
დანართი 29 
მეანობა-გინეკოლოგია 

 

1. სპეციალობის დასახელება:- „მეანობა-გინეკოლოგია“. 

 

2. სპეციალობის შინაარსი: 

ექიმი-მეან-გინეკოლოგი არის ექიმი სპეციალისტი, რომელიც სწავლობს ქალის 

ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიურ და პათოლოგიურ პროცესებს დაბადებიდან 

სიკვდილამდე და სრულყოფილად ფლობს პათოლოგიურ პროცესთა პროფილაქტიკის, 

დიაგნოსტიკის და მკურნალობის მეთოდებს. ექიმი-მეან-გინეკოლოგი ახორციელებს 

ქალის სასქესო/რეპროდუქციული სისტემის დაავადებების მქონე პაციენტის, ორსულის 

და მშობიარის კვლევას, დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, რეაბილიტაციას და ატარებს 

შესაბამის პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს. 

 

3.ზოგადი ცოდნა: 

 

მეან–გინეკოლოგმა უნდა იცოდეს: 

 

ა)  მედიცინის ფუნდამენტალურ მიმართულებები; 

ბ)  ბიოეთიკური საკითხების საფუძვლები; 

გ)  რეპოდუქციული ჯანმრთელობის საფუძვლები; 

დ)  დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხები; 

ე)  დემოგრაფიული ინდიკატორები და მათი ანალიზი; 

ვ)  პიროვნებაზე და ოჯახზე ორიენტირებული სამედიცინო დახმარება;  

ზ) ოჯახის დაგეგმვა და ორსულთა ჯანმრთელობის სოციალური ასპექტები; 

თ) მულტიდისციპლინარული მიდგომის პრონციპები;  

ი) ანტენატალური მეთვალყურეობა; 

კ)  ანტენატალური და პერინატალური სიკვდილობის მიზეზები; 

ლ) ბაზისური ულტრაბგერითი კვლევა მეანობა–გინეკოლოგიაში; 

მ) ექსტრაგენიტალური დაავადებები ორსულობისას; 

ნ) ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური მეანობა; 

ო) ოპერაციული მეანობა; 

პ)  მშობიარობისშემდგომი მეთვალყურეობა და ლოგინობის ხანა; 

ჟ) ახალშობილთა ავადობა და სიკვდილობა; 

რ) კონსერვატიული და ქირურგიული გინეკოლოგია; 

ს) პოსტოპერაციული მეთვალყურეობა; 

ტ) უნაყოფობა და რეპროდუქციული ტექნოლოგიები; 

უ) სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა; 

ფ) მენჯის ფსკერის პრობლემები; 



ქ) ძუძუს დაავადებები; 

ღ) ონკოგინეკოლოგიის საფუძვლები; 

ყ) მედიკო–გენეტიკური ასპექტები; 

შ) ფარმაკოთერაპიისა და ფარმაკოკინეტიკის საფუძვლები. 

 

4. დაავადებები და მდგომარეობები: 

 
ICD 

10 

პათოლოგია საქმიანობის მოცულობა 

O00 
 

საშვილოსნოს გარეშე (ექტოპიური) ორსულობა მართვა 

O01 ბუშტნამქერი მართვა 

O02  განაყოფიერების სხვა პათოლოგიური შედეგები მართვა 

O03 სპონტანური აბორტი მართვა 

O04 

 

სამედიცინო აბორტი მართვა 

O05 

 

აბორტის სხვა ფორმები მართვა 

O06  

 

აბორტი, დაუზუსტებელი მართვა 

O07  

 

არშემდგარი აბორტი მართვა 

O08  

 

აბორტის, საშვილოსნოს გარეშე ორსულობისა და ბუშტნამქერის 

გართულებები 

მართვა 

O10  ადრე არსებული ჰიპერტენზიით გართულებული ორსულობა,  

მშობიარობა და ლოგინობის ხანა 

მართვა 

O11 ადრე არსებული  ჰიპერტენზია თანდართული პროტეინურიით მართვა 

O12  

 

გესტაციური [ორსულობით გამოწვეული] შეშუპება და 

პროტეინურია ჰიპერტენზიის გარეშე 

მართვა 

O13  გესტაციური [ორსულობით გამოწვეული] ჰიპერტენზია 

მნიშვნელოვანი პროტეინურიის გარეშე 

მართვა 

O14  გესტაციური [ორსულობით გამოწვეული] ჰიპერტენზია 

მნიშვნელოვანი პროტეინურიით 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა 

