck

QASE80 თავზე ან კისერზე კანის ყველა შრის გამჭოლი დაზიანების ამოკვეთა Excision of other lesion extending through all layers of skin in head or neck

QASE82 თავის ან კისრის კანზე სხვა ზედაპირული დაზიანების ამოკვეთა Excision of other superficial lesion of skin from head and neck

QASE99 თავზე ან კისერზე კანის სხვა ამოკვეთა ან აღდგენა Other excision or repair of skin of head or neck

QASF ოპერაციები თავის თმიან ნაწილზე ან წარბზე Operations on scalp and eyebrow

QASF00 თავის თმიან ნაწილზე თმიანი კანის  გადანერგვა Hair-bearing graft of skin to scalp

QASF10 წარბის აღდგენა თმიანი გრაფტის გამოყენებით Repair of eyebrow using hair-bearing graft of skin

QASF99 სხვა ოპერაციები თავის თმიან კანზე  ან  კისერზე Other operation on hair-bearing skin of head or neck

QASG ოპერაციები თავის და კისრის კანზე ქრონიკული წყლულების და 
ფისტულების გამო

Operations for chronic ulcers and fistulae of skin of head and neck

QASG20 ოპერაციები თავის და კისრის კანზე ქრონიკული წყლულების ან 
ფისტულების გამო

Operation for chronic ulcer or fistula of skin of head or neck

QASG30 თავზე ან კისერზე ქირურგიული ჭრილობის დაგვიანებული დახურვა Delayed skin closure of surgical wound in head or neck

QASG99 სხვა ოპერაციები თავის და კისრის კანზე ქრონიკული წყლულის ან 
ფისტულის გამო

Other operation for chronic ulcer or fistula of skin of head or neck

QASJ ესთეტიკური ოპერაციები თავის და კისრის კანზე Aesthetic operations on skin of head and neck

QASJ00 ლიპოსაქცია თავზე ან კისერზე Liposuction in head or neck

QASJ10 წარბის აწევა Browlift

QASJ15 წარბის აწევა ვიდეო- ენდოსკოპის გამოყენებით Browlift using video-endoscope
QASJ20 სახის სუბპერიოსტეალური აწევა (ან სახის აწევა ძვლის საზრდელას ქვეშ) Subperiosteal facelift

QASJ25 სახის აწევა ვიდეო-ენდოსკოპის გამოყენებით Facelift using video-endoscope
QASJ30 სხვა სახის აწევა Other facelift
QASJ35 თავის ან კისრის მოდუნებული  კანის ან კანის სიჭარბის სხვა კორექცია Other correction of loose or redundant skin of head or neck
QASJ99 სხვა ესთეტიკური ოპერაციები თავის და კისრის კანზე Other aesthetic operations on skin of head or neck
QAXX99 ხელის მოვლა Hand care
QB ტორსის  კანი და კანქვეშა ქსოვილი Skin and subcutaneus tissue of trunk
QBO ტორსის კანის რადიოთერაპია Radiotherapy of skin of trunk
QBO001 ტორსის კანის ადგილობრივი რადიოთერაპია Local radiotherapy of skin of trunk
QBS ტორსის კანზე ქირურგიული ჩარევა Surgery of skin of trunk
QBSA ტორსის კანზე დაზიანების პუნქცია, კვეთა ან ადგილობრივი დესტრუქცია Puncture, incision or local destruction of lesion of skin of trunk

QBSA00 ტორსზე კანის პუნქცია Puncture of skin of trunk
QBSA10 ტორსზე კანის ჩაჭრა Incision of skin of trunk
QBSA12 მუცლის ღრუში კანქვეშა დრენაჟის ჩადგმა Insertion of subcutaneous drenage to abdomen
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QBSA20 ტორსის კანზე დაზიანების დერმაბრაზია ან პარსვა Dermabrasio or shaving of lesion of skin of trunk
QBSA30 ტორსის კანის ელექტროკოაგულაცია Electrocoagulation of skin of trunk
QBSA40 ტორსის კანის ლაზერული თერაპია ან ფოტოკოაგულაცია Laser therapy or photocoagulation of skin of trunk
QBSA50 ტორსის კანის კრიოთერაპია Cryotherapy of skin of trunk
QBSA99 ტორსზე კანის სხვა ადგილობრივი დესტრუქცია Other local destruction of skin of trunk
QBSB პროცედურები ტორსის კანის ჭრილობის გამო Procedures for wounds of skin of trunk
QBSB00 ტორსზე კანის გაკერვა Suture of skin of trunk
QBSB05 ტორსის კანის ჭრილობის რევიზია Revision of wound of skin of trunk
QBSB10 ტორსის კანის ჭრილობის ძირითადი შეხვევა Major dressing of wound of skin of trunk
QBSB99 სხვა პროცედურები ტორსის კანის ჭრილობის გამო Other procedure for wound of skin of trunk
QBSC ტორსის კანიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from skin of trunk
QBSC00 ტორსისკანიდან ან კანქვეშა ქსოვილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from skin or subcutaneous tissue of trunk
QBSD პროცედურები ტორსის კანის დამწვრობის გამო Procedures for burns of trunk
QBSD00 ტორსის ძირითადი დამწვრობის შეხვევა Dressing of major burn of trunk
QBSD10 ტორსის დამწვრობის შედეგად მკვდარი ქსოვილის მოცილება Debridement of burn of trunk
QBSD20 ტორსის დამწვრობის ამოკვეთა და დახურვა Excision and coverage of burn of trunk
QBSE ტორსის კანზე დაზიანების ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of lesion of skin of trunk
QBSE00 ტორსის მოდუნებული კანის ან კანის ნაოჭის ამოკვეთა Excision of loose skin or fold of skin from trunk
QBSE05 ტორსის საოფლე ჯირკვლების ან კანის იმ უბნის ამოკვეთა, სადაც საოფლე 

ჯირკვალი მდებარეობს
Excision of sweat glands or sweat gland-bearing skin of trunk

QBSE20 ტორსის კანის ნაწიბურის ან შემაერთებელი ქსოვილის ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of scar or web of skin of trunk

QBSE25 ტორსის კანზე დამწვრობით  გამოწვეული ნაწიბურის ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of scar of trunk caused by burn

QBSE30 ტორსის ქირურგიული ნაწიბურის ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of surgical scar of trunk
QBSE35 ტორსის ოპერაციის ან ტრავმის შემდგომი კანის დეფექტის აღდგენა Repair of skin defect of trunk after surgery or injury
QBSE40 ტორსის დაავადების შემდგომი კანის ანომალიის ან დაზიანების აღდგენა Repair of anomaly or lesion after disease of skin of trunk

QBSE60 ტორსის კანის გარეგანი გაჭიმვა Eksternal extension of skin of trunk
QBSE80 ტორსის კანის ყველა შრის  გამჭოლი დაზიანების ამოკვეთა Excision of other lesion extending through all layers of skin of trunk
QBSE82 ტორსის კანზე სხვა ზედაპირული დაზიანების ამოკვეთა Excision of other superficial lesion of skin of trunk
QBSE99 ტორსის კანის სხვა ამოკვეთა ან აღდგენა Other excision or repair of skin of trunk
QBSG ოპერაციები ტორსის კანზე ქრონიკული წყლულების და ფისტულების გამო Operations for chronic ulcers and fistulae of skin of trunk

QBSG00 ტორსის ნაწოლიდან მკვდარი ქსოვილის მოცილება Debridement of bedsore of trunk
QBSG10 ტორსის ნაწოლის ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of bedsore of trunk
QBSG20 ოპერაციები ტორსის კანზე ქრონიკული წყლულების ან ფისტულების გამო Operation for chronic ulcer or fistula of skin of trunk

QBSG30 ტორსის ქირურგიული ჭრილობის დაგვიანებული დახურვა Delayed skin closure of surgical wound of trunk
QBSG99 სხვა ოპერაციები ტორსის კანზე ქრონიკული წყლულის ან ფისტულის გამო Other operation for chronic ulcer or fistula of skin of trunk

QBSJ ესთეტიკური ოპერაციები ტორსის კანზე Aesthetic operations on skin of trunk



NCSP TEXT

QBSJ00 ტორსის ლიპოსაქცია Liposuction in trunk
QBSJ05 ტორსის მოდუნებული კანის ან კანის სიჭარბის სხვა კორექცია Other correction of loose or redundant skin of trunk
QBSJ30 მუცლის "წინსაფრის" კორექცია Correction of abdominal apron
QBSJ35 ტორსის კანის სიჭარბის სხვა კორექცია Other correction of extra skin of trunk
QBSJ99 ტორსის კანის სხვა ესთეტიკური კორექცია Other aesthetic correction of skin of trunk
QC ზედა კიდურის კანი და კანქვეშა ქსოვილი Skin and subcutaneus tissue of upper limb
QCO ზედა კიდურზე კანის რადიოთერაპია Radiotherapy of skin of upper limb
QCO001 ზედა კიდურზე კანის ადგილობრივი რადიოთერაპია Local radiotherapy of upper limb
QCS ზედა კიდურის კანზე ქირურგიული ჩარევვა Surgery of skin of upper limb
QCSA ზედა კიდურზე კანის დაზიანების პუნქცია, კვეთა ან ადგილობრივი 

დესტრუქცია
Puncture, incision or local destruction of lesion of skin of upper limb

QCSA00 ზედა კიდურზე კანის პუნქცია Puncture of skin of upper limb
QCSA10 ზედა კიდურზე კანის გაკვეთა Incision of skin of upper limb
QCSA20 ზედა კიდურზე კანის დაზიანების დერმაბრაზია ან პარსვა Dermabrasio or shaving of lesion of skin of upper limb
QCSA30 ზედა კიდურზე კანის ელექტროკოაგულაცია Electrocoagulation of skin of upper limb
QCSA40 ზედა კიდურზე კანის ლაზერული თერაპია ან ფოტოკოაგულაცია Laser therapy or photocoagulation of skin of upper limb
QCSA50 ზედა კიდურზე კანის კრიოთერაპია Cryotherapy of skin of upper limb
QCSA99 ზედა კიდურზე კანის სხვა ადგილობრივი დესტრუქცია Other local destruction of skin of upper limb
QCSB პროცედურები თავზე და კისერზე კანის ჭრილობის გამო Procedures for wounds of skin of upper limb
QCSB00 ზედა კიდურზე კანის გაკერვა Suture of skin of upper limb
QCSB05 ზედა კიდურზე კანის ჭრილობის რევიზია Revision of wound of skin of upper limb
QCSB10 ზედა კიდურზე კანის ჭრილობის ძირითადი შეხვევა Major dressing of wound of skin of upper limb
QCSB99 სხვა პროცედურები ზედა კიდურზე კანის ჭრილობის გამო Other procedure for wound of skin of upper limb
QCSC ზედა კიდურის კანიდან და სხვადასხვა ადგილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from skin and miscellaneous locations

QCSC00 ზედა კიდურის კანიდან ან კანქვეშა ქსოვილიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from skin or subcutaneous tissue of upper limb

QCSD პროცედურები ზედა კიდურის კანზე დამწვრობის გამო Procedures for burns of upper limb
QCSD00 ზედა კიდურის ძირითადი დამწვრობის შეხვევა Dressing of major burn of upper limb
QCSD10 ზედა კიდურზე დამწვრობის შედეგად მკვდარი ქსოვილის მოცილება Debridement of burn of upper limb
QCSD20 ზედა კიდურზე დამწვრობის ამოკვეთა და დახურვა Excision and coverage of burn of upper limb
QCSE ზედა კიდურზე კანის დაზიანების ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of lesion of skin of upper limb
QCSE00 ზედა კიდურზე მოდუნებული კანის ან კანის ნაოჭის ამოკვეთა Excision of loose skin or fold of skin from upper limb
QCSE20 ზედა კიდურზე კანის ნაჭრილობევის ან შემაერთებელი ქსოვილის ამოკვეთა და 

აღდგენა
Excision and repair of scar or web of skin of upper limb

QCSE25 ზედა კიდურზე დამწვრობის შედეგად გამოწვეული ნაწიბურის ამოკვეთა და 
აღდგენა

Excision and repair of scar of upper limb caused by burn

QCSE30 ზედა კიდურზე ქირურგიული ნაწიბურის ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of surgical scar of upper limb
QCSE35 ზედა კიდურზე ოპერაციის ან ტრავმის შემდგომ კანის დეფექტის აღდგენა Repair of skin defect of upper limb after surgery or injury

QCSE40 ზედა კიდურზე დაავადების შემდგომ კანის ანომალიის ან დაზიანების აღდგენა Repair of anomaly or lesion after disease of skin of upper limb



NCSP TEXT

QCSE60 ზედა კიდურზე კანის გარეგანი დაჭიმვა External extension of skin of upper limb
QCSE80 ზედა კიდურზე კანის ყველა შრის გამჭოლი დაზიანების ამოკვეთა Excision of other lesion extending through all layers of skin in upper limb
QCSE82 ზედა კიდურზე კანის სხვა ზედაპირული დაზიანების ამოკვეთა Excision of other superficial lesion of skin in upper limb
QCSE99 ზედა კიდურზე კანის სხვა ამოკვეთა ან აღდგენა Other excision or repair of skin of upper limb
QCSG ოპერაციები ზედა კიდურის კანზე ქრონიკული წყლულების და ფისტულების 

გამო
Operations for chronic ulcers and fistulae of skin of upper limb

QCSG20 ოპერაციები ზედა კიდურის კანზე ქრონიკული წყლულების ან ფისტულების 
გამო

Operation for chronic ulcer or fistula of skin of upper limb

QCSG30 ზედა კიდურზე ქირურგიული ჭრილობის დაგვიანებული დახურვა Delayed skin closure of surgical wound of upper limb
QCSG99 სხვა ოპერაციები ზედა კიდურის კანზე ქრონიკული წყლულის ან ფისტულის 

გამო
Other operation for chronic ulcer or fistula of skin of upper limb

QCSH ხელის თითის ფრჩხილებზე ოპერაციები Operations on finger nails
QCSH00 ხელის თითის ფრჩხილის მოცილება Avulsion of finger nail
QCSH10 ხელის თითზე ფრხილის საწოლის  ამოკვეთა Excision of nail bed in finger
QCSH20 ხელის თითის ფრჩხილის დეფორმაციის კორექცია Correction of deformity of finger nail
QCSH30 ხელის თითის ფრჩხილის გადანერგვა Transplantation of nail to finger
QCSJ ესთეტიკური ოპერაციები ზედა კიდურის კანზე Aesthetic operations on skin of upper limb
QCSJ00 ზედა კიდურის ლიპოსაქცია Liposuction in upper limb
QCSJ05 ზედა კიდურის მოდუნებული  კანის ან კანის სიჭარბის სხვა კორექცია Correction of loose or redundant skin of upper limb
QCSJ99 ესთეტიკური ოპერაციები ზედა კიდურის კანზე Other aesthetic operations on skin of upper limb
QD ქვედა კიდურის კანი და კანქვეშა ქსოვილი Skin and subcutaneus tissue of lower limb
QDO ქვედა კიდურზე კანის რადიოთერაპია Radiotherapy of skin of lower limb
QDO001 ქვედა კიდურზე კანის ადგილობრივი რადიოთერაპია Locar radiotherapy of lower limb
QDS ქვედა კიდურის კანზე ქირურგიული ჩარევა Surgery of skin of lower limb
QDSA ქვედა კიდურის კანზე დაზიანების პუნქცია, გაკვეთა ან ადგილობრივი 

დესტრუქცია
Puncture, incision or local destruction of lesion of skin of lower limb

QDSA00 ქვედა კიდურზე კანის პუნქცია Puncture of skin of lower limb
QDSA10 ქვედა კიდურზე კანის გაკვეთა Incision of skin of lower limb
QDSA20 ქვედა კიდურზე კანის დაზიანების დერმაბრაზია ან პარსვა Dermabrasio or shaving of lesion of skin of lower limb
QDSA30 ქვედა კიდურზე კანის ელექტროკოაგულაცია Electrocoagulation of skin of lower limb
QDSA40 ქვედა კიდურზე კანის ლაზერული თერაპია ან ფოტოკოაგულაცია Laser therapy or photocoagulation of skin of lower limb

QDSA50 ქვედა კიდურზე კანის კრიოთერაპია Cryotherapy of skin of lower limb

QDSA99 ქვედა კიდურზე კანის სხვა ადგილობრივი დესტრუქცია Other local destruction of skin of lower limb

QDSB პროცედურები ქვედა კიდურზე კანის ჭრილობის გამო Procedures for wounds of skin of lower limb

QDSB00 ქვედა კიდურზე კანის გაკერვა Suture of skin of lower limb

QDSB05 ქვედა კიდურზე კანის ჭრილობის რევიზია Revision of wound of skin of lower limb

QDSB10 ქვედა კიდურის კანზე ჭრილობის ძირითადი შეხვევა Major dressing of wound of skin of lower limb

QDSB99 სხვა პროცედურები ქვედა კიდურზე კანის ჭრილობის გამო Other procedure for wound of skin of lower limb

QDSC ქვედა კიდურის კანიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from skin of lower limb



NCSP TEXT

QDSC00 ქვედა კიდურის კანიდან ან კანქვეშა ქსოვილიდან უცხო სხეულის 
ამოღება

Removal of foreign body from skin or subcutaneous tissue of lower limb

QDSD პროცედურები ქვედა კიდურზე დამწვრობის გამო Procedures for burns of lower limb

QDSD00 ქვედა კიდურზე ძირითადი დამწვრობის შეხვევა Dressing of major burn of lower limb

QDSD10 ქვედა კიდურზე დამწვრობის შედეგად მკვდარი ქსოვილის მოცილება Debridement of burn of lower limb

QDSD20 ქვედა კიდურზე დამწვრობის ამოკვეთა Excision of burn of lower limb and coverage

QDSE ქვედა კიდურის კანზე დაზიანების ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of lesion of skin of lower limb

QDSE00 ქვედა კიდურზე მოდუნებული კანის ან კანის ნაოჭის ამოკვეთა Excision of loose skin or fold of skin from lower limb

QDSE20 ქვედა კიდურზე კანის ნაჭრილობევის ან შემაერთებელი ქსოვილის 
ამოკვეთა და აღდგენა

Excision and repair of scar or web of skin of lower limb

QDSE25 ქვედა კიდურზე დამწვრობის შედეგად გამოწვეული ნაჭრილობევის 
ამოკვეთა და აღდგენა

Excision and repair of scar of lower limb caused by burn

QDSE30 ქვედა კიდურზე ქირურგიული ნაჭრილობევის ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of surgical scar of lower limb

QDSE35 ქვედა კიდურზე ოპერაციის ან ტრავმის შემდგომ კანის დეფექტის 
აღდგენა

Repair of skin defect of lower limb after surgery or injury

QDSE40 ქვედა კიდურზე დაავადების შემდგომ კანის ანომალიის ან დაზიანების 
აღდგენა

Repair of anomaly or lesion after disease of skin of lower limb

QDSE45 ოპერაცია ტერფის სინდაქტილიის გამო Operation of syndactyly of foot

QDSE80 ქვედა კიდურზე კანის ყველა შრის გამჭოლი სხვა დაზიანების ამოკვეთა Excision of other lesion extending through all layers of skin in lower limb
QDSE82 ქვედა კიდურის კანზე სხვა ზედაპირული დაზიანების ამოკვეთა Excision of other superficial lesion of skin in lower limb
QDSE99 ქვედა კიდურზე კანის სხვა ამოკვეთა ან აღდგენა Other excision or repair of skin of lower limb
QDSG ოპერაციები ქვედა კიდურის კანზე ქრონიკული წყლულების და ფისტულების 

გამო
Operations for chronic ulcers and fistulae of skin of lower limb

QDSG00 ქვედა კიდურზე ნაწოლიდან მკვდარი ქსოვილის მოცილება Debridement of bedsore of lower limb
QDSG10 ქვედა კიდურზე ნაწოლის ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of bedsore of lower limb
QDSG20 ოპერაციები ქვედა კიდურის კანზე ქრონიკული წყლულების ან ფისტულების 

გამო
Operation for chronic ulcer or fistula of skin of lower limb

QDSG30 ქვედა კიდურზე ქირურგიული ჭრილობის დაგვიანებული დახურვა Delayed skin closure of surgical wound of lower limb
QDSG99 სხვა ოპერაციები ქვედა კიდურის კანზე ქრონიკული წყლულის ან ფისტულის 

