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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2020-ci il 10 yanvar 

tarixli 5 nömrəli Qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir. 

 

İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfi 
 

1. Ümumi müddəalar 
 

1.1. İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfi (bundan sonra – 
Sənəd) “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun (bundan sonra – Qanun) 15-17.4-cü maddəsinə əsasən 
hazırlanmışdır və icbari tibbi sığorta çərçivəsində sığortaolunanlara 
göstərilən tibbi xidmətlərin siyahısını və tariflərini (o cümlədən, 
sığorta limitini), növündən asılı olaraq tibbi xidmətlərin göstərilməsi 
şərtlərini, müştərək maliyyələşmə məbləğlərini, habelə gözləmə 
müddətlərini müəyyən edir.  

1.2. Sığortaolunanlara icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi 
xidmətlər (təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım istisna olmaqla) 
Qanuna uyğun olaraq İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə 
müqavilə bağlamış tibb müəssisələrində və (və ya) həmin 
müəssisələrin göndərişi əsasında göstərilir.  

1.3. Sığortaolunanlara icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi 
xidmətlər tibbi göstəriş olduğu hallarda göstərilir. 
 

2. Əsas anlayışlar 
 

2.1. Bu Sənəddə istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı 
mənaları ifadə edir: 

2.1.1. sığortaolunan – sağlamlığı icbari qaydada sığortalanmış 
fiziki şəxs; 

2.1.2. ilkin səhiyyə xidməti - əhali arasında geniş yayılmış və 
ixtisaslaşdırılmış yardım tələb etməyən vəziyyətlərin və xəstəliklərin 
diaqnostikası və müalicəsi, tibbi profilaktik tədbirlərin həyata 
keçirilməsi, ana və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi, tibbi-sanitar 
maarifləndirmə işinin aparılmasından ibarət tibbi yardım növü; 

2.1.3. təcili və təxirəsalınmaz tibbi xidmət - tibb 
müəssisəsindən kənar, o cümlədən ambulator və stasionar şəraitdə 
təcili və təxirəsalınmaz tibbi müdaxilə tələb olunan hallarda  (qəfləti 
kəskin hallar, xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi, zədələnmə və 
zərərçəkənin həyatı üçün təhlükə yaranan hallarda) göstərilən tibbi 
yardım növü;   



 

 

 

 

2.1.4. ixtisaslaşdırılmış ambulator tibbi xidmət -  tibb müəssisə-
sində tibbi müşahidə və müalicə tələb olunmayan hallarda 
xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin aradan qaldırılması 
üçün ixtisaslı həkim tərəfindən göstərilən tibbi yardım növü; 

2.1.5. stasionar tibbi xidmət – terapevtik və cərrahi növlərdən 
ibarət olmaqla, xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin aradan 
qaldırılması üçün tibb müəssisəsində tibbi müşahidə və müalicə 
tələb olunan hallarda tibb müəssisələrində ixtisaslı həkim tərəfindən 
göstərilən tibbi yardım növü; 

2.1.6. tibbi göstəriş – “Əhalinin sağlamlığının qorunması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 34-cü maddəsində 
nəzərdə tutulmuş standartlara uyğun zəruri diaqnostik və müalicə 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün əsas olan patoloji prosesin 
xüsusiyyətləri, lokalizasiyası, inkişafı və onunla bağlı baş verən 
pozuntular; 

2.1.7. göndəriş vərəqəsi – tibb müəssisəsində sığortaolunana 
tələb olunan tibbi xidmətlərin göstərilməsi mümkün olmadığı 
təqdirdə, həmin tibb müəssisəsinin bu xidmətləri göstərmək 
imkanına malik olan digər tibb müəssisəsinə yazılı göstərişi. 

 

3. Tibbi xidmətlərin siyahısı və tibbi xidmətlərin tarifləri 
 

3.1. Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xidmətlər təcili və 
təxirəsalınmaz tibbi yardım, ilkin səhiyyə xidməti, ixtisaslaşdırılmış 
ambulator yardım, stasionar tibbi yardım növlərini əhatə edir. 