O15  ეკლამპსია მულტიდისციპლინარული 

მართვა 

O16  დედის ჰიპერტენზია, დაუზუსტებელი მულტიდისციპლინარული   

მართვა 

O20  სისხლდენა ორსულობის ადრეულ პერიოდში მართვა 

O21  ჭარბი პირღებინება ორსულობის პერიოდში მართვა 

O23  შარდ-სასქესო სისტემის ინფექციები ორსულობის პერიოდში მულტიდისციპლინარული 

მართვა 

O24  შაქრიანი დიაბეტი ორსულობის პერიოდში მულტიდისციპლინარული 

მართვა 

O25  არასრულფასოვანი კვება ორსულობის პერიოდში მულტიდისციპლინარული 

მართვა 

O26  

 

დედის სამედიცინო პატრონაჟი სხვა მდგომარეობათა დროს, 

რომლებიც უპირატესად დაკავშირებულია ორსულობასთან 

მართვა 

O28  დედის ანტენატალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული, მართვა 



ნორმიდან გადახრილი მონაცემები 

O29  ორსულობის მიმდინარეობის დროს ჩატარებული ანესთეზიის 

გართულებები 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

O30  მრავალნაყოფიანი ორსულობა მართვა 

O31  მრავალნაყოფიანი ორსულობისათვის დამახასიათებელი 

გართულებები 

მართვა 

O32  დედის სამედიცინო პატრონაჟი ნაყოფის დადგენილი ან სავარაუდო 

არასწორი მდებარეობის დროს 

მართვა 

O33 

 

დედის სამედიცინო პატრონაჟი მენჯის ზომების და ნაყოფის თავის 

დადგენილი ან სავარაუდო   შეუთავსებლობის დროს 

მართვა 

O34  

 

დედის სამედიცინო პატრონაჟი მენჯის ღრუს ორგანოების 

დადგენილი ან სავარაუდო ანომალიების დროს 

მართვა 

O35 

 

დედის სამედიცინო პატრონაჟი ნაყოფის დადგენილი ან სავარაუდო 

ანომალიებისა და დაზიანებების დროს 

მართვა 

O36  

 

დედის სამედიცინო პატრონაჟი ნაყოფთან დაკავშირებული სხვა 

დადგენილი და სავარაუდო პათოლოგიური მდგომარეობების 

დროს 

მართვა 

O40  მრავალწყლიანობა მართვა 

O41  ამნიონური სითხისა და გარსების სხვა დარღვევები მართვა 

O42  გარსების ნაადრევი დარღვევა მართვა 

O43  პლაცენტის დაზიანებები მართვა 

O44  პლაცენტის წინამდებარეობა მართვა 

O45  პლაცენტის ნაადრევი აცლა [abruptio placentae] მართვა 

O46  სისხლდენა მშობიარობამდე, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა 

რუბრიკებში 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა 

O47  ცრუ შეკუმშვები მართვა 

O48  ვადაგადაცილებული ორსულობა მართვა 

O60  

 

ნაადრევი მშობიარობა მართვა 

O61  სამშობიარო მოქმედების სტიმულაციის წარუმატებელი მცდელობა მართვა 

O62 სამშობიარო მოქმედების დარღვევები მართვა 

O63  გახანგრძლივებული მშობიარობა მართვა 

O64  ნაყოფის არასწორი ან წინამდებარეობით გამოწვეული 

გაძნელებული მშობიარობა 

მართვა 

O65  დედის მენჯის ანომალიებით გამოწვეული გაძნელებული 

მშობიარობა 

მართვა 

O66  გაძნელებული მშობიარობის სხვა ფორმები მართვა 

O67 სამშობიარო მოქმედება და მშობიარობა, გართულებული 

მშობიარობის პერიოდის სისხლდენით, რომელიც არ არის 

შეტანილი სხვა რუბრიკებში 

მართვა 

O68  სამშობიარო მოქმედება და მშობიარობა, გართულებული ნაყოფის 

სტრესით [დისტრესით] 

მართვა 

O69  სამშობიარო მოქმედება და მშობიარობა, გართულებული ჭიპლარის  

პათოლოგიით 

მართვა 

O70 შორისის დაზიანება მშობიარობის დროს მართვა 

O71  

 

სხვა სამეანო ტრავმები მართვა 

O72  

 

მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა მართვა 

O73  პლაცენტისა და სანაყოფე გარსების ჩარჩენა, სისხლდენის გარეშე მართვა 



 

O74  

 

სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს ჩატარებული 

ანესთეზიის გართულებები 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

O75  

 

სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის სხვა გართულებები, 

რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში 

მართვა 

O80 ერთნაყოფიანი სპონტანური მშობიარობა მართვა 

O81  

 

ერთნაყოფიანი მშობიარობა მაშებითა და ვაკუუმ-ექსტრაქტორით მართვა 

O82  ერთნაყოფიანი მშობიარობა საკეისრო კვეთით მართვა 

O83  ერთნაყოფიანი მშობიარობა სამეანო დახმარების სხვა ფორმებით მართვა 

O84  მრავალნაყოფიანი მშობიარობა მართვა 

O85 მელოგინეთა სეფსისი მულტიდისციპლინარული 

მართვა 

O86  სამეანო ქირურგიული ჭრილობის ინფექციები მულტიდისციპლინარული 

მართვა  

 

O87  ვენური გართულებები ლოგინობის ხანაში დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

O88  სამეანო ემბოლია დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

O90 საკეისრო კვეთის შემდგომ ნაკერების გახსნა მართვა 

O91  

 

სარძევე ჯირკვლის ინფექციები, დაკავშირებული შვილოსნობასთან მულტიდისციპლინარული 

მართვა 

O92 

 

სარძევე ჯირკვლის და ლაქტაციის სხვა პათოლოგიები, 

დაკავშირებული შვილოსნობასთან 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა 

O94  ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის ხანის გართულებების 

შედეგები 

მართვა 

O98  

 

სხვა რუბრიკებში შეტანილი დედის ინფექციური და პარაზიტული 

ავადმყოფობები, რომლებიც ართულებს ორსულობას, მშობიარობას 

და ლოგინობის ხანას 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

O99  

 

სხვა რუბრიკებში შეტანილი დედის სხვა ავადმყოფობები, 

რომლებიც ართულებს ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის 

ხანას 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

Q50  

 

საკვერცხეების, ფალოპიუსის მილებისა და განიერი იოგების 

თანდაყოლილი ანომალიები 

მართვა 

Q51  

 

საშვილოსნოსა და საშვილოსნოს ყელის თანდაყოლილი 

ანომალიები 

მართვა 

Q52  

 

ქალის სასქესო ორგანოების სხვა თანდაყოლილი ანომალიები მართვა 

Q56 

 

გაურკვეველი სქესი და ფსევდოჰერმაფროდიტიზმი დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის  

 

A51  ადრეული ათაშანგი დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

A54  გონოკოკური ინფექცია დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 



A55  ქლამიდიური ლიმფოგრანულომა (ვენერიული) დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

A56 

.0 

შარდ-სასქესო ტრაქტის ქვედა ნაწილის ქლამიდიური ინფექცია მართვა (კომპეტენციის 

ფარგლებში) 

A56 

.1 

მცირე მენჯის ორგანოებისა და სხვა შარდ-სასქესო ორგანოების 

ქლამიდიური ინფექციები 

მართვა (კომპეტენციის 

ფარგლებში) 

A56 

.2 

შარდ-სასქესო ტრაქტის ქლამიდიური ინფექცია, დაუზუსტებელი მართვა (კომპეტენციის 

ფარგლებში) 

A56. 

8 

სქესობრივი გზით გადამდები ქლამიდიური ინფექცია, სხვა 

ლოკალიზაციის 

მართვა (კომპეტენციის 

ფარგლებში) 

A57  შანკროიდი დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის  

A59  შარდ-სასქესო ორგანოთა ტრიქომონიაზი მართვა (კომპეტენციის 

ფარგლებში) 

A60 

.0 

სასქესო ორგანოებისა და შარდ-სასქესო ტრაქტის ჰერპეს-

ვირუსული ინფექცია 

მართვა (კომპეტენციის 

ფარგლებში) 

A63  უპირატესად სქესობრივი გზით გადამდები სხვა ავადმყოფობები, 

რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში 

დიაგნოსტიკა, 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის  

A64 სხვა დაზუსტებული, უპირატესად სქესობრივი გზით გადამდები 

ავადმყოფობანი 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

B15- 

B19 

ვირუსული ჰეპატიტი დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის - 

ორსული, მშობიარე, 

მელოგინე 

B20- 

B24 

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით [აივ] გამოწვეული 

ავადმყოფობა 

დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის  -

ორსული, მშობიარე, 

მელოგინე 

B37.3  ვულვისა და საშოს კანდიდოზი (N 77.1) მართვა (კომპეტენციის 

ფარგლებში) 

B37.4   სხვა, შარდ-სასქესო ლოკალიზაციის კანდიდოზი მულტიდისციპლინარული 

მართვა (კომპეტენციის 

ფარგლებში) 

C50  სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

C51  ვულვის ავთვისებიანი სიმსივნე დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის. 