გამო
Other operation for chronic ulcer or fistula of skin of lower limb

QDSH ფეხის თითის ფრჩხილებზე ოპერაციები Operations on toe nails
QDSH00 ფეხის თითის ფრჩხილის მოცილება Avulsion of toe nail
QDSH10 ფეხის თითის ფრჩხილის საწოლის ამოკვეთა Excision of nail bed in toe
QDSH20 ფეხის თითის ფრჩხილის დეფორმაციის კორექცია Correction of deformity of toe nail
QDSH30 ფეხის თითის ფრჩხილის მიკროქირურგიული გადანერგვა Transfer of toe nail, microsurgical
QDSJ ესთეტიკური ოპერაციები ქვედა კიდურის კანზე Aesthetic operations on skin of lower extremity
QDSJ00 ქვედა კიდურის ლიპოსაქცია Liposuction in lower limb
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QDSJ05 ქვედა კიდურზე მოდუნებული  კანის ან კანის სიჭარბის სხვა კორექცია Correction of loose or redundant skin of lower limb
QDSJ99 ესთეტიკური ოპერაციები ქვედა კიდურის კანზე Other aesthetic operations on skin of lower limb
QW განმეორებითი ოპერაციები კანზე და კანქვეშა ქსოვილზე Reoperations in surgery of skin and subcutaneus tissue
QWSA00 კანის ქირურგიაში  გახსნილი ჭრილობის  მთლიანობის აღდგენა Repair of wound dehiscence in surgery of skin
QWSB00 კანის ქირურგიაში განმეორებითი ოპერაცია ინფექციის გამო Reoperation for infection in surgery of skin
QWSC00 კანის ქირურგიაში განმეორებითი ოპერაციები ზედაპირული ინფექციის გამო Reoperation for superficial infection in surgery of skin

QWSD00 კანის ქირურგიაში განმეორებითი ოპერაცია სისხლდენის გამო Reoperation for haemorrhage in surgery of skin
QWSF00 კანის პლასტიკურ ქირურგიაში განმეორებითი ოპერაცია ნაკერის უკმარისობის 

გამო
Reoperation for insufficiency of suture in plastic surgery of skin

QWSW99 კანის სხვა განმეორებითი ოპერაცია Other reoperation in surgery of skin
QX დაუზუსტებელი უბნის კანი და კანქვეშა ქსოვილი Skin and subcutaneus tissue of unspecified region
QXD კანის დაუზუსტებელი უბნის დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of skin of unspecified region
QXDA2X რბილი ქსოვილის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა , რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში
X-ray examination of soft tissue not elsewhere classified

QXDB2C რენტგენოლოგიური ფისტულოგრაფია Fistulogaphy with X-ray
QXDE1A კანის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrasound examination of skin
QXDE2X რბილი ქსოვილის ულტრაბგერითი გამოკვლევა, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში
Ultrsound examination of soft tissue not elsewhere classified

QXDE3H კანთან ახლოს მდებარე დაზიანებული უბნის ულტრაბგერითი გამოკვლევა Ultrsound examination of lesion close to skin

QXF კანის სხვა დიაგნოსტიკური პროცედურა Other diagnostic procedures of skin
QXFA00 სინათლის ტესტი Light test
QXFA20 გამოკვლევა ვუდის სინათლით Examination with Woods light
QXFA30 დერმატოზის გამოკვლევა მიკროსკოპით Examination of dermatosis with microscope
QXFA32 ინვაზიის გამოკვლევა მიკროსკოპით Examination of infestation with microscope
QXFA90 დერმატოსკოპია Dermatoscopy
QXFA91 ციფრული დერმატოსკოპია DIgital dermatoscopy
QXFB00 ოფლის ტესტი Sweat test
QXFX00 კანის ტემპერატურის გაზომვა Measurement of skin temperature
QXFX90 კანის კლინიკური დათვალიერება Skin clinical examination
QXFX99 კანის სხვა გამოკვლევა Other examination of skin
QXO კანის დაუზუსტებელი უბნის რადიოთერაპია Radiotherapy of skin of unspecified region
QXO090 კანის ბრაქითერაპია Brachytherapy of skin
QXO099 მთლიანი კანის რადიოთერაპია Whole skin radiotherapy
QXOB00 თერაპია გრენცის / ბაკის სხივებით Grenz / Bucky ray therapy
QXS ქირურგიული ჩარევა კანის დაუზუსტებელ უბანზე Surgery of skin of unspecified region
QXSA კანის დაუზუსტებელი უბნის დაზიანების პუნქცია, კვეთა ან ადგილობრივი 

დესტრუქცია
Puncture, incision or local destruction of lesion of skin of unspecified region

QXSA00 კანის დაუზუსტებელი უბნის პუნქცია Puncture of unspecified region of skin
QXSA05 კანის დაუზუსტებელი უბნის კვეთა Incision of unspecified region of skin
QXSA20 კანის დაუზუსტებელი უბნის დაზიანების დერმაბრაზია ან პარსვა Dermabrasio or shaving of lesion of unspecified region of skin
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QXSA30 კანის დაუზუსტებელი უბნის ელექტროკოაგულაცია Electrocoagulation of unspecified region of skin
QXSA40 კანის დაუზუსტებელი უბნის ლაზერული თერაპია ან ფოტოკოაგულაცია Laser therapy or photocoagulation of unspecified region of skin

QXSA50 კანის დაუზუსტებელი უბნის კრიოთერაპია Cryotherapy of unspecified region of skin
QXSA99 კანის დაუზუსტებელი უბნის სხვა კვეთა, ბიოფსია ან ადგილობრივი 

დესტრუქცია
Other incision, biopsy or local destruction of unspecified region of skin

QXSB პროცედურები კანის დაუზუსტებელი უბნის ჭრილობის გამო Procedures for wounds of unspecified region of skin
QXSB00 კანის დაუზუსტებელი უბნის გაკერვა Suture of unspecified region of skin
QXSB05 კანის დაუზუსტებელი უბნის ჭრილობის რევიზია Revision of wound of skin of unspecified region
QXSB10 კანის დაუზუსტებელი უბნის ძირითადი ჭრილობის შეხვევა Dressing of major wound of unspecified region of skin
QXSB99 კანის დაუზუსტებელ უბანზე სხვა პროცედურა Other procedure for wound of unspecified region of skin
QXSC კანის დაუზუსტებელი უბნიდან და სხვადასხვა ადგილიდან უცხო სხეულის 

ამოღება
Removal of foreign body from skin and miscellaneous locations of unspecified region

QXSC00 კანის ან კანქვეშა ქსოვილის დაუზუსტებელი უბნიდან უცხო სხეულის ამოღება Removal of foreign body from unspecified region of skin or subcutaneous tissue

QXSC99 დაუზუსტებელი უბნიდან უცხო სხეულის ამოღება, რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

Other removal of foreign body not elsewhere specified from unspecified region

QXSD დაუზუსტებელ უბანზე პროცედურები დამწვრობის გამო Procedures for burns of unspecified region
QXSD00 დაუზუსტებელი უბნის დამწვრობის ძირითადი  შეხვევა Dressing of major burn of unspecified region
QXSD10 დაუზუსტებელ უბანზე დამწვრობის შედეგად მკვდარი ქსოვილის 

მოცილება
Debridement of burn of unspecified region

QXSD20 დაუზუსტებელ უბანზე დამწვრობის ამოკვეთა და დახურვა Excision and coverage of burn of unspecified region

QXSE დაუზუსტებელ უბანზე დაზიანების ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of lesion of unspecified region of skin

QXSE00 დაუზუსტებელ უბანზე მოდუნებული კანის ან კანის ნაოჭის ამოკვეთა Excision of loose skin or fold of skin from unspecified region of skin

QXSE05 საოფლე ჯირკვლების ან კანის იმ დაუზუსტებელი უბნის ამოკვეთა, სადაც 
საოფლე ჯირკვალი მდებარეობს 

Excision of sweat glands or sweat gland-bearing unspecified region of skin

QXSE20 კანის დაუზუსტებელ უბანზე ნაწიბურის ან შემაერთებელი ქსოვილის ამოკვეთა 
და აღდგენა

Excision and repair of scar or web of unspecified region of skin

QXSE25 დაუზუსტებელ უბანზე დამწვრობის მიერ გამოწვეული ნაჭრილობევის 
ამოკვეთა და აღდგენა

Excision and repair of scar caused by burn of unspecified region

QXSE30 დაუზუსტებელ უბანზე ქირურგიული ნაწიბურის  ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of surgical scar of unspecified region
QXSE35 დაუზუსტებელ უბანზე ოპერაციის ან ტრავმის შემდგომ კანის დეფექტის 

აღდგენა
Repair of skin defect after surgery or injury of unspecified region

QXSE40 დაუზუსტებელ უბანზე დაავადების შემდგომ კანის ანომალიის ან დაზიანების 
აღდგენა

Repair of anomaly or lesion after disease of unspecified region of skin

QXSE80 დაუზუსტებელ უბანზე კანის ყველა  შრის გამჭოლი დაზიანების ამოკვეთა Excision of other lesion extending through all layers of skin in uspecified region

QXSE82 დაუზუსტებელ უბანზე კანის სხვა ზედაპირული დაზიანების ამოკვეთა Excision of other superficial lesion of skin in unspecified region
QXSE99 დაუზუსტებელ უბანზე კანის სხვა ამოკვეთა ან აღდგენა Other excision or repair of unspecified region of skin
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QXSG ოპერაციები დაუზუსტებელი უბნის კანზე ქრონიკული წყლულების და 
ფისტულების გამო

Operations for chronic ulcers and fistulae of unspecified region of skin

QXSG00 დაუზუსტებელ უბანზე ნაწოლიდან მკვდარი ქსოვილის მოცილება Debridement of bedsore of unspecified region
QXSG10 დაუზუსტებელ უბანზე ნაწოლის ამოკვეთა და აღდგენა Excision and repair of bedsore of unspecified region
QXSG20 ოპერაციები დაუზუსტებელი უბნის კანზე ქრონიკული წყლულების ან 

ფისტულების გამო
Operation for chronic ulcer or fistula of unspecified region of skin

QXSG30 დაუზუსტებელ უბანზე ქირურგიული ჭრილობის დაგვიანებული დახურვა Delayed skin closure of surgical wound of unspecified region

QXSG99 სხვა ოპერაციები დაუზუსტებელი უბნის კანზე ქრონიკული წყლულების ან 
ფისტულების გამო

Other operation for chronic ulcer or fistula of unspecified region of skin

QXSH00 დაუზუსტებელი უბნის ფრჩხილის   მოცილება Avulsion of nail of unspecified region
QXSH01 დაუზუსტებელი უბნის ფრჩხილის საწოლის ამოკვეთა Excision of nail bed of unspecified region
QXSH05 დაუზუსტებელი უბნის ფრჩხილის დეფორმაციის კორექცია Correction of deformity of nail of unspecified region
QXSH10 დაუზუსტებელი უბნის ფრჩხილის გადანერგვა Transplantation of nail of unspecified region
QXSJ დაუზუსტებელი უბნის კანზე ესთეტიკური ოპერაციები Aesthetic operations on unspecified region of skin
QXSJ00 დაუზუსტებელი უბნის ლიპოსაქცია Liposuction of unspecified region
QXSJ05 დაუზუსტებელ უბანზე მოდუნებული  კანის ან კანის სიჭარბის სხვა კორექცია Correction of loose or redundant skin of unspecified region

QXX სხვა პროცედურები კანზე Other procedures of skin
QXXA00 ბიოლოგიური თერაპია დამუშავებით Biological debridement therapy
QXXB00 ჭრილობის დახურვა ლენტით ან წებოთი Closure of wound with tape or glue
QXXB10 ჭრილობის სხვა შეხვევა Other dressing of wound
QXXB90 ჭრილობის თერაპია ვაკუუმით Vacume treatment of wound
QXXC00 კანქვეშა სკლეროთერაპია Subcutaneous sclerotherapy
QXXX00 კანის ბიოფსია Biopsy of skin
QXXX02 კანის ნემსით ბიოფსია Needle biopsy of skin
QXXX10 მოლუსკის მოცილება Removal of molluscum
QXXX12 მეჭეჭის მოცილება Removal of wart
QXXX20 კანქვეშა მედიკამენტური იმპლანტის იმპლანტაცია Implantation of subcutaneous medicament implant
QXXX22 კანქვეშა მედიკამენტური იმპლანტის ამოღება Removal of subcutaneous medicament implant
QXXX40 ნაკერების ამოღება Removal of sutures of skin
QXXX50 დამწვრობის შეხვევის შეცვლა Exchange of bandage for burn
QXXX60 ტატუირება Tatoe
QXXX62 კოსმეტოლოგიური პროცედურა Cosmetolgic procedure
QXXX70 იონტოფერეზი ჰიპერჰიდროზის გამო Iontoferesis for hyperhidrosis
QXXX80 კანის სინჯი Smearing of skin
QXXX84 თერაპია სამედიცინო აბაზანებით Medical bath therapy
QXXX99 კანზე სხვა მცირე პროცედურები Other minor procedure on skin

R რეაბილიტაცია და მოვლა Rehabilitation and nursing care
R1 რეაბილიტაციისთვის შეფასება Evaluation for rehabilition
R1R100 რეაბილიტაციის საჭიროების ზოგადი შეფასება General evaluation of need for rehabilitation
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R1R110 საცხოვრებელი პირობების შეფასება Evaluation of living conditions
R1R120 ცხოვრების ხარისხის შეფასება Evaluation of quality of life
R1R210 რეაბილიტაციის საჭიროების და შესაძლებლობების სამედიცინო შეფასება Medical evaluation of need and possibiliteis to rehabilitation

R1R220 რეაბილიტაციის საჭიროების და შესაძლებლობების ფსიქოლოგიური შეფასება Psychological evaluation of need and poosibilities to rehabilitation

R1R230 რეაბილიტაციის საჭიროების და შესაძლებლობების ნეიროფსიქოლოგიური 
შეფასება

Neuropsychological evaluation of need and possibilities to rehabilitation

R1R240 რეაბილიტაციის საჭიროების და შესაძლებლობების სოციალური შეფასება Social evaluation of need and possibilities of rehabilitation

R1R250 ფუნქციონირების შეფასება Evaluation of functioning
R1R260 კომუნიკაციური ფუნქციონირების შეფასება Evaluation of communicative functioning
R1R270 საგანმანათლებლო რეაბილიტაციის საჭიროების შეფასება Evaluation of need for educational rehabilitation
R1R280 ოკუპაციური რეაბილიტაციის საჭიროების შეფასება Evaluation of need for occupational rehabilitation
R1R282 სამუშაო ადგილის ერგონომიული შეფასება Ergonomic evaluation of workplace
R1R310 თვითმოვლის ტესტი ბავშვებისთვის Day-care test for children
R1R320 საგანმანათლებლო ტესტი Educational test
R1R330 პროფესიული ტესტი სპეციალურ დეწესებულებაში Occupational test at special institute
R1R340 პროფესიული ტესტი ღია გარემოში Occupational test in open environment
R1R350 სახლის მოვლის ტესტი Housing test
R1R400 რეაბილიტაციის გეგმის შედგენა Generation of plan for rehabilitation
R2 რჩევა და ინფორმაცია რეაბილიტაციისთვის Advice and information for rehabilition
R2R110 პირველი წყაროდან ინფორმაციის გავრცელება Giving first hand information
R2R120 ინფორმაცია და რჩევა სარეაბილიტაციო სამსახურის და კეთილდღეობის 

შესახებ
Information and advice about rehabilitation services and wellfare

R2R130 ინფორმაცია და რჩევა დამოუკიდებელი ცხოვრების შესახებ Information and advice about independent living
R2R200 რჩევა საგანმანათლებლო რეაბილიტაციის შესახებ Advice about educational rehabilitation
R2R310 რჩევა პროფესიის შერჩევის შესახებ Advice about occupation selection
R2R320 რჩევა სამუშაოს შესახებ Employment advice
R3 სარეაბილიტაციო სწავლება Rehabilitative training
R3R110 ფსიქოლოგიური სწავლება Psychosocial training
R3R120 მოძრაობის (ლოკომოტორული) სწავლება Locomotor training
R3R130 თვითმოვლის სწავლება Training in daily routines
R3R140 კომუნიკაციური შესაძლებლობების სწავლება Training of communicative ability
R3R150 გარემოსთან ურთიერთობების სწავლება Training for interaction with life surroundings
R3R160 საგანმანათლებლო და სასწავლო შესაძლებლობების სწავლება Training of educational and learning abilities
R3R200 საზოგადოებასთან ურთიერთობების სწავლება Society training
R3R300 სახლის მოვლის სწავლება Housing training
R3R410 დაწყებით სკოლაში, საშუალო სკოლაში ან მოზრდილთა დაწყებით სკოლაში  

სპეციალური განათლება
Special eduction at elementary school, high school or in adult elementary education

R3R420 ზოგადი პროფესიული სწავლება General occupational training
R3R430 პროფესიულ საშუალო სკოლაში ან უნივერსიტეტში განათლება Education at occupational high school or at university
R3R440 მოზრდილების პროფესიული განათლება Adult occupational education
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R3R450 პროფესიული განათლება სპეციალურ დაწესებულებაში Occupational education at special institute
R3R460 ხელობის სწავლება  (სამსახურში) Apprenticeship training
R3R470 სხვა განათლება Other education
R3R510 პროფესიული სწავლება Occupational training
R3R520 მუშაობის უნარიანობის გაუმჯობესების ტრეინინგი Training to maintain and increase ability work
R3R530 პროფესიული რეაბილიტაცია Occupational rehabilitation
R3R540 რეაბილიტაცია სამუშაოს მეშვეობით Rehabilitation through work
R3R600 "ჰობის" სახელმძღვანელო Guidance to hobbies
R3RB00 სქესობრივი ცხოვრების  შესახებ  რჩევა და კონსულტაცია Counceling and advise to support sexual functions
R4 სარეაბილიტაციო თერაპია Rehabilitative therapy
R4R110 ფიზიოთერაპია Physiotherapy
R4R120 შრომითი თერაპია Occupational therapy
R4R130 ლოგოპედია Speech therapy
R4R136 რეაბილიტაცია სმენის პრობლემებთან დაკავშირებით Rehabilitation for hearing problems
R4R138 ყლაპვის თერაპია Swallowing therapy
R4R140 ფსიქოთერაპია Psychotherapy
R4R142 ბიოლოგიური უკუკავშირი Biofeedback
R4R150 ნევროფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია Neuropsychological rehabilitation
R4R160 სხვა სარეაბილიტაციო თერაპია Other rehabilitative therapy
R4R162 კონსულტირება ოჯახურ საკითხებთან დაკავშირებით Family counceling
R4R168 მხარდამჭერი დისკუსია Supportive discussion
R4R170 სარეაბილიტაციო აღზრდის სამკურნალო მეთოდები Therapyforms for rehabilitative upbringing
R5 სპეციალური დამხმარე საშუალებები რეაბილიტაციისთვის Special aids for rehabilitation
R5R110 დამხმარე საშუალებების საჭიროების შეფასება და შერჩევა, ტესტირება, დაყენება 

და ადგილზე მიტანა გამოყენების დემონსტრაციით
Assesment of aid need and choice, testing, adjustment and delivery of device with demonstration of 
use