ონკოგინეკოლოგი 

C52  საშოს ავთვისებიანი სიმსივნე დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

ონკოგინეკოლოგი 



C53  საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნე დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

ონკოგინეკოლოგი 

C54  საშვილოსნოს ტანის ავთვისებიანი სიმსივნე დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის. 

ონკოგინეკოლოგი 

C55  საშვილოსნოს დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი 

სიმსივნე 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის. 

ონკოგინეკოლოგი 

C56  საკვერცხის ავთვისებიანი სიმსივნე დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის. 

ონკოგინეკოლოგი 

C57 ქალის სასქესო ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი ავთვისებიანი 

სიმსივნე 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის. 

ონკოგინეკოლოგი 

C58  პლაცენტის ავთვისებიანი სიმსივნე დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის. 

ონკოგინეკოლოგი 

D05  სარძევე ჯირკვლის carcinoma in situ დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

D06  საშვილოსნოს ყელის carcinoma in situ მართვა 

D07  სასქესო ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი carcinoma in situ დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

D24  სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა 

D25  საშვილოსნოს ლეიომიომა მართვა 

D26  საშვილოსნოს სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები მართვა 

D27  საკვერცხის კეთილთვისებიანი სიმსივნე მართვა 

D28  ქალის სხვა და დაუზუსტებელი სასქესო ორგანოების 

კეთილთვისებიანი სიმსივნე 

მართვა 

E22.1 ჰიპერპროლაქტინემია დიაგნოსტიკა და 

კონსერვატიული 

მკურნალობა 

E23.0 ჰიპოპიტუიტარიზმი დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

E23.3 ჰიპოთალამუსის დისფუნქცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა 

რუბრიკებში   

დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

 

E23.7 ჰიპოფიზის დაზიანება, დაუზუსტებელი   დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

E25.0 ფერმენტების დეფიციტთან დაკავშირებული თანდაყოლილი 

ადრენოგენიტალური დარღვევები 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

E25.8 სხვა ადრენოგენიტალური დარღვევები    დიაგნოსტიკა, 



მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

E25.9 ადრენოგენიტალური მოშლილობა დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

E28 საკვერცხეების დისფუნქცია მართვა 

E30 დაუზუსტებელი   სქესობრივი მომწიფების დარღვევები, რომელიც 

არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში 

დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

E34.5 ანდროგენული რეზისტენტობის სინდრომი დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

E34.8 სხვა დაზუსტებული ენდოკრინული მოშლილობები დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

E34.9 ენდოკრინული მოშლილობა, დაუზუსტებელი დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

N60 სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი დისპლაზია დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

N61  სარძევე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

N62  სარძევე ჯირკვლის ჰიპერტროფია დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

N63 წარმონაქმნი სარძევე ჯირკვალში, დაუზუსტებელი დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 
 

N64  სარძევე ჯირკვლის სხვა ავადმყოფობები დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

N70  სალპინგიტი და ოოფორიტი მართვა 

N71  საშვილოსნოს ანთებითი ავადმყოფობა, საშვილოსნოს ყელის გარდა მართვა 

N72  საშვილოსნოს ყელის ანთებითი ავადმყოფობა მართვა 

N73  ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების სხვა ანთებითი ავადმყოფობები მართვა 

N74  ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების ანთებითი დაზიანებები იმ 

ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

N75  ბართოლინის ჯირკვლის ავადმყოფობები მართვა 

N76  საშოსა და ვულვის სხვა ანთებითი ავადმყოფობები მართვა 

N77  საშოსა და ვულვის წყლული და ანთება იმ ავადმყოფობათა დროს, დიაგნოსტიკა, 



რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

N80  ენდომეტრიოზი მართვა 

N81  ქალის სასქესო ორგანოების პროლაფსი მართვა 

N82  ქალის სასქესო სისტემის ფისტულები დიაგნოსტიკა, 

მულტიდისციპლინარული 

მართვა/რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

N83  

 

საკვერცხის, ფალოპიუსის მილის და განიერი იოგის არაანთებითი 

ავადმყოფობები 

მართვა 

N84  ქალის სასქესო ორგანოების პოლიპი მართვა 

N85  

 

საშვილოსნოს სხვა არაანთებითი ავადმყოფობები, საშვილოსნოს 

ყელის გარდა 

მართვა 

N86  საშვილოსნოს ყელის ეროზია და ექტროპიონი მართვა 

N87  საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია მართვა 

N88  საშვილოსნოს ყელის სხვა, არაანთებითი ავადმყოფობები მართვა 

N89  

 

საშოს სხვა არაანთებითი ავადმყოფობები მართვა 

N90  

 

ვულვისა და შორისის სხვა არაანთებითი ავადმყოფობები მართვა 

N91  

 

მენსტრუაციის არარსებობა, შემცირებული და იშვიათი 

მენსტრუაცია 

მართვა 

N92  

 

ჭარბი, ხშირი და არარეგულარული მენსტრუაცია მართვა 

N93  სხვა პათოლოგიური სისხლდენები საშვილოსნოდან და საშოდან მართვა 

N94  ქალის სასქესო ორგანოებთან და მენსტრუაციულ ციკლთან 

დაკავშირებული ტკივილი და სხვა მდგომარეობები 

მართვა 

N95  მენოპაუზური და სხვა პერიმენოპაუზური დარღვევები მართვა 

N96  ჩვეული აბორტი მართვა 

N97  ქალის უნაყოფობა მართვა 

N98  ხელოვნურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებული გართულებები მართვა 

N99.

1 

შარდსაწვეთის სტრიქტურა (შევიწროება), პოსტოპერაციული დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

N99 

.2 

საშოს ოპერაციის შემდგომი ნაწიბურები (შეხორცებები) მართვა 

N99 

.3 

საშოს თაღის პროლაფსი საშვილოსნოს ექსტირპაციის შემდეგ მართვა 

N99 

.4 

მცირე მენჯის პერიტონეალური შეხორცებები, პოსტოპერაციული 

 

მართვა 

 

N99 

.9 

შარდ-სასქესო სისტემის სამედიცინო პროცედურების შემდგომი 

დაზიანება, დაუზუსტებელი 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი მართვისათვის 

Z01.4 გინეკოლოგიური შემოწმება (ზოგადი) (რუტინული) მართვა 

Z03.8 დაკვირვება, როცა ეჭვია სხვა ავადმყოფობებსა და მდგომარეობებზე მართვა 

Z03.9 დაკვირვება, როცა ეჭვია დაუზუსტებელ ავადმყოფობებსა და 

მდგომარეობებზე 

მართვა 

Z04.4 გამოკვლევა და მეთვალყურეობა გაუპატიურების შესახებ 

განცხადების გაკეთების შემდგომ 

მართვა 

Z11.3 სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა უპირატესად სექსობრივი 

გზით გადამდები ინფექციების გამოსავლენად 

მართვა 



Z12.4 სპეციალური სკრინინგული გამოკვლევა საშვილოსნოს ყელის 

სიმსივნის გამოსავლენად 

მართვა 

Z25.8 იმუნიზაციის აუცილებლობა სხვა დაზუსტებული ერთი 

ვირუსული დაავადების წინააღმდეგ 

მართვა 

Z30 დაკვირვება კონტრაცეპციული საშუალებების გამოყენებაზე მართვა 

Z31 შვილოსნობის ფუნქციის აღდგენა და შენარჩუნება მართვა 

Z32 

 

ორსულობის დადგენა და ტესტირება მართვა 

Z33 ორსულობისათვის დამახასიათებელი მდგომარეობები მართვა 

Z34 ზედამხედველობა ფიზიოლოგიურ ორსულობაზე მართვა 

Z35 

 

ზედამხედველობა მაღალი რისკის ორსულობაზე მართვა 

Z36.0 ანტენატალური სკრინინგული გამოკვლევა ქრომოსომული 

ანომალიების გამოსავლენად 

დიაგნოსტიკა, რეფერალი 

შემდგომი ერთობლივი 

მართვისათვის 

Z37 

 

მშობიარობის გამოსავალი მართვა 

Z39 

 

მშობიარობის შემდგომი დახმარება და გამოკვლევა მართვა 

 

5. სავალდებულო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები: 

 

ა) ექიმ მეან-გინეკოლოგს შეუძლია შემდეგი კვლევის მონაცემების შედეგების 

ინტერპრეტაცია: 