R5R120 დამხმარე საშუალებების წარმოება Production of aiding device
R5R130 დამხმარე საშუალებების შეკეთება და მომსახურება Restoration and service of aiding device
R5R140 დამხმარე საშუალებების გამოყენებისას თანმიმდევრული მოქმედება Follow-up of use of aiding device
R5R210 გარემოს შეცვლის საჭიროების შეფასება Assesmkent of need to changes in the environment
R5R220 გარემოს ცვლილებები Changes in the environment
R5R230 ცვლილებები გარემოს კონტროლის მხარდაჭერისთვის Changes to support control of environment
R5R310 სამუშაოს შერჩევა ეკონომიკური მხარდაჭერის გარეშე Work dispositon without economical aid
R5R320 სამუშაოს შერჩევა ეკონომიკური მხარდაჭერით Work disposition with economical aid
R5R330 თვითდასაქმების მხარდაჭერა/ხელშეწყობა Support for self-employment
R5R340 უწყვეტი შრომითი მოღვაწეობის მხარდაჭერა/ხელშეწყობა Support for continuous occupational activity
R5R350 სამუშაო უნარშეზღუდულებისათვის Sheltered work
R5R410 ტრანსპორტისა და თანმხლების მომსახურება Transport and escort service
R5R420 გამყოლი ძაღლის მომსახურება Guide-dog service
R5R430 თარჯიმნის მომსახურება Interpreter service
R5R440 სწავლული ასისტენტის მომსახურება Study assistant service
R5R450 პირადი ასისტენტის მომსახურება Personal assistant service
R5R460 მომსახურების ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებული მხარდaჭერა Support related to service habitation
R5R599 სხვა სარეაბილიტაციო მომსახურეობა Other rehabilitation service
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RDR111 კვებითი თერაპიას ზოგადი ანამნეზი Nutrional therapy general anamnesis
RDR112 საჭმლის მოხმარების ისტორია Nutrition intake history
RDR120 საკვების კომპონენტების მოხმარების გაზომვა Nutrient intake measurement
RDR130 კვებითი სტატუსის შეფასება Nutritional state evaluation
RDR150 კვებითი/ალიმენტარული თერაპიის გეგმის შედგენა Production of plan for nutrional therapy
RDR160 კვებითი/ალიმენტარული თერაპიისას თანმიმდევრული მოქმედება Nutrional therapy follow-up
RDR211 პირადი კვებითი/ალიმენტარული თერაპია Personal nutritional therapy
RDR213 კვების შესახებ რჩევა ოჯახის მეშვეობით Nutritional advice through family
RDR220 ჭამის დროს საკვები კომპონენტების მიღების გეგმის შედგენა Production of nutrient plan for meals
RDR230 საჭმლის მომზადების სწავლება Teaching of meal preparation
RDR240 სურსათის შერჩევის სახელმძღვანელო Guidance in food supplies selection
RDR250 კვების სახელმძღვანელო Guidance of educational meal
RDR290 სხვა კვებითი/ალიმენტარული თერაპია Other nutriotional therapy
RF ფიზიოთერაპია Physiotherapy
RFRA00 ფიზიოთერაპევტული გამოკვლევა Physiotherapeutic examination
RFRA20 გეგმიური ფიზიოთერაპია Planning physiotherapy
RFRB00 მოძრაობის და ფუნქციონირების მხარდაჭერის დამხმარე ტექნიკური 

მომსახურება
Technical aid service to support moving and functioning

RJR120 ტერფის ჯანმრთელობის შეფასება Evaluation of foot health
RJR122 ფეხსაცმლის შესატყვისობის შეფასება Evaluation of footwear adequacy
RJR124 სპეციალური ფეხსაცმლის და სხვა მოწყობილობების საჭიროების და შედეგის 

შეფასება
Evaluation of need and effect of special footwear and other devices

RJR125 დგომის პოზიცია და სიარულის შეფასება Evaluation of standing position and walking
RJR126 ტერფის ლანჩაზე დატვირთვის შეფასება Evaluation of load on foot soles
RJR127 ქვედა კიდურის სტრუქტურის და ფუნქციონირების გამოკვლევა Examination of lower extremity structure and function
RJR128 ტერფებში ტკივილის შეფასება Evaluation of pain in feet
RJR129 ტერფიდან ნიმუშის აღება მიკრობიოლოგიური ტესტისთვის Sampling for microbiological testing from feet
RJR130 ტერფის გეგმიური თერაპია Planning foot therapy
RJR210 პაციენტის ინსტრუქტირება ფეხების მოვლის შესახებ Patient instructions of foot care
RJR214 ტერფის გეგმიური თერაპია Planning foot therapy
RJR310 ტერფების და ქვედა კიდურების ფიზიკური ვარჯიში Physical training of feet and lower extremities
RJR320 ტერფის ფიზიკური თერაპია Physical foot therapy
RJR410 ტერფის კანის მოვლა Foot skin care
RJR420 ფეხის თითის თერაპია Toe nail treatment
RJR490 ტერფის სხვა თერაპია Other foot therapy
RL ლოგოპედური მომსახურება Logopedic services
RLRA00 ლოგოპედური შემოწმება Logopedic examination
RLRA20 ლოგოპედური თერაპიის დაგეგმვა, შემდგომი კვლევა Planning and follow-up of logotherapy
RLRB00 საკომუნიკაციო ტექნიკური დამხმარე საშუალების მომსახურება Service for technical aid for communication
RN მოვლა Nursing care
RNXA00 პაციენტის გადაბრუნება Turning over patient
RNXA90 პაციენტის სხვა გადაადგილება Other moving of patient
RNXB00 პაციენტის სხეულის მოვლა Body care of patient
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RNXB90 თვითმოვლის სხვა მხარდაჭერა Other support of taking care of oneself
RNXX00 მოვლის კონტროლი / მონიტორინგი Nursing monitoring
RNXX90 სხვა მოვლა Other nursing care
RS სოციალური მოსახურეობა Social services
RSRA00 სოციალური სამუშაოს ფორმულირება Social work statement
RSRA10 სოციალური სიტუაციის შეფასება Assesment of social situation
RSRA20 სოციალური სამსახურის დისკუსია Social work discussion
RSRB00 სოციალური დახმარება Social assistance
RSRC00 მომსახურების და მრავალ პროფესიული კოოპერაციის კოორდინირება Coordination of services and multiprofesional cooperation
RSRD00 კონსულტაცია და გადაწყვეტილება სოციალური გადასახადის შესახებ Social payment consultation and decision
RSRX00 სხვა სოციალური მხარდაჭერა Other social support
RTR110 შრომითი თერაპიას საჭიროების შეფასება Evaluation of need for occupational therapy
RTR120 ცხოვრებისეული სიტუაციის შეფასება შრომითი თერაპიასთან დაკავშირებით Evaluation of lifesituation in relation to occupational therapy

RTR131 თვითმოვლის შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of ability to take care of oneself
RTR132 სახლის და ყოველდღიური გარემოს მოვლის შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of ability to take care of home and every day surrounding
RTR133 სკოლაში დაშვების და სწავლების შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of ability to admit school and study
RTR134 მუშაობის შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of ability to work
RTR135 სოციალური მონაწილეობის შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of ability for social participation
RTR136 თავისუფალი დროს გამოყენების შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of ability to use leisure time
RTR137 ბავშვის თამაშის შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of ability for child play
RTR138 დასვენების შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of ability to rest
RTR139 სხვა შრომითი სიტუაციების დაძლევის შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of ability to manage other occupational situations
RTR141 მომსახურების საჭიროების შეფასება Evaluation of need for services
RTR143 სახლში და ახლო გარემოში ცვლილებების აუცილებლობის შეფასება Evaluation of need for changes at home and in nearby surrounding
RTR151 მამოძრავებელი/მოტორული ფუნქციის შეფასება Evaluation of motor function
RTR152 ინფორმაციის დამუშავების შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of processing ability
RTR153 ინტელექტუალური შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of mental ability
RTR154 სოციალური შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of social ability
RTR155 სულიერი/ეთიკური შესაძლებლობის შეფასება Evaluation of ethical ability
RTR159 სხვა ან ზოგადი შესაძლებლობის შეფასება Evaluationo of other or general ability
RTR161 მგრძნობიარობის/სენსორული შეფასება Evaluation of sensoric capacity
RTR162 მოძრაობის/მოტორული უნარიანობის შეფასება Evaluation of motor capacity
RTR163 კოგნიტური (შეცნობის) უნარიანობის შეფასება Evaluation of coginitve capacity
RTR164 ინტელექტუალური უნარიანობის შეფასება Evaluation of mental capacity
RTR165 სოციალური უნარიანობის შეფასება Evaluation of social capacity
RTR166 სულიერი უნარიანობის შეფასება Evaluation of ethical capacity
RTR169 სხვა ან ზოგადი უნარიანობის შეფასება Evaluation of other or general capacity
RTR171 ორთოზის (ორთოპედიული მოწყობილობის) საჭიროების შეფასება Evaluation of need for orthosis
RTR172 დამხმარე საშუალების საჭიროების შეფასება Evaluation of need for aiding device
RTR179 სხვა მოწყობილობის საჭიროების შეფასება Evaluation of need for other tools
RTR180 შრომითი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, შესაძლებლობების მოკლე მიმოხილვა Summary of possibilities to promote occupational functioning

RTR190  შრომითი თერაპიის სხვა შეფასება Other occupational therapy evaluation
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RTR210 შრომითი ფუნქციონირების ხელშემწყობი გეგმა Plan for promoting occupational functioning
RTR220 შრომითი თერაპიის სესიის მომზადება Preparation of occupational therapy session
RTR231 შრომითი თერაპია თვითმოვლის ხელშეწყობისთვის Occupational therapy to promote taking care of oneself
RTR232 შრომითი თერაპია ყოველდღიური საქმის ზრუნვის ხელშეწყობისთვის Occupational therapy to take care of everyday matters
RTR233 შრომითი თერაპია სკოლაში დაშვების და სწავლების ხელშეწყობისთვის Occupational therapy to promote admitting school and studing
RTR234 შრომითი თერაპია შრომის ხელშეწყობისთვის Occupational therapy to promote working
RTR235 შრომითი თერაპია სოციალური მონაწილეობის ხელშეწყობისთვის Occupational therapy to promote social participation
RTR236 შრომითი თერაპია თავისუფალი დროის ეფექტური გამოყენებისთვის Occupational therapy to promote leisure acivities
RTR237 შრომითი თერაპია ბავშვის თამაშების ხელშეწყობისთვის Occupational therapy to promote child play
RTR238 შრომითი თერაპია დასვენების ხელშეწყობისთვის Occupational therapy to promote resting
RTR239 შრომითი თერაპია სხვა ან ზოგადი ფუნქციების ხელშეწყობისთვის Occupational therapy to promote other or general functions

RTR241 გარემოსთან ადაპტირების ხელშესაწყობად მომსახურების დაგეგმვა და 
მოგვარება

Planning and arranging services to promote coping with enviroment

RTR244 მოღვაწეობის ხელშეწყობისთვის სახლში და ახლო გარემოში ცვლილებების 
დაგეგმვა და მოგვარება

Planning and following changes at home and nearby surrounding to promote acitivity

RTR249 სხვა შრომითი თერაპია გარემოსთან ადაპტირების ხელშეწყობისთვის Other occupational therapy to promote coping with enviroment
RTR251 მოძრაობის შესაძლებლობის გაძლიერება Strengthening motor ability
RTR252 ინფორმაციის დამუშავების შესაძლებლობის გაძლიერება Strengthening process ability
RTR253 ინტელექტუალური შესაძლებლობის გაძლიერება Strengthening psychic ability
RTR254 სოციალური შესაძლებლობის გაძლიერება Strengthening social ability
RTR255 სულიერი შესაძლებლობის გაძლიერება Strengthening ethical ability
RTR259 ფუნქციური შესაძლებლობის ზოგადი გაძლიერება General strenghtening of functional ability
RTR261 მგრძნობელობითი/სენსორული უნარიანობის გაუმჯობესება Improving sensoric capacity
RTR262 მოძრაობის უნარიანობის გაუმჯობესება Improving motor capacity
RTR263 კოგნიტური(შეცნობის)  უნარიანობის გაუმჯობესება Improving cognitive capacity
RTR264 ინტელექტუალური უნარიანობის გაუმჯობესება Improving mental capacity
RTR265 სოციალური უნარიანობის გაუმჯობესება Improving social capacity
RTR266 სულიერი უნარიანობის გაუმჯობესება Improving ethical capacity
RTR269 ფუნქციური შესაძლებლობის ზოგადი გაუმჯობესება General improving of functional capacity
RTR271 ორთოზის (ორთოპედიული მოწყობილობის) ხელახლა შექმნა Reporduction of orthosis
RTR272 ორთოზის (ორთოპედიული მოწყობილობის) ადაპტაცია, მიტანა და 

მომხმარებლის ინსტრუქტირება და თანმიმდევრული მოქმედება
Orthosis adapation, delivery, user insttructions and follow-up

RTR273 დამხმარე საშუალებების ხელახლა შექმნა Reproduction of aiding device
RTR274 დამხმარე საშუალებების ადაპტაცია, ადგილზე მიტანა და მომხმარებლის 

ინსტრუქტირება და თანმიმდევრული მოქმედება
Aiding device adaptation, delivery, user instructions and follo-up

RTR279 სხვა მოწყობილობის ხელახლა წარმოქმნა ან ადგილზე მიტანა Other device reproduction or delivery
RTR490 სხვა შრომითი თერაპია Other occupational therapy
RXXA00 ნარკოტიკული დამოკიდებულების თერაპია Therapy for drug addiction
S

ამბულატორული პროცედურები პირის ღრუსა და კბილებზე 
Outpatient care procedures of mouth and teeth
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SAF პირის ღრუს შემოწმება რევიზია Mouth examinations

SAFA01 პირის ღრუს მარტივი შემოწმება რევიზია Simple examination of mouth

SAFA02 პირის ღრუს საბაზისო/ძირითადი შემოწმება Basic examination of mouth

SAFA03 პირის ღრუს გაფართოებული შემოწმება Extended examination of mouth

SAFA04 პირის ღრუს სპეციალური შემოწმება Special investigation of mouth

SBD სტომატოლოგის მიერ პირის ღრუს დიაგნოსტიკური რადიოლოგიური 
გამოკვლევა

Diagnostic radiology of mouth by dentist

SBDAB2 კბილების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კსტომატოლოგთან 
ვიზიტის დროს

Tooth X-ray examination in conjunction with visit to dentist

SBF პირის ღრუში გაზომვა და გამოსახულების მიღება Measurment and imaging within mouth

SBFA00 ნერწყვის ნიმუშის აღება მიკრობიოლოგიური ტესტისთვის Sampling for microbiological testing of saliva

SBFA10 ნერწყვის გამოყოფის გაზომვა Measurement of excretion of saliva

SBFA20 ნერწყვის ბუფერული აქტივობის გაზომვა Measurement of buffering capacity of saliva

SBFB00 პირის ღრუს და კბილების ფოტოგრაფია Photography of mouth and teeth

SBFB10 კბილების ანაბეჭდი და ჩამოსხმული მოდელი Teeth copy and caster model

SBXA00 პირის ღრუს ციტოლოგია Cytology of mouth

SCX პირის ღრუს პრობლემების პროფილაქტიკა Profylactic therapy of mouth problems

SCXA01 მარტივი ანალიზი და რჩევა კვების შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია 
კბილის თერაპიასთან

Simple analysis and advice of nutrition with regard to dentistry

SCXA02 ანალიზი და რჩევა კვების შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია კბილის 
თერაპიასთან

Analysis and advice of nutrition with regard to dentistry

SCXB01 სახლში პირის ღრუს მოვლასთან დაკავშირებული მარტივი სწავლება Simple training for mouth care at home

SCXB02 სახლში პირის ღრუს მოვლასთან დაკავშირებული სწავლება Training for mouth care at home

SCXC01 პირის ღრუს მარტივი ფტორიზაციაა ან სხვა შესაბამისი პროცედურა Simple fluorination of mouth or other corresponding procedure

SCXC02 პირის ღრუს ფლუორიზაცია ან სხვა შესაბამისი პროცედურა Fluorination of mouth or other corresponding procedure

SCXD01 კბილზე ქვის ან ნადების მარტივი მოცილება Simple removal of tooth plaque or tartar

SCXD02 კბილზე ქვის და ნადების მოცილება Removal of tooth plaque or tartar

SCXE00  კბილის ფისურების ჩაბეჭდვა Fissure closure of tooth

SCXX00 კბილების გამოხეხვა Washing of teeth

SDX პაროდონტოლოგია Parodonthologia

SDXA01 მარტივი პაროდონტოლოგიური თერაპია Simple parodonthologic therapy

SDXA02 პაროდონტოლოგიური თერაპია Parodonthologic therapy

SDXA03 პაროდონტოლოგიური თერაპია მოთხოვნით Demanding parodonthologic therapy

SDXA04 პაროდონტოლოგიური თერაპია მკაცრი მოთხოვნით Very demanding parodonthologic therapy

SDXA05 ხანგრძლივი პაროდონტოლოგიური თერაპა მკაცრი მოთხოვნით Very demanding and lengthy parodonthologic therapy
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SDXA10 ალვეოლარული ძვლის შორს წასული და გართულებული 
ცვლილებების პაროდონტოლოგიური თერაპია

Parodonthologic therapy of advnaced and complicated changes of alveolar bone

SDXC10 პაროდონტოლოგიური ფიქსაცია Parodontological fixation

SDXC20 პაროდონტოლოგიური ფართო ფიქსაცია Extensive parodontological fixation

SDXX10 პაროდონტოლოგიური ბალანსირებული გახეხვა Parodontologic balanced grinding

SFX კბილების დაბჟენა Filling of teeth

SFXA00 მცირე ბჟენი Small filling

SFXA10 კბილის ერთი ზედაპირის დაბჟენა Fillning on one surface of tooth

SFXA20 კბილის ორი ზედაპირის დაბჟენვა Filling on two surfaces of tooth

SFXA30 კბილის სამი ან მეტი ზედაპირის დაბჟენა Filling on tree or more surfaces of tooth

SFXA40 კბილის გვირგვინის შეცვლა Replacement of crone of tooth

SFXB10 კბილის ერთი ზედაპირის დაბჟენა, რომელიც გაკეთდა პირის ღრუ 
გარეთ

Filling on one surface of tooth reproduced outside mouth

SFXB20 კბილის ორი ზედაპირის დაბჟენა, რომელიც გაკეთდა პირის ღრუს 
გარეთ

Filling on two surfaces of tooth reproduced outside mouth

SFXB30 კბილის სამი ან მეტი ზედაპირის დაბჟენა, რომელიც გაკეთდა პირის 
ღრუს გარეთ

Filling of tree or more surfaces of tooth reproduced outside mouth

SFXC00 საბჟენი მასალის მრავალსახეობა Pillar of fillings material

SFXC01 დაბჟენის დამხმარე პროცედურა Adjuvant procedure of filling therapy

SFXC92 დაბჟენის სხვა აუცილებელი დამხმარე პროცედურა Other demanding adjuvant procedure of filling therapy

SGX კბილის ფესვის თერაპია Root therapy of teeth

SGXA02 კბილის ფესვის არხის გახსნა და დილატირება-გაფართოება Opening and dilatation of root channel of tooth

SGXA03 კბილის ფესვის არხის აუცილებელი გახსნა და დილატირება Demanding opening and dilatation of root channel of tooth

SGXA04 კბილის ფესვის არხის ძალზედ აუცილებელი გახსნა და დილატირება Very demanding opening and dilatation of root channel of tooth

SGXA05 კბილის ფესვის არხის   აუცილებელი და ხანგძლივი გახსნა და 
დილატირება

Very demanding and lengthy opening and dilatation of root channel of tooth

SGXB00 კბილის პულპის ნაწილობრივი მოცილება (ამპუტაცია) Partial removal of pulpa of tooth

SGXB10 ერთფესვიანი კბილის ფესვის დაბჟენა Fiiling of root of tooth with one root channel

SGXB20 ორფესვიანი კბილის ფესვის დაბჟენა Filling of root of tooth with 2 root channels

SGXB30 სხვა აუცილებელი კბილის ფესვის არის დაბჟენა Other demanding filling of root channel

SGXC00 კბილის ფესვის არხის  ადგილობრივი მედიკამენტოზური თერაპია Local medication of root channel of tooth

SGXC10 კბილის პულპის დახურვა Covering pulpa of tooth

SHX თანკბილვის  კორექცია Correction of pysiology of bite

SHXA01 თანკბილვის  კორექცია – მარტივი სამკურნალო ვიზიტი Correction of physiology of bite - simple therapy visit

SHXA02 თანკბილვის  კორექცია – ძირითადი სამკურნალო ვიზიტი Correction of physiology of bite - basic therapy visit

SHXA03 თანკბილვის  კორექცია – აუცილებელი სამკურნალო ვიზიტი Correction of physiology of bite - demanding therapy visit
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SHXA04 თანკბილვის  კორექცია – მკაცრად აუცილებელი სამკურნალო ვიზიტი Correction of physiology of bite - very demanding therapy visit

SHXB00 "განივის" დამზადება და პირის ღრუში მორგება Prepation and fitting of bite rail to mouth

SHXB10 "ბრეკეტის" შემოწმება Check-up of bite rail

SJX ორთოდონტული თერაპია Orthodontic therapy

SJXA01 ორთოდონტული თერაპიის საჭიროების შეფასება Estimation of need for orthodontic care