ა.ა) კლინიკურ-დიაგნოსტიკური გამოკვლევები: კლინიკური, ბიოქიმიური, 

მორფოლოგიური, იმუნოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, მოლეკულური (მათ შორის 

გენეტიკური); 

ა.ბ) ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევები; 

ა.გ) ნაყოფის სისხლის მიმოქცევის დოპლეროგრაფიული შეფასება; 

ა.დ) ამნიოცენტეზი; 

ა.ე) ნაყოფის ბიოფიზიკური პროფილი (გარეგანი ელექტრო კარდიოგრამა, ელექტრო 

ენცეფალოგრამა, პირდაპირი ელექტრო კარდიოგრაფია); 

ა.ვ) ჰისტეროსალპინგოგრაფია; 

ა.ზ) ჰისტეროსკოპია; 

ა.თ) კოლპოსკოპია; 

ა.ი) დიაგნოსტიკური ლაპაროსკოპია; 

ა.კ) ფერტილოსკოპია; 

ა.ლ) მცირე მენჯის ღრუს კომპიუტერული ტომოგრაფია (CV); 

ა.მ)  მაგნიტურ-ბირთვული გამოკვლევა; 

ა.ნ) რენტგენოლოგიური გამოკვლევა; 

ა.ო) ცისტოსკოპია. 

ბ)  ექიმ-მეან-გინეკოლოგს შეუძლია შემდეგი ჩარევების-კვლევების შესრულება: 

ბ.ა) ამნიოცენტეზი; 

ბ.ბ) ნაყოფის ფილტვის სიმწიფის შეფასება;  

ბ.გ) ცერვიკალური სერკლიაჟი; 



ბ.დ) ტრანსაბდომინალური, ტრანსვაგინალური პუნქცია; 

 ბ.ე ) ქორიონის  ბიოფსია; 

ბ.ვ)კორდოცენტეზი; 

ბ.ზ) საშვილოსნოსშიდა ამნიოინფუზია; 

ბ.თ) ბიოფიზიკური პროფილი; 

ბ.ი) გარეგანი ელექტროკარდიოგრამა, ელექტროენცეფალოგრამა, პირდაპირი 

ელექტროკარდიოგრაფია; 

ბ.კ) ნონ-სტრეს-ტესტი; 

ბ.ლ) კონტრაქციული სტრეს-ტესტი; 

ბ.მ) ვიბროაკუსტიკური სტიმულაცია; 

ბ.ნ) მუცლადყოფნის დროს ჰემოტრანსფუზია ნაყოფში ან ჭიპლარის სისხლძარღვებში; 

ბ.ო) მცირე მენჯის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა აბდომინალური და 

ენდოვაგინალური მეთოდით (თავის პაციენტზე): 

ბ.პ) ამნიოდრენირება პათოლოგიური ნაყოფის რედუქცია მრავალნაყოფიანი  

(ბიქორიალური და მონოქორიალური) ორსულობის დროს;  

ბ.ჟ) ამნიოტომია 

ბ.რ)  ანესთეზია/ანალგეზიის წარმოება (მშობიარობისას და ამბულატორიულ რეჟიმში); 

ბ.ს) ანალგეზიური/სედაციური საშუალებების პარენტერალური შეყვანა; 

ბ.ტ) ნარკოტიკების ანტაგონისტების შეყვანა (ქალთა კონტინგენტი); 

ბ.უ) საკეისრო კვეთა (კლასიკური, ქვედა სეგმენტში); 

ბ.ფ) ჰისტერექტომია საკეისრო კვეთის დროს; 

ბ.ქ) კიურეტაჟი პლაცენტის მჭიდრო მიმაგრების დროს; 

ბ.ღ) საშვილოსნოს ყელის დილატაცია და საშვილოსნოს შიგთავსის კიურეტაჟი 

ორსულობის  პირველ და მეორე ტრიმესტრში; 

ბ.ყ) ეპიზიოტომია და ეპიზიორაფია (მე-3 და მე-4 ხარისხის ჩახევის ჩათვლით); 

ბ.შ) პერინეოტომია და პერინეორაფია; 

ბ.ჩ) ნაყოფის ინტრანატალური შეფასება, ნაყოფის გულისცემის მონიტორინგი 

(შინაგანი/გარეგანი), ნაყოფის სკალპის Ph-მეტრია, ნაყოფის სკალპის სტიმულაციის 

ტესტი, ვიბროაკუსტიკური სტიმულაციის ტესტი; 

ბ.ც)  მომშობიარება მაშების და ვაკუუმექსტრაქტორის გამოყენებით; 