SJXA02 ორთოდონტული თერაპიის გეგმა Plan for orthodontic care

SJXA03 ორთოდონტული თერაპიის გეგმა მოთხოვნით Demanding plan for orthodontic care

SJXA04 ორთოდონტული თერაპიის გეგმა მკაცრი მოთხოვნით Very demanding plan for orthodontic care

SJXB00 მორყეული ორთოდონტული მოწყობილობის მორგება პაციენტის 
ინფორმაციით

Fitting of loose orthodontic device with user information

SJXB10 მორყეეული ორთოდონტული მოწყობილობის მორგება პაციენტის 
ინფორმაციით, მოთხოვნით

Fitting of loose orthodontic device with user information, demanding

SJXB30 პირის ღრუს გარე მოწყობილობის წესრიგში მოყვანა და პაციენტის 
ინფორმირება

Extraoral device arrangement and user information

SJXB60 გარე მოწყობილობის გახეხვა და ადაპტაცია External device grinding and adaptation

SJXC00 ბრეკეტი ფიქსირებული მიმაგრებით Bracket with fixed attachment

SJXC10 ერთი კბილის ორთოდონტული მკურნალობა Orthodontic bandage in one tooth

SJXC20 პირის ღრუს გარეგანი დამაგრძელებელი მოწყობილობის წესრიგში 
მოყვანა და პაციენტის ინფორმაცია

Extraoral ofthodontisk pulling device arrangement and urser information

SJXC40 ზედა ან ქვედა ყბიდან ორთოდონტული მოწყობილობის ამოღება – 
მაქსიმუმ 6 ბრეკეტი

Removal of orthodontisk device from either maxilla or mandipula - at most 6 brackets

SJXC50 ზედა ან ქვედა ყბიდან ორთოდონტული მოწყობილობის ამოღება – 
მინიმუმ 7 ბრეკეტი

Removal of orthodontisk device from either maxilla or mandipula - at least 7 brackets

SJXD00 ფიქსირებულ ორთოდონტულ მოწყობილობაზე ისრის / სამკუთხედის 
ამოღება ან ხელმეორედ მიმაგრება

Removal or reattacment of arrow in fixed orthodontisk device

SJXD10 ფიქსირებულ ორთოდონტულ მოწყობილობაზე ისრის / სამკუთხედის 
მიმაგრება

Attachment of arrow to fixed orthodontisk device

SJXD20 ფიქსირებულ ორთოდონტულ მოწყობილობაზე ცვალებადი ფორმის 
ისრის / სამკუთხედის მიმაგრება

Attachment of modifiable arrow of fixed orthodontisk device

SJXD30 ფიქსირებულ ორთოდონტულ მოწყობილობაზე ისრის / სამკუთხედის 
აუცილებელი მიმაგრება

Demanding attachment of arrow to fixed orthodontisk device

SJXD40 სასის ან ენის მზა ისრის / სამკუთხედის ფიქსაცია Fixation of ready made palatinal or lingual arrow

SJXD50 სასის ან ენის ისრის / სამკუთხედის დამზადება და ფიქსაცია Production and attachment of palatinal or lingual arrow

SJXE02 კბილის გახეხვა ორთოდონტული თერაპიასთვის Grinding of tooth for ortodonthic therapy

SJXE90 ორთოდონტული თერაპიის დასრულება Finishing face of orthodontick therapy
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SJXX00 ორთოდონტული მოწყობილობის გამოსწორება სტომატოლოგის მიერ Reparation of orthodontiskt device by dentist

SJXX10 მოკლევადიანი ვიზიტი ორთოდონტული თერაპიისთვის Short check-up visit for orthodontisk therapy

SJXX20 ვიზიტი ორთოდონტული თერაპიისთვის Check-up visit for orthodontisk therapy

SPX საპროთეზო თერაპია Prothetic therapy

SPXA00 კბილების ფორმის შეცვლა საპროთეზო სამუშაოების  დროს Changing form of teeth in prepation for prothetic work

SPXA05 მიმართული "განივი" ??? Guiding rail

SPXA10 კბილზე ან იმპლანტირებულ ბრეკეტზე სამაგრის მოთავსება Setting attachments on tooth or implanted bracket 

SPXA20 კბილის იმპლანტის დაგრძელების შერჩევა და ჩადგმა Selection and insertion of tooth implant extension

SPXA30 სვეტის/შტიფტის გაქლიბვა გვირგვინისთვის ან ხიდისებრი 
პროთეზისთვის

Grinding of column for crown or bridge tooth prosthesis

SPXA40 ფიქსირებული კბილის პროთეზის ხისტი მოდელი Precision model for fixed tooth prosthesis

SPXA50 თანკბილვის განსაზღვრა კბილის პროთეზისთვის Determination of bite for tooth prosthesis

SPXA55 თანკბილვის და კბილთა რკალის პოზიციის განსაზღვრა კბილის 
პროთეზისთვის

Determination of bite and position of tooth arch for tooth prosthesis

SPXA60 კბილის ღერძის ან იმპლანტის შუალედური ფაზის მორგება Adjustment of intermediate phase of tooth column or implant

SPXA65 კბილის ადგილმდებარეობის შერჩევა Adjustment of tooth placement

SPXA70 დასრულებული კბილის პროთეზის პირის ღრუში მორგება და 
დროებითი ფიქსაცია ან ტესტირება

Adjustement of completed tooth prosthesis in the mouth and temporary fixation or testing

SPXB10 კბილის დროებითი გვირგვინი Temporary crone to tooth

SPXB20 დროებითი ხიდი ორ ან მეტ კბილებს შორის Temporary bridge between two or more teeth

SPXB30 დროებითი ნაწილობრივი კბილის პროთეზი Temporary partial teeth prothesis

SPXC10 სტანდარტული კბილის გვირგვინის მიმაგრება Attachment of standard crone of tooth

SPXC20 კბილის გვირგვინის მიმაგრება იმპლანტთან Attachment of crone of tooth to implant

SPXC25 სხვა აუცილებელი კბილის გვირგვინის მიმაგრება Other demanding attachment of crone of tooth

SPXC30 ხიდისებრი პროთეზის დაფიქსირება Tooth bridge attacment with resins

SPXC35 კბილის ხიდის დამზადება და მიმაგრება ხიდის ერთეულით Production and attachment of tooth bridge per bridge unit

SPXC40 ხიდისთვის პირველი ან მეორე შუალედური კბილის მიმაგრების 
დამზადება

Preparation of first or second intermediate attachment tooth for bridge

SPXC45 ხიდისთვის მესამე ან შემდეგი შუალედური კბილის მიმაგრების 
დამზადება

Preparation of third or later intermediate attachment tooth for bridge

SPXC50 ხრახნიანი  წკირი Pivot column

SPXC60 პარაპულპალური ღერძის მიმაგრება Attachment of parapulbar pivot

SPXD00 მთლიანი კბილის პროთეზის მორგება და დამზადება Fitting and preparation of total teeth prosthesis

SPXD05 მთლიანი კბილის პროთეზის მორგება მოთხოვნით Demanding fitting of total teeth prosthesis

SPXD10 იმპლანტებზე დაფიქსირებული ნაწილობრივი ან მთლიანი კბილის 
პროთეზის მორგება და დამზადება

Fitting and preparation of partial total prothesis of teeth attached with implants
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SPXD20 იმპლანტებზე დაფიქსირებული მთლიანი კბილის პროთეზის მორგება 
და დამზადება

Fitting and preparation of total prosthesis of teeth attached with implants

SPXE00 ნაწილობრივი კბილის პროთეზის მეტალის სტრუქტურის მორგება და 
დამზადება

Fitting and preparation of metal structure partial teeth prosthesis

SPXE05 ნაწილობრივი კბილის პროთეზის მეტალის სტრუქტურის მორგება და 
დამზადება, მოთხოვნით

Demanding fitting and preparation of metal structure partial teeth prosthesis

SPXE10 იმპლანტებზე დაფიქსირებული   ნაწილობრივი პროთეზის მორგება და 
დამზადება

Fitting and preparation of partial tooth prosthesis attached with implants

SPXE90 კბილის ნაწილობრივი  პროთეზის სხვა მორგება და დამზადება Other fitting and preparation of partial tooth prosthesis

SPXF00 კბილის პროთეზის გასწორება Reparation of teeth prosthesis

SPXF10 კბილის პროთეზის გასწორება მოთხოვნით Demanding repatation of teeth prosthesis

SPXF20 დროებითი ბაზისი ბჟენისთვის Temporary soling for filling

SPXF30 ბაზისი პროთეზისთვის Soling for prothesis

SPXF40 კბილის გვირგვინის ან მცირე ხიდის მოხსნა და ხელმეორედ 
დაფიქსირება ცემენტით

Removal and reattachment with cement of tooth crone or short bridge

SPXF50 კბილის ხიდის მოხსნა და ხელმეორედ დაფიქსირება ცემენტით Removal and reattachment with cement of tooth bridnge

SPXF60 კბილის წინა ნაწილის აღდგენა (შესწორება) Reparation of toot fasade

SPXF70 კბილის გვირგვინის ან ხიდის ფიქსაცია Fixation of tooth crown or bridge

SPXG00 ქვედა ყბის კბილის სპეციალური პროთეზის მორგება და დამზადება Fitting and preparation of special prosthesis of teeth of mandiple

SPXG10 ზედა ყბის კბილის სპეციალური პროთეზის მორგება და დამზადება Fitting and preparation of special prosthesis of teeth of maxilla

SPXG15 ქვედა ყბის კბილის სპეციალური პროთეზის მორგება და დამზადება, 
მოთხოვნით

Demanding fitting and preparation of special prosthesis of teeth of mandiple

SXX სხვა პროცედურები პირის ღრუში Other procedures of mouth

SXXA00 ჩირქოვანი კბილის გახსნა Opening of suppurative tooth

SXXA10 პირის ღრუს ეპითელის ბიოფსია Epithel biopsy of mouth

SXXA20 პირის ღრუში წამლის ადგილობრივი გამოყენება Local application of medicine to mouth

SXXB00 ლორწოვანი გარსიდან ნაკერის ამოღება Removal of sutres from oral mucosa

SXXB10 პირის ღრუდან საკეტოვანი ფიქსატორის (საკეტის) ამოღება Removal of attachments and rails from moth

SXXC09 სხვა პროცედურები პირის ღრუზე და კბილებზე Other mouth and tooth procedure

W პროცედურები, რომელთაც გავლენა აქვთ რამდენიმე 
ორგანოთა სისტემაზე 

Procedures affecting several organ systems

WA ანესთეზია და სასიცოცხლო ფუნქციების მხარდაჭერა Anaesthesia and support of vital functions
WAA ანესთეზია და სუნთქვის მხარდაჭერა Anaesthesia and support respiration
WAA0 tkivilis გაყუჩება და ოპერაციის მონიტორინგი Analgesia and operation monitoring
WAA000 სასიცოცხლო ფუნქციების მონიტორინგი ანესთეზიის გარეშე Monitoring vital functions without anesthesia
WAA002 სედაცია და tkivilis გაყუჩება Sedation and analgesia
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WAA020 ანესთეზიის siRrmis  მონიტორინგი Anaesthesia level monitoring
WAA1 ადგილობრივი ანესთეზია Local anaesthesia
WAA100 კონიუქტივის ზედაპირის ანესთეზია Conjunctival surface anesthesia
WAA102 სხვა ლორწოვანი მემბრანის ანესთეზია Other mucous membrane anesthesia
WAA104 zedapirze garegani aplikaciiT ganvrcobili anesTezia Extensive externally applied surface anesthesia

WAA112 tkivilis ზედაპირული გაყუჩება Superficial analgesia
WAA114 ადგილობრივი ჰიპოთერმია Local hypothermia
WAA129 ინტრავენური რეგიონალური ანესთეზია Iintravenous regional anesthesia
WAA130 ინტერპლევრალური ანესთეზია Interpleural anesthesia
WAA140 პარაბულბალური ანესთეზია Parabulbar anesthesia
WAA142 ტენონის კაფსულის ქვეშ (სუბტენონის) ანესთეზია Sub-tenon anesthesia
WAA144 კონიუქტივის ქვეშ ანესთეზია Subconjunctival anesthesia
WAA150 სახსრის ფასეტის ბლოკადა Facett joint blockade
WAA152 კოჭის სახსრის ბლოკადა Ankle joint blockade
WAA154 სუბაკრომიალური ბლოკადა Subacromial blockade
WAA156 გავა–თეძოს სახსრის ბლოკადა Sacroiliac joint blockade
WAA192 მტკივნეული ადგილის ბლოკადა Trigger point block
WAA199 სხვა ადგილობრივი ანესთეზია Other local anaesthesia
WAA2 ნერვული წნულის ბლოკადა Nerve plexus blockade
WAA200 კიბისებრი შუა წნულის ბლოკადა Interscalenous plexus blockade
WAA202 ლავიწის ზედა წნულის ბლოკადა Supraclavicular plexus blockade
WAA203 ლავიწის ქვედა წნულის ბლოკადა Infraclavicular plexus blockade
WAA204 იღლიის წნულის ბლოკადა Axillary plexus blockaced
WAA209 სხვა ზედა კიდურის წნულის ბლოკადა Other plexus blockade of upper extremity
WAA210 წელის წნულის ბლოკადა Lumbar plexus blockade
WAA211 საჯდომი ნერვის წნულის ბლოკადა Plexus blockade of nervus ichiadicus
WAA212 ბარძაყის წნულის ბლოკადა Femoral plexus blockade
WAA214 კოჭზე წნულის ბლოკადა Plexus blockade at the ankle
WAA219 ქვედა კიდურზე სხვა რეგიონალური ბლოკადა Other regional blockade of lower extremity
WAA220 ილიოინგუინალური წნულის ბლოკადა Ilioinguinal plexus blockade
WAA222 ილიოჰიპოგასტრიკული ბლოკადა Iliohypogastic blockade
WAA224 დამხურავი ნერვის(obturius nerve) ბლოკადა Blockade of obturius nerve
WAA229 მენჯის სხვა რეგიონალური ბლოკადა Other regional blockade of pelvis
WAA230 სასირცხო ნერვის წნულის ბლოკადა Plexus blockade of nervus pudendus
WAA234 პარაცერვიკალური ბლოკადა Paracervical blockade
WAA240 სასქესო ასოს ბლოკადა Penis blockade
WAA250 neknTaSua ბლოკადა Intercostal blockade
WAA260 პარავერტებრალური ბლოკადა Paravertebral blockade
WAA264 ვერტებრალური ნერვის ფესვის ბლოკადა Vertebral nerve root blockade
WAA268 ინტერვერტებრალური დისკის ბლოკადა Blockade of intervertebral disk
WAA280 სამწვერა ნერვის ბლოკადა Blockade of nervus trigeminus
WAA289 სხვა კრანიალური ნერვის ბლოკადა Blockade of other cranial nerve
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WAA290 ნერვის სხვა ბლოკადა Other blockade of nerve
WAA3 ეპიდურალური და სპინალური ანესთეზია Epidural and spinal anesthesia
WAA300 ცერვიკალური ეპიდურალური ანესთეზია Cervical epidural anesthesia
WAA302 გულმკერდის  ეპიდურალური ანესთეზია Thoracal epidural anesthesia
WAA306 ლუმბალური ეპიდურალური ანესთეზია Lumbar epidural anesthesia
WAA307 გადაუდებელი ეპიდურალური ანესთეზია მშობიარობის დროს Acute epidural anesthesia for delivery
WAA308 საკრალური ანესთეზია Sacral anesthesia
WAA309 სხვა ეპიდურალური ანესთეზია Other epidural anesthesia
WAA320 სპინალური ანესთეზია Spinal anesthesia
WAA322 გადაუდებელი სპინალური ანესთეზია მშობიარობის დროს Acute spinal anesthesia for delivery
WAA330 კომბინირებული სპინალური და ეპიდურალური ანესთეზია Combined spinal and epidural anesthesia
WAA340 პარავერტებრალური ანესთეზია Paravertebral anesthesia
WAA4 ზოგადი ანესთეზია General anaesthesia
WAA400 ინჰალაციური ანესთეზია ან ანესთეზია ინჰალაციით Inhalation anesthesia
WAA404 xaqnmokle ინტრავენური ანესთეზია Short intravenous anesthesia
WAA408 ბალანსირებული ანესთეზია Balanced anesthesia
WAA419 სხვა ზოგადი ანესთეზია Other general anesthesia
WAA6 მოწყობილობა ნარკოზისთვის Anaesthetic installation
WAA600 ერთი კათეტერის gavliT Single shot through catheter
WAA602 განმეორებითი Cxvletebi კათეტერის gavliT Repeated shots throug a catheter
WAA610 პაციენტის მიერ kontrolirebadi analgezia Patient controlled analgesia
WAA7 სუნთქვის მონიტორინგი და მხარდაჭერა Respiratory monitoring and support
WAA700 სუნთქვის და სისხლის მიმოქცევის მონიტორინგი Respiratory and circulatory monitoring
WAA702 ლარინგეალური ნიღაბი ან ნაზალური kanula Laryngeal mask or nasal sprongs
WAA703 ფარინგეალური ან ნაზოფარინგეალური მილის ჩადგმა Insertion of pharyngeal or nasopharyngeal tube
WAA704 ინტუბაცია Intubation
WAA706 რეტროგრადული ინტუბაცია Retrograde intubation
WAA707 fibroendoskopiT ინტუბაცია Fiberoendoscopic intubation
WAA720   spontanuri სუნთქვა Own respiration
WAA721 თერაპა ჟანგბადით Oxygen therapy
WAA722 Terapia ამოსუნთქვის bolos დადებითი წნევით (PEEP) Positive end-expiratory pressure (PEEP) therapy
WAA723 ჰიპერვენტილაცია Hyperventilation
WAA725 xeliT ვენტილაცია Manual ventilation
WAA727 ჰიპერბარული თერაპა ჟანგბადით Hyperbaric oxygen therapy
WAA730 ჩვეულებრივი რესპირატორი Conventional respirator
WAA732 მაღალი სიხშირის რესპირატორი High frequency respirator
WAA740 თერაპა azotis ჟანგით აზოტის ზეჟანგით Nitrogen oxide therapy
WAA749 თერაპა სხვა ჩასუნთქული გაზით Treatmet wih other inhaled gases
WAA750 traqeis sanacia Tracheal rinsing
WAA752 sasunTqi gzebis sanacia Airway suction
WAA8 ინტენსიური თერაპია Intensive care
WAA810 ახალშობილის ინტენსიური თერაპია Neonatal intensive care
WAA820 ნევროლოგიური ინტენსიური თერაპია Neurological intensive care
WAA840 დამწვრობის ინტენსიური თერაპია Intensive care for burns
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WAA870 სხვა ოპერაციის შემდგომ ინტენსიური თერაპია Other postoperative intensive care
WAA880 სხვა არა პოსტქირურგიული ინტენსიური თერაპია Other non-postsurgical intensive care
WAA890 ტემპერატურის ცენტრალური მონიტორინგი Central termperature monitoring
WAA891 ინტენსიური თერაპიის არაინვაზიური მონიტორინგი Non-invasive intensive care monitoring
WAA892 ინტენსიური თერაპია და ანესთეზია, სუნთქვის მონიტორინგი Intensive care and anaesthesia respiratory monitoring
WAA894 ინტენსიური თერაპია, ნევროლოგიური მონიტორინგი Intensive care neurologic monitoring
WAA896 ინვაზიური ინტენსიური თერაპიის ინვაზიური მონიტორინგი Invasive intensive care monitoring
WAA897 სისხლის შედედების მონიტორინგი ინტენსიური თერაპიის და ანესთეზიის 

დროს
Blood koagulation monitoring during intensive care and anaesthesia

WAA898 ანესთეზიის დონის მონიტორინგი Monitoring the level of anaesthesia
WAA899 სხვა ინტენსიური თერაპიის მონიტორინგი Other intensive care monitoring
WAA9 რეანიმაცია Resuscitation
WAA900 რეანიმაცია Resuscitation
WAA902 daxuruli გულის დეფიბრილაცია External defibrillation of heart
WAA904 ღია გულის დეფიბრილაცია Open defibrillation of heart
WAA930 მართვადი ჰიპოთერმია Induced hypothermia
WAA940 ჰიპოთერმული პაციენტის გათბობა xelovnuri sisxlis mimoqcevis 

aparatiT 

Warming of hypothermic patient with heart-lung device

WAA949 ჰიპოთერმული პაციენტის გათბობა სხვა მეთოდით Warming of hypothermic patient with other methods
WAB სხვა სასიცოცხლო ფუნქციების მხარდაჭერა Support of other vital functions
WAB000 ახალშობილის ინკუბატორში მკურნალობა Neonatal incubator therapy
WAB020 მუცელზე მწოლიარე პაციენტის ინტენსიური თერაპია ან ანესთეზია Intensive care or anesthesia of a patient lying on her stomach
WAB100 პარენტერალური კვება Parenteral nutrition
WAB110 სპეციალური ენტერალური კვება Special enteral nutrition
WABA00 სიცოცხლის შენარჩუნება უბედური შემთხვევის ადგილზე Lifesupport at place of accident
WABA10 საავადმყოფოში სიცოცხლის შენარჩუნება, როგორც პირველადი დახმარება 

უბედური შემთხვევის დროს
Lifesupport as first aid at hospital for accident

WABB00 სამედიცინო შეფასება ოპერაციამდე Preoperative medical evaluation
WABB10 ოპერაციამდე შეფასება მოვლის თვალსაზრისით Preoperative nursing evaluation
WB ვრცელი უბნის რადიოთერაპია Broad area radiotherapy
WBO010 მთლიანი სხეულის დამხმარე რადიოთერაპია Adjuvant whole body radiotherapy
WBO019 მთლიანი სხეულის სხვა რადიოთერაპია Other whole body radiotherapy
WBO029 ნახევარი სხეულის რადიოთერაპია Half body radiotherapy
WBO039 რადიოთერაპია თავისუფალი იზოტოპებით Radiotherapy with free isotopes
WBO099 ვრცელი უბნის სხვა რადიოთერაპია Other broad area radiotherapy
WC ავთვისებიანი სიმსივნის დამხმარე ქიმიოთერაპია Adjuvant chemotherapy of malignancy
WCO101 მარტივი ახალი დამხმარე ციტოსტატიკური თერაპია Simple cytostatic neoadjuvant therapy
WCO103 მარტივი დამხმარე ციტოსტატიკური თერაპია Simple adjuvant cytostatic therapy
WCO111 მრავლობითი ახალი დამხმარე ციტოსტატიკური თერაპია Multiple neoadjuvant cytostatic therapy
WCO113 მრავლობითი დამხმარე ციტოსტატიკური თერაპია Multiple adjuvant cytostatic therapy
WCO121 აუცილებელი ახალი დამხმარე ციტოსტატიკური თერაპია Demanding neoadjuvant cytostatic therapy
WCO123 აუცილებელი დამხმარე ციტოსტატიკური თერაპია Demanding adjuvant cytostatic therapy
WCO131 ძალიან აუცილებელი ახალი დამხმარე ციტოსტატიკური თერაპია Very demanding neoadjuvant cytostatic therapy
WCO133 ძალიან აუცილებელი დამხმარე ციტოსტატიკური თერაპია Very demanding adjuvant cytostatic therapy
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WCO201 ავთვისებიანი სიმსივნის მარტივი ახალი დამხმარე ჰორმონოთერაპია Simple neoadjuvant hormone therapy of malignancy
WCO203 ავთვისებიანი სიმსივნის მარტივი დამხმარე ჰორმონოთერაპია Simple adjuvant hormone therapy of malignancy
WCO211 ავთვისებიანი სიმსივნის ახალი დამხმარე ჰორმონოთერაპია Neoadjuvant hormone therapy of malignancy
WCO213 ავთვისებიანი სიმსივნის დამხმარე ჰორმონოთერაპია Adjuvant hormone therapy of malignancy
WCO221 ავთვისებიანი სიმსივნის აუცილებელი ახალი დამხმარე ჰორმონოთერაპია Demanding neoadjuvant hormone therapy of malignancy

WCO223 ავთვისებიანი სიმსივნის დამხმარე ჰორმონოთერაპია Demanding adjuvant hormone therapy of malignancy
WCO301 ავთვისებიანი სიმსივნის მარტივი ახალი დამხმარე თერაპია 

ბიომოდიფიკატორებით
Simple neoadjuvant therapy of malignancy with biomodifiers

WCO303 ავთვისებიანი სიმსივნის მარტივი დამხმარე თერაპია ბიომოდიფიკატორებით Simple adjuvant therapy of malignancy with biomodifiers

WCO311 ავთვისებიანი სიმსივნის ახალი დამხმარე მრავლობითი თერაპია 
ბიომოდიფიკატორებით

Neoadjuvant multiple therapy of malignancy with biomodifiers

WCO313 ავთვისებიანი სიმსივნის დამხმარე მრავლობითი თერაპია 
ბიომოდიფიკატორებით

Adjuvant multiple therapy of malignancy with biomodifiers

WCO321 ავთვისებიანი სიმსივნის მრავლობითი დამხმარე თერაპია 
ბიომოდიფიკატორებით

Multiple adjuvant therapy of malignancy with biomodifiers

WCO323 ავთვისებიანი სიმსივნის აუცილებელი დამხმარე თერაპია 
ბიომოდიფიკატორებით

Demanding adjuvant therapy of malignancy with biomodifiers

WD ავთვისებიანი სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის ქიმიოთერაპია Chemotherapy of local recidive of malignancy

WDO101 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის მარტივი ახალი დამხმარე 
ციტოსტატიკური თერაპია

Simple neoadjuvant cytostatic therapy of local tumor recidive

WDO105 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის მარტივი ციტოსტატიკური თერაპია Simple cytostatic therapy of local tumor recidive

WDO111 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის მრავლობითი ახალი დამხმარე 
ციტოსტატიკური თერაპია

Neoadjuvant multiple cytostatic therapy of local tumor recidive

WDO115 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის ციტოსტატიკური თერაპია რამდენიმე 
წამლით

Cytostatic therapy of local tumor recidive with multiple drugs

WDO121 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის აუცილებელი ახალი დამხმარე 
ციტოსტატიკური თერაპია

Demanding neoadjuvant cytostatic therapy of local tumor recidive

WDO125 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის აუცილებელი ციტოსტატიკური თერაპია Demanding cytostatic therapy of local tumor recidive

WDO131 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის ძალიან აუცილებელი ახალი დამხმარე 
ციტოსტატიკური თერაპია

Very demanding neoadjuvant cytostatic therapy of local tumor recidive

WDO135 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის ძალიან აუცილებელი ციტოსტატიკური 
თერაპია

Very demanding cytostatic therapy of local tumor recidive

WDO201 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის მარტივი ახალი დამხმარე მკურნალობა 
ჰორმონებით

Simple neoadjuvant therapy of local tumor recidive with hormone

WDO205 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის მარტივი მკურნალობა ჰორმონებით Simple therapy of local tumor recidive with hormone

WDO211 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის ახალი დამხმარე მკურნალობა რამდენიმე 
ჰორმონით

Neoadjuvant therapy of local tumor recidive with several hormones
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WDO215 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის  მკურნალობა რამდენიმე ჰორმონებით Therapy of local tumor recidive with several hormones

WDO221 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის აუცილებელი მარტივი ახალი დამხმარე 
მკურნალობა ჰორმონებით

Demanding neoadjuvant therapy of local tumor recidive with hormone

WDO225 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის  აუცილებელი მკურნალობა რამდენიმე 
ჰორმონით

Demanding therapy of local tumor recidive with hormone

WDO301 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის მარტივი ახალი დამხმარე მკურნალობა 
ბიომოდიფიკატორებით

Simple neoadjuvant therapy of local tumor recidive with biomodifiers

WDO305 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის მარტივი მკურნალობა 
ბიომოდიფიკატორებით

Simple therapy of local tumor recidive with biomodifiers

WDO311 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის მრავლობითი ახალი დამხმარე 
მკურნალობა ბიომოდიფიკატორებით

Neoadjuvant multiple therapy of local tumor recidive with biomodifiers

WDO315 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის მრავლობითი მკურნალობა 
ბიომოდიფიკატორებით

Multiple therapy of local tumor recidive with biomodifiers

WDO321 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის აუცილებელი  ახალი დამხმარე 
მკურნალობა ბიომოდიფიკატორებით

Demanding neoadjuvant therapy of local tumor recidive with biomodifiers

WDO325 სიმსივნის ადგილობრივი რეციდივის აუცილებელი  მკურნალობა 
ბიომოდიფიკატორებით

Demanding therapy of local tumor recidive with biomodifiers

WE მეტასტაზური სიმსივნის  ქიმიოთერაპია Chemotherapy of methastized malignancy
WEO105 მეტასტაზური სიმსივნის  ციტოსტატიკური თერაპია Cystostatic therapy of methastized malignancy
WEO115 მეტასტაზური სიმსივნის  მრავლობითი ციტოსტატიკური თერაპია Multiple cystostatic therapy of methastized malignancy

WEO125 მეტასტაზური სიმსივნის  აუცილებელი ციტოსტატიკური თერაპია Demanding cystostatic therapy of methastized malignancy

WEO135 მეტასტაზური სიმსივნის  ძალიან აუცილებელი ციტოსტატიკური თერაპია Very demanding cystostatic therapy of methastized malignancy

WEO205 მეტასტაზური სიმსივნის  მკურნალობა ჰორმონებით Therapy of methastized malignancy with hormones
WEO215 მეტასტაზური სიმსივნის  მრავლობითი მკურნალობა ჰორმონებით Multiple therapy of methastized malignancy with hormones

WEO225 მეტასტაზური სიმსივნის  აუცილებელი მკურნალობა ჰორმონებით Demanding therapy of methastized malignancy with hormones

WEO305 მეტასტაზური სიმსივნის  მარტივი მკურნალობა ბიომოდიფიკატორებით Simple therapy of methastized malignancy with biomodifiers

WEO315 მეტასტაზური სიმსივნის  მრავლობითი მკურნალობა ბიომოდიფიკატორებით Multiple therapy of methastized malignancy with biomodifiers

WEO325 მეტასტაზური სიმსივნის  აუცილებელი მკურნალობა ბიომოდიფიკატორებით Demanding therapy of methastized malignancy with biomodifiers

WF პროფილაქტიკური ქიმიოთერაპია Profylactive chemotherapy
WFMC00 სისხლში შაქრის დონის მეთვალყურეობა Follow-up of blood sugar levels
WFO პროფილაქტიკური ქიმიოთერაპია Profylactive chemotherapy
WFO100 პროფილაქტიკური ციტოსტატიკური მკურნალობა Profylactive cystotatic therapy
WFO198 პალიატიური ციტოსტატიკური მკურნალობა Palliative cytostatic therapy
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WFO200 ავთვისებიანი სიმსივნის პროფილაქტიკური მკურნალობა Profylactive therapy of malignancy with hormones
WFO298 ავთვისებიანი სიმსივნის პალიატიური მკურნალობა ჰორმონებით Palliative therapy of malignancy with hormones
WFO300 ავთვისებიანი სიმსივნის პროფილაქტიკური მკურნალობა 

ბიომოდიფიკატორებით
Profylactive therapy of malignancy with biomodifiers

WFO398 ავთვისებიანი სიმსივნის პალიატიური მკურნალობა ბიომოდიფიკატორებით Palliative therapy of malignancy with biomodifiers

WFO400 ციტოსტატიკური მკურნალობა სხვა ან დაუზუსტებელი Other or unspecified cytostatic therapy
WG ჰემატოლოგია და იმუნოლოგია Hematology and immunology
WGF ჰემატოლოგიური სადიაგნოსტიკო პროცედურები Hematologic diagnostic procedures
WGF000 ძვლის ტვინის ასპირაცია Bone marrow aspiration
WGF010 ძვლის ტვინის ბიოფსია ბურღვით Bone marrow drill biopsy
WGFA00 ბილირუბინის ტრანსკუტანური (კანის გავლით) გაზომვა Transcutaneous bilirubin measurement
WGFB00 შილინგ–ტესტი რადიოიზოტოპებით Shillingtest with radioisotope
WGFC00 სისხლის მოცულობის გაზომვა Measurement of blood volume
WGFG99 იმუნოდეფიციტის გამოკვლევა Examination of immunodeficiency
WGFX90 ჰემატოლოგიური კლინიკური გამოკვლევა Hematologic clinical examination
WGFX92 სისხლის დარღვევების ჩაღრმავებული გამოკვლევა Extended testing for bleeding disorders
WGI იმუნოლოგიური და ჰემატოლოგიური იზოტოპური გამოკვლევა Immunological and hematological isotope examination
WGIA00 ძვლის ტვინის იზოტოპური გამოკვლევა Bone marrow isotope imaging
WGIA90 ძვლის ტვინის ადგილობრივი ნაწილობრივი იზოტოპური გამოკვლევა Partial local bone marrow isotope imaging
WGIB00 ანთების ფოკუსური იზოტოპური გამოკვლევა Inflammation foci isotope imaging
WGIB10 ლეიკოციტების განაწილების იზოტოპური გამოკვლევა Leucocyte distribution isotope imaging
WGIB20 ორგანოში ერითროციტების აკუმულაციის გაზომვა იზოტოპური ტექნიკით Erythrocyte organ accumulation measurement with isotope technique

WGIB24 ერითროციტების სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზომვა იზოტოპური ტექნიკით Erythrocyte life-span measurement with isotope technique

WGIB26 ერითროციტების მთლიანი მოცულობის გაზომვა იზოტოპური ტექნიკით Erythrocyte total volume measurement with isotope technique

WGIB30 ორგანოში თრომბოციტების აკუმულაციის გაზომვა იზოტოპური ტექნიკით Thrombocyte organ accumulation measurement with isotope technique

WGIB34 თრომბოციტების სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზომვა იზოტოპური ტექნიკით Thrombocyte life-span measurement with isotope technique

WGIB50 პლაზმის მოცულობის გაზომვა იზოტოპური ტექნიკით Plasma volume measurement with isotope technique
WGIB54 სისხლის მოცულობის გაზომვა იზოტოპური ტექნიკით Blood volume measurement with isotope technique
WGIC00  B12 ვიტამინის აბსორბციის იზოტოპური ტესტი Vitamine B12 absorbtion isotope test
WGIC10  B12 ვიტამინის აბსორბციის თავისი ფაქტორით იზოტოპური ტესტი Vitamine B12 absorbtion isotope test with intrinsic factor
WGO ღეროვანი უჯრედების პროცედურები Stemm cell procedures
WGO300 აუტოლოგიური ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა Transfer of autologic stemm cells
WGO302 ღეროვანი უჯრედების ალოგენური გადანერგვა ნათესავისგან Allogenic transfer of stemm cells from relative
WGO304 ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა რეგისტრირებული ადგილობრივი 

დონორისგან
Transfer of stemm cells from registered domestic donator

WGO306 ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა რეგისტრირებული უცხოური  დონორისგან Transfer of stemm cells from foreign registered donator

WGO309 დაუზუსტებელი ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა Transfer of unspecified stemm cells
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WGO310 ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა ჭიპლარის სისხლიდან Transfer of stem cells from cord blood
WGOA00 იმუნორადიოთერაპია Iimmunoradiotherapy
WGX სხვა იმუნოლოგიური და ჰემატოლოგიური პროცედურები Other immunological and hematological procedures
WGX200 ვაქცინაცია ან იმუნიზაცია Vaccination or immunization
WGX210 ჰიპოსენსიბილიზაცია Hyposensibilisation
WGX400 პლაზმოფერეზი Plasmapheresis
WGX401 პლაზმოფერეზი სპეციალური ფილტრაციით Plasmaferesis with special filtration
WGX402 ლეიკოფერეზი Leukapheresis
WGX404 თრომბოციტოფერეზი Plateletpheresis
WGX406 ხელოვნური ფოტოფერეზი Extracorporeal photopheresis
WGX409 სხვა აფერეზი Other apheresis
WGX410 აფერეზი სპეციალური ადსორბციით Apheresis with special adsorption
WGX420 ჰემოპერფუზია Hemoperfusion
WGX500 სისხლის ან ერითროციტების გადასხმა Blood or erythrocyte transfusion
WGX502 აუტოტრანსფუზია Autotransfusion
WGX504 ჰემოდილუცია (განზავება) წინა საოპერაციო Preoperative hemodilution
WGX506 ფლებოტომია Venesection
WGX507 გრანულოციტების გადასხმა Transfusion of granulocytes
WGX508 თრომბოციტების გადასხმა Transfusion of thrombocytes
WGX509 სისხლის სხვა კომპონენტების გადასხმა Transfusion of other components of blood
WGX510 სისხლის გაცვლითი გადასხმა Blood exchange transfusion
WGX512 სისხლის პროდუქტების დასხივება Irradiation of blood products
WGX520 ოპერაციამდე სისხლის შენახვა Peroperative blood salvage
WGX522 ოპერაციამდე სისხლის შეგროვება Preoperative collection of blood
WGX600 ჰემოფილიის საწინააღმდეგო ფაქტორის დოზის ტესტირება Antihemophilia factor dose testing
WGXA00 ზოგადი ჰემოსტაზი General hemostasis
WGXB00 ჰემოფილიით დაავადებულ პაციენტებში იმუნური ტოლერანტობის 

ინდუცირება ინჰიბიტორებით
Immune tolerance induction in hemophilia patients with inhibitors

WH სითხის და ელექტროლიტის ბალანსირება Fluid and electrolyte balance
WHFA00 სითხის და ელექტროლიტის ბალანსირების შემდგომი მეთვალყურეობა Follow-up and adjustment of fluid and electrolyte balance
WHFC00 მაგნეზიუმის ტესტი მაგნეზიუმის დეფიციტის გამოკვლევისთვის Magnesium test for magnesium deficiency
WHX პროცედურები, სითხით მკურნალობის მოწყობილობის გამოყენებით Fluid therapy device procedures
WHX300 მატუმბირებელი მოწყობილობის ჩადგმა Insertion of pumping device
WHX301 მატუმბირებელი მოწყობილობის შეცვლა Exchange of pumping device
WHX302 მატუმბირებელი მოწყობილობის შემოწმება და ხელახალი პროგრამირება Checkup and reprogramming of pumping device

WHX309 მატუმბირებელი მოწყობილობის ამოღება Removal of pumping device
WHX520 შეშუპების მკურნალობა კომპრესიით Oedema therapy with compression
WHX529 შეშუპების სხვა მკურნალობა Other therapy of oedema
WHX530 ადგილობრივი ჰიპერთერმიის პერფუზია Regional hyperterm perfusion
WHXC00 ძვალშიდა საინფუზიო ნემსის ჩადგმა Insertion of intraosseus infusion needle
WI ალერგია Allergy
WIF ფუნქციონალური სინჯები ალერგიაზე Functional tests for allergy
WIFA00 ჩხვლეტითი სინჯი Prick test
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WIFB00 კანზედა სინჯი Epicutan test
WIFB10 კანის სკარიფიკაციული სინჯი Cutaneous scratchtest
WIFC00 ფიზიკური სინჯი ჭინჭრის ციების დასადგენად Physical test for urticaria
WIFD00 ფოტოალერგენის სინჯი ფოტოპატჩის მეშვეობით Photopatchtest of photoallergen
WIFE00 შერწყმული ალერგენების მაპროვოცირებელი სინჯი Conjunctival allergen provocation test
WIFE10 ცხვირის ალერგენის მაპროვოცირებელი სინჯი Nasal allrgen provocation test
WIFE20 ბრონქიალური ალერგენის მაპროვოცირებელი სინჯი Bronchial allergen provocation test
WIFE30 პერორალური ალერგენის მაპროვოცირებელი სინჯი Peroral allergen provocation test
WIFE38 სხვა პერორალური მაპროვოცირებელი სინჯი Other peroral provocation
WIFF00 კანშიდა სინჯი Intracutantest
WIFX00 სხვა მაპროვოცირებელი სინჯი ალერგიაზე Other provocation test for allergy
WIFZ00 მომატებული მგრძნობელობის გამოკვლევა Examination of hypersensitivity
WIX სხვა პროცედურები ალერგიის დროს Other procedures for allergy
WIXA00 ალერგიის დროს გაწმენდის / გასუფთავების სახელმძღვანელო Allergy cleanup guidance
WJ გარემო Environment
WJXA00 გარემოს სამედიცინო შეფასება Medical evaluation of environment
WJXA10 გარემოს ზემოქმედების გაზომვა Measurements of exposures from environment
WM მეტაბოლიზმი და კვება Metabolism and nutrition
WMFA00 არაპირდაპირი კალორიმეტრია Indirect calorimetry
WMFA10 საკვების და ნუტრიენტების მოხმარების რეგისტრაცია და შემდგომი 