ბ.ძ) ჰიპოგასტრიული არტერიის შიდა ტოტის ლიგირება (internal iliac artery ligtion); 

ბ.წ)  სამშობიარო მოქმედების აღძვრა პროსტაგლანდინით ან ოქსიტოცინით; 

ბ.ჭ) საშვილოსნოს ღრუში ხელით შესვლა, პლაცენტის ხელით მოცილება და გამოტანა; 

ბ.ხ)  ახალშობილის რეანიმაცია სამშობიარო ბლოკში; 

ბ.ჯ) ვაკუუმასპირაცია პირველ ტრიმესტრში; 

ბ.ჰ) ჰიპოტონიური სისხლისდენის მართვა კონსერვატიული მეთოდებით, მ.შ., 

საშვილოსნოს სისხლძარღვების ლიგირება, B ლინჩის ოპერაცია, საშვილოსნოს 

ბალონური ტამპონადა;  

ბ.ჰ1) საშოსმხრივი მშობიარობა მენჯით წინმდებარეობის დროს; 

ბ.ჰ2) ხელდახმარებით, ნაყოფის მენჯით ექსტრაქცია;  

ბ.ჰ3) ვაგინალური მშობიარობა, სპონტანური; 

ბ.ჰ4) ვაგინალური მშობიარობა ტყუპი (2 და მეტი) ნაყოფით; 



ბ.ჰ5) მშობიარობისშემდგომი  პერიოდი/ლოგინობის ხანის მართვა: 

ბ.ჰ5ა) ჰემატომის ევაკუაცია  ინტრააბდომინალური, ვულვარული, ვაგინალური; 

ბ.ჰ5ბ) სამშობიარო გზების - საშვილოსნოს ყელის, შორისის, საშოს ჩახევების აღდგენა;  

ბ.ჰ5გ) ჭრილობის მოვლა, ნეკროზული უბნების მოცილება, აბსცესის ან ჰემატომის 

გაკვეთა და დრენირება, გახსნილი ჭრილობის აღდგენა,  ფასციური ან კანის ყლორტის 

დადება, ნაკერების აღდგენა, მეორადი ნაკერი. 

ბ.ჰ6) აბდომინალური და ლაპარასკოპიული  პრომონტოფიქსაცია; 

ბ.ჰ7) ენდომეტრიუმის აბლაცია ან რეზექცია, აბლაციური პროცედურები (საშვილოსნოს 

ყელი, ენდომეტრიუმი, საშო, ვულვა); 

ბ.ჰ8) ლაპაროტომია, ლაპაროსკოპია, ჰისტერესკოპია; 

ბ.ჰ9) ბიოფსია, საშვილოსნოს ყელის    ენდომეტრიუმის,   კანის,   საშოს, ვულვის,სარძევე 

ჯირკვლის კისტის პუნქცია;  

ბ.ჰ10)  კოლპორაფია (წინა, უკანა), კოლპოსკოპია მიზნობრივი ბიოფსიით (საშვილოსნოს 

ყელის, საშოს, ვულვის), კოლპოსუსპენზია (ლაპაროსკოპიული, რეტროპუბიკული, 

ვაგინალური, პარავაგინალური); 

ბ.ჰ11) კონიზაცია (ცივი დანით, ლაზერით), ექსციზია ელექტრული მარყუჟით; 

ბ.ჰ12) ცისტოურეთროსკოპია; 

ბ.ჰ13) ზონდირება, დილატაცია და კიურეტაჟი; 

ბ.ჰ14) ენტეროცელეს აღდგენა (აბდომინალური, ლაპაროსკოპიული, ვაგინალური); 

ბ.ჰ15) კისტექტომია (ბართოლინის ჯირკვლის, საკვერცხის, ფალოპის მილის, საშოს, 

ვულვის), ბართოლინის ჯირკვლის კისტის მარსუპიალიზაცია; 

ბ.ჰ16) ბართოლინის ჯირკვლის ექსციზია, ფისტულის აღდგენა (რექტოვაგინალური, 

ვეზიკოვაგინალური); 

ბ.ჰ17) ჰიმენორაფია, ჰიმენოტომია; 

ბ.ჰ18) ჰისტერექტომია (აბდომინალური, ვაგინალური, ლაპაროსკოპიული 

სუპრაცერვიკალური), ტუბალური რეანასტომოზი, პოლიპექტომია; 

ბ.ჰ19) საშოს პლასტიკური ოპერაციები; 