მეთვალყურეობა
Food and nutritient intake registration and follow-up

WMFB00 ტესტი ცხიმის ტოლერანტობაზე Fat tolerance test
WMFC00 ძირითადი / ბაზისური მეტაბოლიზმის გაზომვა Measurement of basic metabolism
WMFX00 დიეტოლოგის ანალიზი და დიეტის რეკომენდირება Dietist analysis and recommendation of diet
WMIA00 გლუკოზის მეტაბოლიზმის FDG–PET ტომოგრაფია FDG-PET imaging of glucose metabolism
WMIA10 გლუკოზის მეტაბოლიზმის FDG–PET ტომოგრაფია, რომელიც კომბინირებულია 

კომპიუტერულ ტომოგრაფიასთან
FDG-PET imaging of glucose metabolism combined to CT

WMXA00 სპეციალური ნუტრიენტების გამოყენება და დანიშნულება Use and prescription of special nutritients
WMXB00 წონის დინამიკა და წონის კორექციის მხარდაჭერა Bodyweight follow-up and support of bodyweight correction
WN პროცედურები ინფექციური დაავადების დროს Infectionus disease procedures
WNFA00 სხეულის ტემპერატურის დინამიკა Follow-up of body temperature
WNFB00 ტუბერკულინის სინჯი Tuberculin test
WNFX00 ინფექციის წყაროს და კონტაქტის განსაზღვრა Infection source and contact determination
WR

ცნობები, დოკუმენტაცია, ინფორმაციის მიღება და მოქმედებების დაგეგმვა
Statements, documentation, acquiring information and planning of activity

WRZA00 ვრცელი დოკუმენტი ჯანმრთელობაზე და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
პრობლემების შესახებ

Long statement of health and health related matters

WRZA20 ცნობა სიკვდილის შესახებ Statement of death
WRZA90 სხვა ცნობა ჯანმრთელობაზე Other health statement
WRZB10 ფოტო ან ვიდეო დოკუმენტაცია Fotographic or video documentation
WRZB99 სხვა დოკუმენტაცია Other documentation
WRZC99 მონაცემთა შეგროვება Data collection
WRZD00 ინტერვენციების ან ჯანდაცვის კონსულტაციების დაგეგმვა Planning of intervention or health care consultation
WS მართვა და განათლება Administration and education
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WSZA10 ხარისხის მართვა Quality management
WSZA20 მარკეტინგი და ინფორმაცია Marketing and information
WSZA99 სხვა მართვა Other administration
WSZB00 პერსონალური განათლება Personal education
WSZB20 სწავლება Teaching
WSZB40 წერილობითი მასალების დამზადება და პუბლიკაცია Producing and publishing written material
WSZC00 კვლევა და განვითარება Research and development
WSZD00 მოწყობილობის მომსახურება Device service
WT

დამოკიდებულების და ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ ინტერვენციები
Interventions for dependency and abuse

WTXX00
დამოკიდებულების და ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ ინტერვენცია

Intervention for depndency and abuse

WV წამლით მკურნალობასთან დაკავშირებული პროცედურები Procedures related to medication
WVXA90 წამლის ცდა Medication testing
WVXB00 წამლით ხანგრძლივი მკურნალობის საჭიროების შეფასება Evaluation of need for continuous medication
WX მთლიანი სხეული Total body
WXD ვრცელი უბნის რადიოლოგიური გამოკვლევა Broad area radiological examination
WXDB4L კათეტერის ლოკალიზაცია სხეულში Localisation of catheter in body
WXDD4A სხეულის კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტით Body CT examination without contrast
WXDD4B სიკვდილის შემდგომ მთლიანი სხეულის კომპიუტერული ტომოგრაფია Post moterm total body CT
WXDD5B თავის და სხეულის კომპიუტერული ტომოგრაფია ტრავმის დროს Head and body CT examination for trauma
WXFX სხვა გამოკვლევა Other examination
WXFX00 გენეტიკური ანალიზი Genetic analysis
WXI ვრცელი უბნის იზოტოპური გამოკვლევა Broad area isotope examination
WXIA00 მთლიანი სხეულის იზოტოპური გამოკვლევა Total body isotope imaging
WXIB00 მთლიანი სხეულის PET ტომოგრაფია Total body PET
WXIW00 მთლიანი სხეულის PET ტომოგრაფია, რომელიც კომბინირებულია იზოტოპურ 

გამოკვლევასთან
Total body PET combined to isotope imaging

WXX სხვა შერეული პროცედურები Other miscellaneous procedures
WXX600 ახალშობილის მკურნალობა ლურჯი სინათლით Blue light therapy of newborn
WXX610 პსორალენი – A ულტრაიისფერი მკურნალობა Psoralen - Ultraviolet A therapy
WXX620 UVB/UVA ულტრაიისფერი სინათლით მკურნალობა UVB/UVA light therapy
WXX630 დეპრესიის წანააღმდეგ ფოტოთერაპია Antidepressive fototherapy
WXX640 კანის ფოტოდინამიური მკურნალობა Photodynamic therapy of skin
WXX690 სხვა ფოტოთერაპია Other phototherapy
WXY გვამის გაკვეთა და გვამის მოვლა Obduction and care of death body
WXYA00 გვამის გაკვეთა მეტაბოლიზმის პრობლემასთან დაკავშირებით Obduction for metabolic problem
WXYA10 გვამის გაკვეთა ინფექციურ დაავადებასთან დაკავშირებით Obduction for infectious disease problem
WXYA20 გვამის გაკვეთა, ნევროპათოლოგიური Obduction, neuropathologic
WXYA90 გვამის გაკვეთა, სხვა Obduction, other
WXYX90 გვამის სხვა მოვლა Other care of dead body
WY ტრანსპორტირება და მომსახურების მრავალსახეობა Transportation and modes of service
WYX ტრანსპორტირება Transportation
WYX800 სხვა საავადმყოფოში ტრანსპორტირება 1 თანამშრომლის მიერ Transport to other hospital with 1 staff member
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WYX802 სხვა საავადმყოფოში ტრანსპორტირება 2 და მეტი თანამშრომლის მიერ Transport to other hospital with 2 or more staff members
WYX808 პაციენტის სხვა ტრანსპორტირება Other transport of patient
WZ მცირე ან შეუსრულებელი პროცედურები Minor or impossible procedures
WZA ლაბორატორიული გამოკვლევისთვის ნიმუშის აღება Sampling for laboratory examinations
WZAA00 ლაბორატორიული გამოკვლევისთვის ნიმუშის აღება Sampling for laboratory examinations
WZZ მცირე პროცედურები და პროცედურები, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული 

პაციენტის მუშაობასთან
Minor procedures and procedures not related to patient work

WZZ100 პროცედურა, რომლებიც არ არის დაკავშირებული პაციენტის მუშაობასთან Procedure not related to patient work

WZZ998 სხვა შეუსრულებელი ან დაუზუსტებელი პროცედურა Other impossible or unspecifed procedure
WZZ999 სხვა მცირე პროცედურა Other minor procedure
X პროცედურების კოდები, რომლებიც არ საზღვრავენ ორგანოთა 

სისტემას
Procedures codes not specifing organ system

XXD დაუზუსტებელი ორგანოს დიაგნოსტიკური რადიოლოგია Diagnostic radiology of unspecified organ

XXDA9L დამატებითი კინეტიკური რენტგენოლოგიური გამოკვლევა 
კონტრასტის გარეშე

Complementary kinetic X-ray examination without contrast

XXDA9X სხვა რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტის გარეშე Other X-ray examination without contrast

XXDB9T დამატებითი რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტით Complementary X-ray examination wtih contrast

XXDB9X სხვა რენტგენოლოგიური გამოკვლევა კონტრასტით Other X-ray examination with contrast

XXDD8V სტერეოტაქტიკური კომპიუტერული ტომოგრაფია რადიოთერაპიის 
დოზის განსაზღვრისთვის

Stereotactic CT examination for dose design of radiotherapy

XXDD9T დამატებითი კომპიუტერული ტომოგრაფია Complementary CT examination

XXDD9V სხვა კომპიუტერული ტომოგრაფია რადიოთერაპიის დოზის 
განსაზღვრისთვის

Other CT examination for dose design of radiotherapy

XXDD9X სხვა დამატებითი კომპიუტერული ტომოგრაფია Other or complementary CT-examination

XXDE9K ულტრაბგერითი გამოკვლევა კონტრასტით Ultrasound examination with contrast

XXDE9T დამატებითი ულტრაბგერითი გამოკვლევა Compementary ultrasound examination

XXDE9X სხვა ულტრაბგერითი გამოკვლევა Other ultrasound examination

XXDG8V სტერეოტაქტიკური მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევა 
რადიოთერაპიის დოზის განსაზღვრისთვის

Stereotactic MRI examination for dose design of radiotherapy

XXDG9B სხვა მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევა Other MRI examination

XXDG9V მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევა  რადიოთერაპიის დოზის 
განსაზღვრისთვის

Other MRI examination for dose design of radiotherapy

XXDK9A სხვა სპექტროსკოპია Other spectroscopy

XXDL9A სხვა მაგნიტოგრაფია Other magnetography

XXDW1A სხვაგან კონტრასტის გარეშე ჩატარებული რენტგენოლოგიური 
გამოკვლევის აღწერილობა

Written report from X-ray examination without contrast peformed elsewhere

XXDW1B სხვაგან ჩატარებული კონტრასტით რენტგენოლოგიური გამოკვლევის 
აღწერილობა

Written report from X-ray examinaiton with contrast performed elsewhere
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XXDW1C სხვაგან ჩატარებული ანგიოგრაფიის აღწერილობა Written report from angiography performed elsewhere

XXDW1D სხვაგან ჩატარებული კომპიუტერული ტომოგრაფიის აღწერილობა Written report from CT examination performed elsewhere

XXDW1F სხვაგან ჩატარებული მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევის 
აღწერილობა

Written report from MRI examination performed elsewhere

XXDW1X სხვაგან ჩატარებული სხვა რადიოგრაფიული გამოკვლევის აღწერილობა Written report from other radiographic examinaiton performed elsewhere

XXDW2A ტელერადიოლოგიური კონსულტაცია კონტრასტის გარეშე ჩატარებულ 
რენტგენოლოგიურ გამოკვლევაზე

Teleradiological consultation from X-ray examination without contrast

XXDW2B ტელერადიოლოგიური კონსულტაცია კონტრასტით ჩატარებულ 
რენტგენოლოგიურ გამოკვლევაზე

Teleradiological consultation about X-ray examination with contrast

XXDW2C ტელერადიოლოგიური კონსულტაცია ანგიოგრაფიაზე Teleradiological consultation about angiography

XXDW2D ტელერადიოლოგიური კონსულტაცია კონტრასტით ჩატარებულ 
კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე

Teleradiological consultation about CT examination with contrast

XXDW2F ტელერადიოლოგიური კონსულტაცია კონტრასტით ჩატარებულ 
მაგნიტურ–რეზონანსულ გამოკვლევაზე

Teleradiological consultation about MRI examination with contrast

XXDW2X სხვა ტელერადიოლოგიური კონსულტაცია Other teleradiological consultation

XXDW3D ინფორმაციული სამუშაოები (IT), რომლებიც ითხოვს დროს Time consuming IT work

XXDW9A რენტგენოგრაფიიდან ასლის გაკეთება Production of copy from X-ray picture

XXDX00 სხეულის კომპოზიციის განსაზღვრა DEXA მეთოდით Determination of body composition with DEXA method

XXDX10 სხეულის კომპოზიციის განსაზღვრა კომპიუტერული ტომოგრაფიით Determination of body composition with CT

XXF სხვა პროცედურები დაუზუსტებელ ორგანოზე Unspecified organ other diagnostic procedures

XXFA00 ცისტის ტრანსილუმინაცია Transillumination of cyst

XXFX00 სხეულის კომპოზიციის განსაზღვრა დამოუკიდებელი გაზომვით Determination of body composition by impedance measurement

XXI სხვა იზოტოპური პროცედურა Other isotope procedures

XXIB00 სხვა SPECT გამოკვლევა Other SPECT examination

XXIC00 სხვა PET ტომოგრაფია Other positronemissionstomography (PET)

XXIW00 სხვა განყოფილებაში ჩატარებული იზოტოპური გამოკვლევის 
აღწერილობა

Written report of isotope images from other units

XXIW10 ტელეკონსულტაცია იზოტოპურ გამოკვლევაზე Teleconsultation of isotope images

XXIW60 შეზღუდული უბნის PET ტომოგრაფია Limited area PET

XXIX00 სხვა იზოტოპური გამოკვლევა Other isotope imaging

XXIX04 იზოტოპური გამოკვლევა გაზომვით Isotope examination with measurement

XXIX10 სხვა იზოტოპური ექსპერტიზა Other isotope examination

XXIX30 დამატებითი იზოტოპური ექსპერტიზა Complementary isotope examination

XXIX80 უჯრედების იზოტოპური მარკირება Isotope labeling of cells
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XXIX99 იზოტოპური მართვა Isotope administration

XXX სხვა დაუზუსტებელ ორგანოებზე სხვა პროცედურები Other procedures on other unspecified organs

XXXA00 კლინიკური დათვალიერება, რომელიც ითხოვს ზოგად ანესთეზიას Clinical examination requiring general anaesthesia

XXXB00 სისხლის სინჯის აღება ერთი ან რამდენიმე ლაბორატორიული 
ანალიზისთვის

Drawing single blood specimen for one or several laboratory analyses

XXXB10 ტოლერანტობის ტესტი საჭირო სისხლის სინჯის აღებით Tolerance test with drawing of necessary blood specimens

XXXC00 შარდის შეგროვება Collection of urine

XXXD00 ბაქტერიოლოგიური სინჯების შეგროვება Collection of bacteriological samples

XXXD10 ციტოლოგიური სინჯების შეგროვება Collection of cytological samples

XXXE00 დრენაჟის ირიგაცია Irrigation of drenage

XXXE02 საოპერაციო ღრუს გაწმენდა და ირიგაცია Irrigation and clearing of operational cavity

XXXE08 დრენაჟის ამოღება Removal of drenage

XXXF00 ბრაქითერაპიისთვის რადიოაქტიური წყაროს ამოღება Removal of radioactive source for brachytherapy

XXXT00 სისხლის სინჯის აღება Drawing blood specimen

XXXT10 სხვა პუნქცია Other puncture

XXXT1A სხვა პუნქცია ულტრაბგერითი მართვით Other puncture with ultrasound guidance

XXXT1B სხვა პუნქცია  რენტგენოლოგიური მართვით Other puncture with X-ray guidance

XXXT1C სხვა პუნქცია კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული მართვით Other puncture with CT guidance

XXXT1D სხვა პუნქცია მაგნიტურ–რეზონანსული მართვით Other puncture with MRI guidance

XXXT1X სხვა პუნქცია სხვა რადიოლოგიური მართვით Other puncture with other radiological guidance

XXXT2A სხვა ინექცია ულტრაბგერითი გამოკვლევით Other injection with ultrasound examination

XXXT2B სხვა ინექცია რენტგენოლოგიური მართვით Other injection with X-ray guidance

XXXT2C სხვა ინექცია  კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული მართვით Other injection with CT guidance

XXXT2D სხვა ინექცია მაგნიტურ–რეზონანსული მართვით Other injection with MRI guidance

XXXT2X სხვა ინექცია სხვა რადიოლოგიური მართვით Other injection with other radiological guidance

XXXT3A სხვა მარკირება ულტრაბგერითი მართვით Other labeling with ultrasound guidance

XXXT3B სხვა მარკირება  რენტგენოლოგიური მართვით Other labeling with X-ray guidance

XXXT3C სხვა მარკირება კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული მართვით Other labeling with CT guidance

XXXT3D სხვა მარკირება მაგნიტურ–რეზონანსული მართვით Other labeling with MRI guidance

XXXT3X სხვა მარკირება სხვა რადიოლოგიური მართვით Other labeling with other radiological guidance

XXXT4A სხვა კანალიზაცია/განვლადობა ულტრაბგერითი მართვით Other canalization with ultrasound guidance

XXXT4B სხვა კანალიზაცია/განვლადობა რენტგენოლოგიური მართვით Other canalization with X-ray guidance

XXXT4C სხვა კანალიზაცია/განვლადობაა კომპიუტერულ–ტომოგრაფიული 
მართვით

Other canalization with CT guidance

XXXT4D სხვა კანალიზაცია/განვლადობა მაგნიტურ–რეზონანსული მართვით Other canalization with MRI guidance
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XXXT4F სხვა კათეტერის დაყენება რადიოლოგიური მართვით Exchange to other catheter with radiological guidance

XXXT4X სხვა კანალიზაცია რადიოლოგიური მართვით Other canalization with radiological guidance

XXXT5K სხვა კისტის სკლეროთერაპია Sclerotherapy of other cyst

XXXT5W ლაზერული თერაპია ულტრაბგერითი მართვით Laser therapy with ultrasound guidance

XXXT6A სკლეროთერაპია პირდაპირი ჩხვლეტით Sclerotherapy with direct puncture

XXXT6K სხვა სკლეროთერაპია Other sclerotherapy

XXXT6L სხვა კოაგულაცია სიცხით Other heat coagulation

XXXT6R სხვა დილატაცია რადიოლოგიური მართვით Other dilatation wtih radiological guidance

XXXT6X სხვა ინტრავასკულური თერაპია რადიოლოგიური მართვით Other intravascular therapy with radiological guidance

XXXT6Z სხვა ადგილიდან უცხო სხეულის ამოღება რადიოლოგიური მართვით Removal of foreign body from other lcation wtih radiological guidance

XXXT9T დამატებითი რადიოლოგიური ინტერვენცია Complementary radiological intervention

XXXT9X სხვა რადიოლოგიური ინტერვენცია Other radiological intervention

XXXV00 სხვა პროთეზის ტესტირება და მორგება Testing and adjustment of other prosthesis

XXXX99 სინჯების სხვა შეგროვება Other collection of samples

Y ორგანოების და ქსოვილების შეძენა ტრანსპლანტაციისთვის Procurement of organs or tissue for transplantation

YCSA რქოვანას ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of cornea for transplantation

YCSA00 რქოვანას ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of cornea for transplantation

YESA პირის ღრუდან ქსოვილის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of tissues from mouth for transplant

YESA00 პირის ღრუდან ლორწოვანი გარსის ამოკვეთა 
აუტოტრანსპლანტანტისთვის

Excision of mucos membrane from mouth for autograft

YESA05 ღრძილის და შემაერთებელი ქსოვილის ამოკვეთა ტრანსპლანტისთვის Excision of gingiva and attached connective tissue for transplant

YFSA ორგანოების ამოკვეთა გულის ან გულის და ფილტვის 
ტრანსპლანტაციისთვის

Excision of organs for heart or heart and lung transplantation

YFSA00 გულის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of heart for transplantation

YFSA10 გულის ამოკვეთა "დომინო" / ჯაჭვური ტრანსპლანტაციისთვის Excision of heart for domino transplantation

YFSA20 გულის და ფილტვის  ბლოკ–ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Block excision of heart and lung for transplantation

YFSA50 გულის ამოკვეთა ალოტრანსპლანტატის / ჰომოტრანსპლანტატის 
დამზადებისთვის 

Excision of heart for preparation of homograft

YFSA99 გულის ან გულის და ფილტვის ტრანსპლანტაციისთვის ორგანოების 
ამოკვეთასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები 

Other procedures relating to excision of organs for heart or heart and lung transplantation

YGSA ფილტვის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of lung for transplantation

YGSA00 ერთი ან ორივე ფილტვის ამოკვეთა გვამი დონორიდან Excision of one or both lungs from cadaver donor

YGSA10 ფილტვის ამოკვეთა ცოცხალი დონორისგან Excision of lung from living donor

YGSA20 ფილტვის ნაწილის ან ფილტვის ამოკვეთა ცოცხალი დონორისგან Excision of lobe of lung from living donor
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YGSA99 ფილტვის ტრანსპლანტაციისთვის ფილტვის ამოკვეთასთან 
დაკავშირებული სხვა პროცედურები 

Other procedures relating to excision of lung for transplantation

YJSA ღვიძლის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of liver for transplantation

YJSA00 ღვიძლის ნაწილობრივი ამოკვეთა ცოცხალი დონორისგან Partial excision of liver from living donor

YJSA10 ღვიძლის ამოკვეთა გვამი დონორიდან Excision of liver from cadaver donor

YJSB წვრილი ნაწლავის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of small intestine for transplantation

YJSB00 წვრილი ნაწლავის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of small intestine for transplantation

YJSC კუჭის და წვრილი ნაწლავის ბლოკ– ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Block excision of stomach and small intestine for transplantation

YJSC00 კუჭის და წვრილი ნაწლავის ბლოკ–ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Block excision of stomach and small intestine for transplantation

YJSD პანკრეასის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of pancreas for transplantation

YJSD00 პანკრეასის ამოკვეთა ინსულოციტის ტრანსპლანტატის 
დასამზადებლად

Excision of pancreas for preparation of islet cell transplant

YJSD10 პანკრეასის ნაწილობრივი ამოკვეთა ცოცხალი დონორისგან Partial excision of pancreas from living donor

YJSD20 პანკრეასის ნაწილობრივი ამოკვეთა გვამი დონორიდან Partial excision of pancreas from cadaver donor

YJSD30 პანკრეასის ამოკვეთა გვამი დონორიდან Excision of pancreas from cadaver donor

YKSA თირკმლის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of kidney for transplantation

YKSA00 თირკმლის ამოკვეთა ცოცხალი დონორისგან Excision of kidney from living donor

YKSA01 თირკმლის კანქვეშა ენდოსკოპიური ამოკვეთა ცოცხალი დონორისგან Percutaneous endoscopic excision of kidney from living donor

YKSA02 თირკმლების ამოკვეთა გვამი დონორიდან Excision of kidneys from cadaver donor

YNSA ძვალ–კუნთოვანი სისტემიდან ქსოვილის ამოკვეთა 
ტრანსპლანტაციისთვის

Excision of tissue from musculoskeletal system for transplantation

YNSA00 მენჯიდან ღრუბლისებრი ძვლის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of cancellous bone from pelvis for transplantation

YNSA01 მენჯიდან ქერქოვანი და ღრუბლისებრი ძვლოვანი ბლოკის ამოკვეთა 
ტრანსპლანტაციისთვის

Excision of block of cortical and cancellous bone from pelvis for transplantation

YNSA02 სხვა დონორული ადგილიდან ღრუბლისებრი ძვლის ამოკვეთა 
ტრანსპლანტაციისთვის

Excision of cancellous bone from other donor site for transplantation

YNSA03 სხვა დონორული ადგილიდან  ქერქოვანი და ღრუბლისებრი ძვლოვანი 
ბლოკის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის

Excision of block of cortical and cancellous bone from other donor site for transplantation

YNSA04 ხელუხლებელი ძვლის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of intact bone for transplantation

YNSA05 ძვლის და მკვებავი სისხლძარღვების ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of bone with nutrient vessels for transplantation

YNSA06 ძვალის და მასთან მიმაგრებული ხრტილის ამოკვეთა 
ტრანსპლანტაციისთვის

Excision of bone with attached cartilage for transplantation
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YNSA09 ძვლის სხვა ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Other excision of bone for transplantation

YNSA10 მყესის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of tendon for transplantation

YNSA20 ხრტილის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of cartilage for transplantation

YNSA30 პერიოსტეუმის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of periosteum for transplantation

YNSA40 კუნთის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of muscle for transplantation

YNSA45 კუნთის მკვებავი სისხლძარღვების ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of muscle with nutrient vessels for transplantation

YNSA50 მენისკის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of menisc for transplantation

YNSA99 ძვალკუნთოვანი სისტემიდან ქსოვილის სხვა ამოკვეთა 
ტრანსპლანტაციისთვის

Other excision of tissue from musculoskeletal system for transplantation

YNSB სისხლის, სისხლის კოპონენტების ან ღეროვანი უჯრედების აღება 
ტრანსპლანტაციისთვის

Collection of blood, blood components or stem cells for transplantation

YNSB00 ძვლის ტვინის აღება ტრანსპლანტაციისთვის Collection of bone marrow for transplantation

YNSB10 ღეროვანი უჯრედების აღება ტრანსპლანტაციისთვის Collection of stem cells for transplant

YNSB12 ღეროვანი უჯრედების იმუნოლოგიური მოდულაცია 
ტრანსპლანტაციისთვის

Immunological modulation of stem cells for transplant

YNSB20 ღეროვანი უჯრედების შენახვა ტრანსპლანტაციისთვის Storage of stem cells for transplant

YNSB40 დონორისგან ლიმფოციტების აღება და შენახვა Collection of lymphocytes from donor and storage

YNSB90 დონორისგან სისხლის აღება და შენახვა Collection and storage of blood from donor

YPSA სისხლძარღვის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of blood vessel for transplantation

YPSA00  სისხლძარღვის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of blood vessel for transplantation

YQSA კანის ამოკვეთა ტრანსპლანტაციისთვის Excision of skin for transplantation

YQSA00 კანის ამოკვეთა მოგვიანებითი აუტოტრანსპლანტციისთვის Excision of skin for later autograft

YQSA10 კანის ამოკვეთა ალოტრანსპლანტატისთვის ცოცხალი დონორისგან Excision of skin for allograft from living donor

YQSA20 კანის ამოკვეთა ალოტრანსპლანტატისთვის გვამი დონორისგან Excision of skin for allograft from cadaver donor

YQSA99 ტრანსპლანტაციისთვის კანის ამოკვეთასთან დაკავშირებული სხვა 
პროცედურა

Other procedure in connection with excision of skin for transplantation

YXZA00 ორგანოს ტრანსპლანტაციის განხილვა ნათესავებთან Discussion with relatives about organ transplantation

Z ზოგადი მანიშნებელი ყველა სხვა თავებისთვის General qualifiers pertaining to all other chapters
ZF ზოგადი მანიშნებელი კარდიოვასკულური ქირურგიისთვის General qualifiers pertaining to cardiovascular surgery
ZFXX ტიპიური ტექნიკა კარდიოვასკულური ქირურგიისთვის Techniques typical for cardiovascular surgery
ZFXX00 ბალონური დილატაციის გამოყენება Use of balloon dilatation
ZFXX01 როტაბლატორის გამოყენება Use of rotablator
ZFXX02 ანგიოჯეთის გამოყენება Use of angiojet
ZFXX03 ათერექტომიის ხელსაწყოს გამოყენება Use of atherectomy device
ZFXX05 დინამიური ანგიოპლასტიკის (ტექნიკის) გამოყენება Use dynamic angioplasty technique
ZFXX80 ტელემეტრიის გამოყენება Use of telemetry
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ZFXX99 სხვა ტექნიკის გამოყენება Use of other technique
ZJ მეთოდი, გამოყენებული გასტროენტეროლოგიური პროცედურის დროს Method used in gastroenterological procedure

ZJEX სპეციფიური ტექნიკა ტრანსლუმინალური გასტროენტეროლოგიური 
ენდოსკოპიისთვის

Specific technique for transluminal gastroenterological endoscopy

ZJEX00 ორმაგი ბალონური ტექნიკა გასტროენტეროლოგიურ ენდოსკოპიაში Double balloon technique in gastroenterological endoscopy
ZL ვაგინალური შესვლა Vaginal approach
ZLXX00 ღია ქირურგიული ჩარევა ვაგინალური შესვლით Open surgery with vaginal approach
ZLXX01 კომბინირებული ლაპარoტომია და ვაგინალური შესვლა Combined laparotomy and vaginal approach
ZP ზოგადი მანიშნებელი პერიფერიული სისხლძარღვების და ლიმფური სისტემის 

ქირურგიისთვის
General qualifiers pertaining to surgery of peripheral vessels and lymphatic system

ZPXA თერაპიული საშუალებები და დამწოლი მასალა ინექციისთვის Therapeutic agents and occluding material for injection
ZPXA00 თრომბოლიზური აგენტი Thrombolytic agent
ZPXA10 მასკლეროზებელი ქაფი Sclerosing foam
ZPXA19 სხვა მასკლეროზებელი საშუალება Other sclerosing agent
ZPXA20 დამწოლი მასალა Occluding material
ZPXB ტრანსპლანტაციური მასალა სისხლძარღვთა ქირურგიაში Transplant material in vascular surgery
ZPXB00 ტრანსპლანტის გარეშე No transplant
ZPXB10 პაციენტის საკუთარი არტერია Patients own artery
ZPXB16 არტერიის თავისუფალი ალოტრანსპლანტატი Free arterial allograft
ZPXB18 არტერიის თავისუფალი ქსენოტრანსპლანტანტი Free arterial xenograft
ZPXB20 ვენა საკუთარ მდებარეობაში Vene in its own postion – position
ZPXB22 ვენის აუტოტრანსპლანტანტი Autograft of vein
ZPXB24 ვენის საკერებელი / პატჩი Patch of vein
ZPXB26 ვენის თავისუფალი ალოტრანსპლანტანტი Free venous allograft
ZPXB28 ვენის თავისუფალი ქსენოტრანსპლანტანტი Free venous xenograft
ZPXB30 დაკრონი Dacron
ZPXB32 დაფარული დაკრონი Covered dacron
ZPXB40 პოლიტეტრაფლუოროეთილენი Polytetrafluoroethylene
ZPXB50 ჭიპის ვენა Umbilical vein
ZPXB60 კომბინირებული ტრანსპლანტი Combi graft -transplant
ZPXB96 სისხლძარღვის ტრანსპლანტის სხვა მასალა Other material in vessel transplant
ZQ ზოგადი მანიშნებელი კანის ქირურგიისთვის General qualifiers pertaining to surgery of the skin
ZQXA კანის დაზიანების მკურნალობის სპეციფიური ტექნიკა Specific technique for treatment of lesions of skin
ZQXA00 კანის დაზიანების ამოკვეთის იტერატიული ტექნიკა Iterative technique for excision of lesion of skin
ZQXX დაზიანებული კანის პროპორცია Proportion of affected skin
ZQXX00 კანის 0 - 4% 0-4% of the skin
ZQXX02 კანის 5 - 9% 5-9% of the skin
ZQXX04 კანის 10 - 19% 10-19% of the skin
ZQXX06 კანის 20 - 49% 20-49% of the skin
ZQXX08 კანის არა ნაკლებ 50% At least 50% of the skin
ZQXZ00 კანის რამდენიმე უბნის მკურნალობა Treatment of several skin areas
ZRXX00 სარეაბილიტაციო გეგმაზე დაფუძნებული ჩარევა Intervention based on rehabilitation plan
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ZS პროცედურის დამოკიდებულება  წინა ოპერაციასთან Relation of procedure to previous surgery
ZSXA00 პროცედურა დამოკიდებულია A თავში კლასიფიცირებულ წინა 

პროცედურასთან 
Procedure related to previous procedure classified in chapter A

ZSXB00 პროცედურა დამოკიდებულია B თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter B

ZSXC00 პროცედურა დამოკიდებულია C თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter C

ZSXD00 პროცედურა დამოკიდებულია D თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter D

ZSXE00 პროცედურა დამოკიდებულია E თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter E

ZSXF00 პროცედურა დამოკიდებულია F თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter F

ZSXG00 პროცედურა დამოკიდებულია G თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter G

ZSXH00 პროცედურა დამოკიდებულია H თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter H

ZSXJ00 პროცედურა დამოკიდებულია J თავში კლასიფიცირებულ წინა პროცედურასთან Procedure related to previous procedure classified in chapter J

ZSXK00 პროცედურა დამოკიდებულია K თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter K

ZSXL00 პროცედურა დამოკიდებულია L თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter L

ZSXM00 პროცედურა დამოკიდებულია M თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter M

ZSXN00 პროცედურა დამოკიდებულია N თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter N

ZSXP00 პროცედურა დამოკიდებულია P თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter P

ZSXQ00 პროცედურა დამოკიდებულია Q თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter Q

ZSXT00 პროცედურა დამოკიდებულია T თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter T

ZSXU00 პროცედურა დამოკიდებულია U თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter U

ZSXX00 პროცედურა დამოკიდებულია X თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter X

ZSXY00 პროცედურა დამოკიდებულია Y თავში კლასიფიცირებულ წინა 
პროცედურასთან 

Procedure related to previous procedure classified in chapter Y

ZSXZ00 პირველადი აღდგენითი ოპერაცია Primary repair operation
ZSXZ10 მეორადი აღდგენითი ოპერაცია Secondary repair operation
ZT ტრანსპლანტატები,, ფლეფები / ნაფლეთები და ქსოვილის ექსპანდერები Grafts, flaps and tissue expanders
ZTXA კანის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of skin
ZTXA00 გახლეჩილი კანის გადანერგვა Split skin graft
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ZTXA10 გახლეჩილი კანის  ჰომოტრანსპლანტანტი Split skin allograft
ZTXA20 გახლეჩილი კანის ჰეტეროტრანსპლანტანტი Split skin xenograft
ZTXA30 კულტივირებული ეპიდერმალური აუტოტრანსპლანტანტი Cultured epidermal autograft
ZTXA35 კულტივირებული ეპიდერმალური ჰომოტრანსპლანტანტი Cultured epidermal allograft
ZTXA40 კანის სინთეზური შემცვლელის გადანერგვა Graft of synthetic skin substitute
ZTXA50 მთლიანი სისქის კანის გადანერგვა Full thickness skin graft
ZTXA52 მთლიანი სისქის კანის ჰომოტრანსპლანტანტი Full thickness skin allograft
ZTXA54 მთლიანი სისქის კანის ჰეტეროტრანსპლანტანტი Full thickness skin xenograft
ZTXA60 კანის თავისუფალი გადანერგვა  ინერვაციის შენახვით Free graft of skin preserving innervation
ZTXB მყესის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of tendon
ZTXB00 პატელარული მყესის ძვალი – მყესი – ძვალის გადანერგვა Bone-tendon-bone graft of patellar tendon
ZTXB10 ნახევარმყესის გადანერგვა Graft of semitendinous tendon
ZTXB20 ხელის გულის  ლონგუსის მყესის ნაწილი Graft of palmaris longus tendon
ZTXB30 ტერფის პირველი თითის გამშლელი მყესის ნაწილი Graft of extensor tendon of toe
ZTXB40 სხვა მყესის ნაწილი Graft of other tendon
ZTXB50 მყესის ჰომოტრანსპლანტანტი Allograft of tendon
ZTXB60 მყესის ალოპლასტიკური შეცვლა Alloplastic replacement of tendon
ZTXC ფასციის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of fascia
ZTXC00 ფასციის გადანერგვა Graft of fascia
ZTXC10 ფასციის ჰომოტრანსპლანტანტი Allograft of fascia
ZTXD მაგარი გარსის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of dura
ZTXD10 მაგარი გარსის  ჰომოტრანსპლანტანტი Allograft of dura
ZTXE ჩონჩხის კუნთის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of skeletal muscle
ZTXE00 ჩონჩხის კუნთის გადანერგვა Graft of skeletal muscle
ZTXE10 ჩონჩხის კუნთის თავისუფალი გადანერგვა ინერვაციის პრევენციისთვის Free graft of skeletal muscle preserving innervation
ZTXF ცხიმოვანი ქსოვილის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of adipose tissue
ZTXF00 ცხიმოვანი ქსოვილისგადანერგვა Graft of adipose tissue
ZTXG ხრტილის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of cartilage
ZTXG00 ხრტილის გადანერგვა Graft of cartilage
ZTXG05 ხრტილის ჰომოტრანსპლანტანტი Allograft of cartilage
ZTXG10 მენისკის გადანერგვა Graft of menisc
ZTXH ძვლის და ძვლის საზრდელას თავისუფალი გადანერგვა Free graft of bone and periosteum
ZTXH00 ძვლის საზრდელას გადანერგვა Graft of periosteum
ZTXH21 ძვლის აუტოტრანსპლანტანტი მცირე ნაწილებით Autograft of bone in small pieces
ZTXH22 ძვლის აუტოტრანსპლანტანტი ბლოკებით Autograft of bone in block
ZTXH29 ძვლის აუტოტრანსპლანტანტი დაუზუსტებელი Autograft of bone, unspecified
ZTXH31 ძვლის აუტოტრანსპლანტანტი მცირე ნაწილებით Allograft of bone in small pieces
ZTXH32 ძვლის  ჰომოტრანსპლანტანტი ბლოკებით Allograft of bone in block
ZTXH33 ძვლის სტრუქტურული გადანერგვის ჰომოტრანსპლანტანტი Allograft of bone structural graft
ZTXH39 ძვლის  ჰომოტრანსპლანტანტი დაუზუსტებელი Allograft of bone, unspecified
ZTXH40 ძვლის შემცვლელი Substitute of bone
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ZTXH50 ძვლის მინერალი Mineral of bone
ZTXJ პერიჰონდრიუმის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of perichondrium
ZTXJ00 პერიჰონდრიუმის გადანერგვა Graft of perichondrium
ZTXK ნერვის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of nerve
ZTXK00 ნერვის გადანერგვა Graft of nerve
ZTXL ამნიოტური მემბრანის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of amniotic membrane
ZTXL00 ამნიოტური მემბრანის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of amniotic membrane
ZTXM თავისუფალი კომპოზიტური  გადანერგვა Free composite graft
ZTXM00 კომპოზიტური გადანერგვა Composite graft
ZTXN არტერიის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of artery
ZTXN00 არტერიის თავისუფალი აუტოტრანსპლანტანტი Free autograft of artery
ZTXN10 არტერიის თავისუფალი ჰომოტრანსპლანტანტი Free allograft of artery
ZTXN20 არტერიის თავისუფალი ჰეტეროტრანსპლანტანტი Free xenograft of artery
ZTXP ვენის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of vein
ZTXP00 ვენის თავისუფალი აუტოტრანსპლანტანტი Free autograft of vein
ZTXP10 ვენის თავისუფალი ჰომოტრანსპლანტანტი Free allograft of vein
ZTXP20 ვენის თავისუფალი ჰეტეროტრანსპლანტანტი Free xenograft of vein
ZTXQ თავისუფალი მიკროვასკულარული გადანერგვა Free microvascular grafts
ZTXQ00 კანის თავისუფალი  მიკროვასკულარული გადანერგვა Free microvascular graft of skin
ZTXQ10 კანის და კუნთის თავისუფალი გადანერგვა Free microvascular graft of skin and muscle
ZTXQ20 კანის, კუნთის და ძვლის თავისუფალი მიკროვასკულარული გადანერგვა Free microvascular graft of skin, muscle and bone
ZTXQ30 კუნთის თავისუფალი მიკროვასკულარული გადანერგვა Free microvascular graft of muscle
ZTXQ40 ძვლის თავისუფალი მიკროვასკულარული გადანერგვა Free microvascular graft of bone
ZTXQ50 ნაწლავის თავისუფალი მიკროვასკულარული გადანერგვა Free microvascular graft of intestine
ZTXQ60 ნერვის მიკროვასკულარული თავისუფალი გადანერგვა Free microvascular graft of nerve
ZTXQ70 ბადექონის მიკროვასკულარული თავისუფალი გადანერგვა Free microvascular graft of omentum
ZTXR ნაფლეთები Flaps
ZTXR00 კანის  ნაფლეთი Flap of skin
ZTXR05 კანის და ფასციის  ნაფლეთი Flap of skin and fascia
ZTXR10 კანის და კუნთის   ნაფლეთი Flap of skin and muscle
ZTXR20 კანის, კუნთის და ძვლის   ნაფლეთი Flap of skin, muscle and bone
ZTXR30 კუნთის   ნაფლეთი Flap of muscle
ZTXR35 კუნთის და ლორწოვანი გარსის   ნაფლეთი Flap of muscle and mucosa
ZTXR40 კუნთის და ძვლის   ნაფლეთი Flap of muscle and bone
ZTXR45 ჩონჩხის Sceletal flap
ZTXR50 მუკოპერიოსტეალური   ნაფლეთი Mucoperiosteal flap
ZTXR60 ბადექონის  ნაფლეთი Flap of omentum
ZTXS ნაფლეთების და ექსპანდერების გამოყენება ქსოვილის გაჭიმვისთვის და 