ბ.ჰ20) ჰისტეროსკოპია (დიაგნოსტიკური, ოპერაციული); 

ბ.ჰ21) მიომექტომია (აბდომინალური, ჰისტეროსკოპიული, საშოსმხრივი, 

ლაპაროსკოპიული); 

ბ.ჰ22) აბსცესის ან ჰემატომის დრენირება; 

ბ.ჰ23) დიაგნოსტიკური ლაპაროსკოპია; 

ბ.ჰ24) შეხორცებების ლიზისი (აბდომინალური, ლაპაროსკოპიული); 

ბ.ჰ25) ომენექტომია, ინფრაკოლიკური ოოფორექტომია (აბდომინალური,  

ლაპაროსკოპიული). საკვერცხის ან პარაოვარიალური კისტექტომია - აბდომინალური, 

ლაპაროსკოპიული; 

ბ.ჰ26) საკვერცხის ბიოფსია (აბდომინალური, ლაპაროსკოპიული), საკვერცხის ბიოფსია 

ლაპაროსკოპიული, საკვერცხის ტრანსპოზიცია; 

ბ.ჰ27) ორსულობის შეწყვეტა– მოთხოვნით (ორსულობის 12 კვირამდე), სამედიცინო 

ჩვენებით (კანონმდებლობის თანახმად), სოციალური ჩვენებით (კანონმდებლობის 

თანახმად) მეთოდებით: მედიკამენტოზური, ვაკუუმ–ასპირაცია, დილატაცია, 

კიურეტაჟი; 



ბ.ჰ28)  ბუშტნამქერის ვაკუუმ-ასპირაცია; 

ბ.ჰ29) იმპლანტების ჩადგმა, ამოღება, მართვა; 

ბ.ჰ30) საშვილოსნოსშიდა კონტრაცეპტიული საშუალების ჩადგმა, ამოღება; 

ბ.ჰ31) სალპინგექტომია (აბდომინალური, ლაპაროსკოპიული), სალპინგო-

ოოფორექტომია (აბდომინალური, ლაპაროსკოპიული), სალპინგოტომია 

(აბდომინალური,   ლაპაროსკოპიული); 

ბ.ჰ32) კანის განაკვეთები, მუცლის,   ჩერნის,   მეილარდის,   შუა ხაზის,   პარამედიანური,   

ფანენშტილის; 

ბ.ჰ33) სტერილიზაცია - აბდომინალური, ლაპაროსკოპიული; 

ბ.ჰ34) ულტრასონოგრაფია - აბდომინალური და ენდოვაგინალური,   

ჰისტეროსონოგრაფია, ურეთროპექსია (ლაპარასკოპიული, ნემსის დახმარებით, 

რეტროპუბიკური, ვაგინალური), უროდინამიკური შესწავლა (მრავალარხიანი); 

ბ.ჰ35)  ვულვექტომია; 

ბ.ჰ36) თანამედროვე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები: 

ბ.ჰ36ა) ფოლიკულომეტრია,  ფოლიკულების ტრანსვაგინალური პუნქცია; 

ბ.ჰ36ბ) განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის გადატანა საშვილოსნოს ღრუში; 

ბ.ჰ36გ) საკვერცხეების სტიმულაციების სქემები, ჰიპერსტიმულაციების მართვა და 

მკურნალობა. 

ბ.ჰ37) საშვილოსნოსშიგა ინსემინაციების ჩატარება; 

ბ.ჰ38) ფერტილოსკოპია; 

ბ.ჰ39) საშოს უკანა თაღის პუნქცია; 

ბ.ჰ40) სასიცოცხლო ჩვენებით ჰემოტრანსფუზიის წარმოება; 

ბ.ჰ41) საშარდე გზების დარღვევების შეფასება და კონსერვატული მკურნალობა 

(ფიზიკური თერაპია, ფარმაკოლოგიური მკურნალობა, პესარიების გამოყენება, სხვა 

მკურნალობა); 

ბ.ჰ42) შარდის  შეუკავებლობის მკურნალობია (კონსერვატიული და ოპერაციული) -

სლინგი, ბერჩის ოპერაცია; 

ბ.ჰ43) ვაგინალური პროლაპსების მკურნალობა (უტერო საკრალური, 

საკროსპინალულური ფიქსაცია, კოლპოპექსია, საცროსპინალური საცროკოლპოპეხია, 

სხვა ვაგინალური პროცედურები). 

 

6. სპეციალიზაცია: 

„გინეკოლოგიური ენდოკრინოლოგია“. 

 