გაფართოებისთვის
Use of flaps and expander to advance and expand tissue

ZTXS00 როტაციული ნაფლეთი Rotation flap
ZTXS10 ტრანსპოზიციური ნაფლეთი Transposition flap
ZTXS20 დაშორებული ნაფლეთი Distant flap
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ZTXS40 V-Y ან Y-V გაჭიმული ნაფლეთი V-Y or Y-V advancement flap
ZTXS45 Z-პლასტიკა Z-plasty
ZTXS50 ქსოვილის ექსპანდერის ჩადგმა Insertion of tissue expander
ZTXS55 ქსოვილის ექსპანდერის გაჭიმვა Distension of tissue expander
ZTXS60 ქსოვილის ექსპანდერის შეცვლა Replacement of tissue expander
ZTXS70 ქსოვილის ექსპანდერის ამოღება Removal of tissue expander
ZTXU ლორწოვანი გარსის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of mucosa
ZTXU00 ლორწოვანი გარსის თავისუფალი გადანერგვა Free graft of mucosa
ZVXA00 ბიოფსია Biopsy
ZX სხვადასხვა ვითარებები და მოვლენები Various circumstances and events
ZXI იზოტოპური მარკერები Isotope markers
ZXIA00 ჰალიუმი 67 Gallium 67
ZXIA10 ინდიუმი 111 Indium 111
ZXIA20 ტექნეციუმი 99მ Teknetium 99m
ZXIA30 თალიუმი 201 Thallium 201
ZXIA40 სელენი 75 Selen 75
ZXIB00 ფოსფორის იზოტოპი Phosphor isotope
ZXIB10 იოდის იზოტოპი Iodine isotope
ZXIB20 სამარიუმის იზოტოპი Samarium isotope
ZXIB30 სტრონციუმის იზოტოპი Strontium isotope
ZXIB40 ითრიუმის იზოტოპი Yttrium isotope
ZXID00 მარკირებული პეპტიდი, რომელიც გამოიყენება რეცეპტორზე ორიენტირებული 

სიმსივნის გამოსახვისთვის
Labeled peptide for receptor targetd cancer imaging

ZXO რადიოთერაპიის მეთოდი Method of radiotherapy
ZXO000 მარტივი დოზის განსაზღვრა რადიოთერაპიისთვის სიმულაციით ან 

თერაპიული ხელსაწყოთი - იზოცენტრული თერაპია
Simple adjustment of radiotherapy with simulator or with therapeutic device - isocentric therapy

ZXO001 მარტივი დოზის განსაზღვრა რადიოთერაპიისთვის სიმულაციით ან 
თერაპევტული ხელსაწყოთი - SSD თერაპია

Simple adjustment of radiotherapy with simulator or with therapeutic device - SSD therapy

ZXO002 მარტივი დოზის განსაზღვრა რადიოთერაპიისთვის ტომოგრაფიის საფუძველზე 
- იზოცენტრული თერაპია

Simple dose design for radiotherapy based on tomography - isocentric therapy

ZXO003 მარტივი დოზის განსაზღვრა რადიოთერაპიისთვის ტომოგრაფიის საფუძველზე 
- SSD თერაპია

Simple dose design for radiotherapy based on tomography - SSD therapy

ZXO010 რადიოთერაპია გაერთიანებული ველებით - იზოცენტრული თერაპია Radiotherapy with joint fields - isocentric therapy
ZXO011 რადიოთერაპია გაერთიანებული ველებით – SSD თერაპია Radiotherapy with joint fields - SSD therapy
ZXO012 რადიოთერაპია ფართოდ შექმნილი ველებით - იზოცენტრული თერაპია Radiotherapy with large shaped fields - isocentric therapy

ZXO013 რადიოთერაპია ფართოდ შექმნილი ველებით – SSD თერაპია Radiotherapy with large shaped fields - SSD therapy
ZXO014 ცენტრალური ნერვული სისტემის ყველა ნაწილის რადიოთერაპია - 

იზოცენტრული თერაპია
Radiotherapy of all parts of central nervous system - isocentric therapy

ZXO015 ცენტრალური ნერვული სისტემის ყველა ნაწილის რადიოთერაპია - SSD 
თერაპია

Radiotherapy of all parts of central nervous system - SSD therapy

ZXO020 ბრაქითერაპია მაღალი დოზის კურსით (HDR) High Dose Rate (HDR) brachytherapy
ZXO021 ბრაქითერაპია პულსური დოზის კურსით (PDR) Pulsed dose rate (PDR) brachytherapy
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ZXO022 ბრაქითერაპია დაბალი დოზის კურსით (LDR) Low Dose Rate (LDR) brachytherapy
ZXO040 ღრუსშიდა HDR რადიოთერაპია Intracavity HDR radiotherapy
ZXO042 ღრუსშიდა LDR რადიოთერაპია Intracavity LDR radiotherapy
ZXO044 ბრაქითერაპია, ინტრავასკულარული Brachytherapy, intravascular
ZXO050 სტერეოტაქტიკური რადიოთერაპია Stereotactic radiotherapy
ZXO060 გამა დანით თერაპია Gamma knife therapy
ZXO070 ანტისხეულებთან დაკავშირებული იზოტოპური თერაპია Isotope therapy connected to antibody
ZXO090 რადიოთერაპიის სხვა მეთოდი Other method of radiotherapy
ZXOA00 სამკურნალო რადიოთერაპია Curative radiotherapy
ZXOA01 პალიატიური რადიოთერაპია Palliative radiotherapy
ZXOT00 სტატიკური ველის დაყენება რადიოთერაპიაში Static field adjustment in radiotherapy
ZXOT05 დინამიური ველის დაყენება რადიოთერაპიაში Dynamic field adjustment in radiotherapy
ZXOT10 ბრაქითერაპიის წყაროს შემოწმება Checkup of brachytherapy source
ZXOT20 პაციენტის რადიოთერაპიის დოზიმეტრია Dosimetry of patient radiotherapy
ZXOX00 რადიოთერაპიის სამიზნე არის მითითება Assignment of radiotherapy target area
ZXOX10 რადოთერაპიის 2 განზომილებიანი (2D) დოზის განსაზღვრა Two dimensional (2D) dose design of radiotherapy
ZXOX20 რადოთერაპიის 3 განზომილებიანი (3D) დოზის განსაზღვრა Three dimensional (3D) dose design of radiotherapy
ZXOX30 რადიოთერაპიის სიმულაცია დოზის განსაზღვრისთვის Simulation of radiotherapy for dose design
ZXOX90 სხვა სპეციალური რადიოთერაპიის დოზის განსაზღვრა Other spedial dose design of radiotherapy
ZXXA სხეულის მხარე Side of body
ZXXA00 მარჯვენა მხარე Right side
ZXXA05 მარცხენა მხარე Left side
ZXXA10 ორმხრივი Bilateral
ZXXB ლატერალური ან მედიალური Lateral or medial
ZXXB00 ლატერალური Lateral
ZXXB10 მედიალური Medial
ZXXB20 ორივე ლატერალური და მედიალური Both lateral and medial
ZXXC სპეციფიური ტექნიკა Specific technique
ZXXC00 დიათერმიის გამოყენება Use of diathermy
ZXXC05 იონიზირებული გაზის გამოყენება Use of ionised gas
ZXXC10 ლაზერის გამოყენება Use of laser
ZXXC12 პულსური ფერადი ლაზერი Pulse colorlaser
ZXXC14 სხვა ლაზერული ტექნიკა Other special laser technic
ZXXC16 მიკროტალღების გამოყენება Use of microwaves
ZXXC17 რადიოტალღების გამოყენება Use of radio waves
ZXXC18 ულტრაბგერების გამოყენება Use of ultrasound
ZXXC20 ქიმიური აგენტების გამოყენება Use of chemical agents
ZXXC32 კრიოთერაპია Cryotherapy
ZXXC34 სიცხის გამოყენება Application of heat
ZXXC42 მაღალი წნევით  წყლის ჭავლის გამოყენება Use of water jet
ZXXC44 მაგნიტის გამოყენება Use of magnet
ZXXC54 მიკროქირურგია Microsurgical
ZXXC56 უსისხლო ოპერაციის არე Bloodless operation space
ZXXC62 პროცედურა ენდოსკოპიის დახმარებით Endoscopically assisted procedure
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ZXXC64 ექსტრაპერიტონული ენდოსკოპური ტექნიკა Extraperitoneal endoscopic technique
ZXXC66 კანქვეშა ენდოსკოპური ტექნიკა Subcutaneous endoscopic technique
ZXXC67 ინტრასპინალური ენდოსკოპური ტექნიკა Intraspinal endoscopic technique
ZXXC68 ინტრაკრანიალური ენდოსკოპური ტექნიკა Intracranial endoscopic technique
ZXXC69 ენდოსკოპური ხელსაწყოს გამოყენება Use of endoscopic device
ZXXC70 ნეირონავიგატორის გამოყენება Use of neuronavigator
ZXXC80 ფოტოდინამიური ტექნიკის გამოყენება Use of photodynamic technique
ZXXC92 პროცედურა რობოტის დახმარებით Robot assisted procedure
ZXXC99 სხვა სპეციალური ტექნიკა ქირურგიაში Other special technic in surgery
ZXXD სასწრაფო ან გეგმიური პროცედურა Emergency or scheduled procedure
ZXXD00 სასწრაფო პროცედურა Emergency procedure
ZXXD05 გადაუდებელი პროცედურა Urgent procedure
ZXXD10 გეგმიური პროცედურა Scheduled procedure
ZXXD20 ერთდღიანი ქირურგიული ჩარევა Day surgery
ZXXD30 სიძნელეების გარეშე გაკეთებული პროცედურა Procedure performed without difficulties
ZXXD31 სიძნელეები პროცედურის გაკეთების დროს Difficulties in performing procedure
ZXXD32 მთავარი სიძნელეები პროცედურის გაკეთების დროს Major difficulties in performing procedure
ZXXD34 მზადება ან შეფერხება ცუდი თანამშრომლობის გამო Preparations or delays because of poor cooperation
ZXXE ინტერვენციის ხანგრძლივობა Duration of intervention
ZXXE00 ერთი საათი ან ნაკლები One hour or less
ZXXE10 ერთ საათზე მეტი და სამ საათზე ნაკლები More than one and less than three hours
ZXXE20 სამ საათზე მეტი და ხუთ საათზე ნაკლები More than three and less than five hours
ZXXE30 ხუთ საათზე მეტი და შვიდ საათზე ნაკლები More than five and less than seven hours
ZXXE40 შვიდ საათზე მეტი და ცხრა საათზე ნაკლები More than seven and less than nine hours
ZXXE50 ცხრა საათი და მეტი Nine hours or more
ZXXE60 12 საათზე მეტი და 15 საათზე ნაკლები More than 12 and less than 15 hours
ZXXE70 15 საათზე მეტი და 18 საათზე ნაკლები Moren than 15 and less than 18 hours
ZXXE80 18 საათზე მეტი და 21 საათზე ნაკლები Moren than 18 and less than 21 hours
ZXXE90 21 საათზე მეტი More than 21 hours
ZXXE92 2-3 დღე 2-3 days
ZXXE94 3 დღეზე მეტი More than 3 days
ZXXF პროცედურის წესის / მეთოდის შეწყვეტა ან შეცვლა Interrupton or change of procedure mode
ZXXF00 შეწყვეტა ზოგადი მდგომარეობის ინტრაოპერაციული გაუარესების გამო Interruption caused by intraoperative deterioration of general condition

ZXXF02 პროცედურის შეწყვეტა სხვა პაციენტთან დაკავშირებული მიზეზის გამო Interruption of procedure for other patient related reason
ZXXF10 პროცედურის შეწყვეტა აღჭურვილობის ტექნიკური წარუმატებლობის გამო Interruption caused by technical failure of equipment

ZXXF12 პროცედურის შეწყვეტა ქირურგიული ტექნიკის პრობლემებთან დაკავშირებით Interruption caused by problems of surgical technique

ZXXF29 პროცედურის შეწყვეტის სხვა მიზეზი Other cause of interrupted operation
ZXXF50 კანქვეშა ენდოსკოპიიდან ღია პროცედურაზე გადასვლა Conversion from percutaneous endoscopic to open procedure
ZXXF59 სხვა გადასვლა ღია პროცედურაზე Other conversion to procedure by open access
ZXXG პროცედურის ხანგრძლივობა, განმეორებების ან ერთეულების რაოდენობა Extent of procedure, number of iterations or units
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ZXXG01 პროცედურის ხანგრძლივობა, 1 ერთეული Extent of proceudre, 1 unit
ZXXG02 პროცედურის ხანგრძლივობა, 2 ერთეული Extent of procedure, 2 units
ZXXG03 პროცედურის ხანგრძლივობა, 3 ერთეული Extent of procedure, 3 units
ZXXG04 პროცედურის ხანგრძლივობა, 4 ერთეული Extent of procedure, 4 units
ZXXG05 პროცედურის ხანგრძლივობა, 5 ერთეული Extent of procedure, 5 units
ZXXG06 პროცედურის ხანგრძლივობა, 6 ერთეული Extent of procedure, 6 units
ZXXG07 პროცედურის ხანგრძლივობა, 7 ერთეული Extent of procedure, 7 units
ZXXG08 პროცედურის ხანგრძლივობა, 8 ერთეული Extent of procedure, 8 units
ZXXG09 პროცედურის ხანგრძლივობა, 8 ერთეულზე მეტი Extent of procedure, more than 8 units
ZXXH პროცედურის ადგილი Place of procedure
ZXXH01 საოპერაციო დარბაზში გაკეთებული პროცედურა Procedure performed within operation theatre
ZXXH02 ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში გაკეთებული პროცედურა Procedure performed inside intensive care unit
ZXXH04 საავადმყოფოს სხვა განყოფილებაში გაკეთებული პროცედურა Procedure performed in other inpatient unit
ZXXH06 ამბულატორულად გაკეთებული პროცედურა Procedure performed in outpatient setting
ZXXH09 ჩვეულებრივი ადგილის გარეთ გაკეთებული პროცედურა Procedure performed in other unit outside usual setting for the procedure
ZXXI პროცედურის განმეორება Repetition of procedure
ZXXI00 ორიდან ოთხჯერამდე განმეორებული პროცედურა Procedure repeated two to four times
ZXXI05 ხუთჯერ და მეტად განმეორებული პროცედურა Procedure repeated five or more times
ZXXK00 ვიდეოს გამოყენება Use of video
ZXXK10 ინტერპრეტატორის გამოყენება Use of interpretator
ZXXK20 ტელემედიცინის მეთოდების გამოყენება Use of telemedicine methods
ZXXL ბადის გამოყენება ქირურგიაში Use of mesh in surgery
ZXXL00 არაშემწოვი ბადის გამოყენება ქირურგიაში Use of absorbable mesh in surgery
ZXXL10 შემწოვი ბადის გამოყენება ქირურგიაში Use of non-absorbable mesh in surgery
ZXXX გამოყენების გზა Route of application
ZXXX00 ორალური Oral
ZXXX01 ენის ქვეშ (სუბლინგვური) Sublingual
ZXXX02 რექტალური Rectal
ZXXX05 ყურში To ear
ZXXX06 ინტრანაზალური Intranasal
ZXXX07 თვალის Ocular
ZXXX08 ინჰალაცია Inhalation
ZXXX09 ინტრატრაქეალური Intratracheal
ZXXX10 კანის ან ტრანსკუტანური Cutaneous or transcutaneous
ZXXX11 კანშიდა (ინტრაკუტანური) Intracutaneous
ZXXX12 კანქვეშა (სუბკუტანური) Subcutaneous
ZXXX13 კანქვეშა იმპლანტი Subcutaneous implant
ZXXX14 კუნთში (ინტრამუსკულარული) Intramuscular
ZXXX16 ძვლის ტვინში To bone marrow
ZXXX20 ინტრავენური Intravenous
ZXXX21 ცენტრალური ვენური კათეტერი Central venous catheter
ZXXX22 ინტრაარტერიული Intra-arterial
ZXXX23 სამიზნე ორგანოს არტერია Artery of object organ
ZXXX24 ორგანოს ან სამიზნის პერფუზია Perfusion of a organ or target
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ZXXX30 ეპიდურალური Epidural
ZXXX31 ინტრათეკალური ან ინტრასპინალური Intrathecal or intraspinal
ZXXX32 ინტრაპლევრალური Intrapleural
ZXXX34 მუცლის ღრუში (ინტრააბდომინალური) Intraabdominal
ZXXX36 ინტრავეზიკალური Intravesical
ZXXX38 ვაგინალური Vaginal
ZXXX40 სახსარში (ინტრაარტიკულარული) Intraarticular
ZXXX50 ინტრავენტრიკულური თავის ტვინში Intraventricular to brain
ZXXX80 ადგილობრივი მაღალი წნევა და ჭავლის სწრაფი ინექცია  (Dermojet) Local highe pressure and velocity spray injection (Dermojet)

ZXXX90 დაზიანებაში (ინტრალეზიონალური) Intralesional
ZXXX92 კუჭში შეყვანა Gastric adiministration
ZXXX93 ენტეროსტომაში To enterostomy
ZXXX97 ტუმბოში To pumping device
ZXXX98  ადგილობრივი შეყვანის სხვა გზა Other local administration
ZXXX99 გამოყენების სხვა გზა Other rote route?
ZXZA ინტერვენციის სპეციალური მიზანი Special purpose of the intervention
ZXZA00 ტკივილის მკურნალობისთვის For treatment of pain
ZXZA10 დროებითი შემსუბუქებისთვის / პალიაციისთვის For palliation
ZY კონტაქტის ტიპი Type of contact
ZYZA00 სტაციონარი Hospital inpatient
ZYZA10 ამბულატორია Hospital outpatient
ZYZA20 პირველი დახმარება ან ჯანდაცვასთან სხვა შესაბამისი კონტაქტი First aid or other corresponding healthcare contact
ZYZA30 ვიზიტი ბინაზე Home visit
ZYZA32 ვიზიტი სამუშაო ადგილზე ან სკოლაში Workplace or school visit
ZYZA39 სხვა ვიზიტი სამედიცინო დაწესებულების გარეთ Other visit outside the provider unit
ZYZA40 პაციენტთან კონტაქტი წერილობით ან ტელეფონით Letter or telephone contact with patient
ZYZA44 დანიშნულება ან რჩევა Prescription or advice
ZYZB00 სკრინინგი და ჯანმრთელობის შემოწმება Screening and health check-up
ZYZC00 იზოლაცია Isolation
ZYZX70 ახალშობილის კლინიკური შემოწმება Newborn clinical examination
ZYZX80 კლინიკური დაკვირვება და შემდგომი მეთვალყურეობა Clinical observation and follow-up
ZYZX81 ვიდეო დოკუმენტაცია Videodocumentation
ZYZX82 წინასაოპერაციო და ოპერაციის შემდგომი მოვლა Pre- and postoperative care
ZYZX84 გენეტიკური კონსულტაცია Genetic consultation
ZYZX86 კონსულტაცია ნათესავებთან Consultation with relatives
ZYZX88 ინფორმაცია და განათლება Information and education
ZYZX90 სხვა კლინიკური კონსულტაცია Other cinical consultation
ZYZX92 სასამართლო სამედიცინო შემოწმება Medicolegal examination
ZYZX94 გარდაცვლილის დემონსტრირება Display of deaceased
ZZ მომვლელის საქმიანობა Occupation of careprovider
ZZ2221 ექიმი Medical doctor
ZZ2230 პროფესიონალი ექთანი Professional nurse
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ZZ2445 ფსიქოლოგი Psychologist
ZZ2446 სოციალური მუშაკი Social worker
ZZ3226 ფსიქოთერაპევტი Physiotherapist
ZZ3229 სხვა ჯანდაცვის მუშაკი Other health professional
ZZ3231 პროფესიონალური ასოცირებული მედიცინის და Nursing associate professional
ZZ3232 პროფესიონალური ასოცირებული ბებიაქალი Midwifery associate professional
ZZ5131 ბავშვთა მოვლის მუშაკი Child-care worker
ZZ5139 სხვა სახის მოვლის მუშაკი Other care worker
ZZAA00 პროფესიური დაავადებების თერაპევტი Occupational therapist
ZZAA01 აუდიოთერაპევტი Audiotherapist
ZZAA02 დიეტოლოგი Dietician
ZZAA03 ლოგოპედი Logotherapist
ZZAA04 ორთოპედი Orthopist
ZZAA10 ფსიქიატრიული მედდა Psychiatric nurse
ZZAA20 მედდის დამხმარე Nursing asssistant
ZZXA00 თარჯიმნის გამოყენება Use of interpreter
ZZZA00 სამედიცინო ბრიგადა Team of care providers
ZZZA10 პაციენტთა ჯგუფი Group of patients
ZZZA30 მოწვეული კონსულტანტი Outside consultant
ZZZA90 ამბულატორული ვიზიტი Outpatient visit
ZZZB00 დამატებითი პერსონალი Extra personnel
ZZZX00 სტაციონარული დაკვირვება Inpatient observation