3.2. Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı və 
tibbi xidmətlərin tarifləri bu Sənədin əlavəsinə uyğun olaraq müəyyən 
edilir. 
 

4. İlkin səhiyyə xidmətinin göstərilməsinin şərtləri 
 

4.1. İlkin səhiyyə xidməti Qanunun 15-15.2-ci maddəsi ilə 
müəyyən edilmiş qaydada ilkin səhiyyə xidməti üzrə tibbi xidmət 
göstərən dövlət tibb müəssisəsinə təhkim olunmuş şəxslərə 
göstərilir.  

4.2. Ailə həkimi (sahə-terapevti, sahə-pediatrı) ilkin səhiyyə 
xidmətini ambulator qəbul və evdə xidmət (çağırışlar və fəal gedişlər) 
vasitəsilə həyata keçirir. 

4.3. İlkin səhiyyə xidməti çərçivəsində evdə xidmət ailə həkimi 
və (və ya) onunla birgə çalışan orta tibb işçisi tərəfindən dövlət tibb 
müəssisəsinə təhkim olunmuş şəxsin bilavasitə yaşayış ünvanında 
həyata keçirilir. 
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4.4. İlkin səhiyyə xidməti üzrə sığorta ödənişi dövlət tibb 
müəssisəsinə təhkim olunmuş şəxslərin sayına əsasən ödənilir. 

 
5. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi xidmətin göstərilməsi şərtləri 

 
5.1. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi xidmət çərçivəsində 

ambulans xidmətinin maliyyələşdirilməsi müvafiq tibb müəssisəsinin 
xidmət göstərdiyi ərazi vahidlərində yaşayan əhalinin (yaşayış yeri 
və ya olduğu yer üzrə qeydiyyatda olan şəxslərin) adambaşı sayına 
görə həyata keçirilir. 

5.2. Ambulator və ya stasionar şəraitdə göstərilən təcili və 
təxirəsalınmaz tibbi xidmət  bu Sənədin əlavəsində göstərilmiş 
müvafiq tariflərə uyğun olaraq İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi ilə müqavilə bağlamış tibb müəssisəsinə həmin müqavilədə 
qeyd olunmuş həcmdə ödənilir.  

5.3. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi xidmətin göstərilməsindən 
dərhal sonra sığortaolunanın stasionar şəraitdə müalicə olunmasının 
davamına tibbi göstəriş olduğu hallarda, stasionar müalicədən əvvəl 
göstərilən tibbi xidmətə görə sığorta ödənişi həyata keçirilmir. 

5.4. Təcili və təxirəsalınmaz hallarda tibb müəssisəsi 
tərəfindən ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmətin göstərilməsi mümkün 
olmadıqda, tibb müəssisəsi öz maliyyə vəsaiti hesabına 
sığortaolunanın həmin tibbi yardımı göstərən digər tibb müəssisəsinə 
göndərilməsini təmin edir.  

5.5. Kütləvi tədbirlər və hadisələr zamanı (nümayişlər, milli 
bayramlar və s.) yerli idarəetmə orqanlarının tələblərinə əsasən, 
müvəqqəti təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım məntəqələrinin təşkili 
büdcə vəsaiti hesabına, idman oyunları, müxtəlif mədəniyyət 
tədbirləri zamanı, habelə istirahət zonalarında təcili və 
təxirəsalınmaz tibbi yardım məntəqələrinin təşkili və ambulans 
xidmətinin ödənişi tədbir təşkilatçılarının vəsaiti hesabına həyata 
keçirilir. 

 
6. İxtisaslaşdırılmış ambulator tibbi xidmətin 

 göstərilməsi şərtləri 
 

6.1. Bu Sənədin 6.4-cü bəndi nəzərə alınmaqla, sığorta-
olunana ixtisaslaşdırılmış ambulator tibbi xidmət ailə həkiminin 
göndərişi, ambulator şəraitdə təyin edilmiş tibbi müayinələr isə 
səlahiyyətləri çərçivəsində ailə həkimi və ya ixtisaslı həkimin 



 

 

 

 

göndərişi əsasında həyata keçirilə bilər. Sığortaolunanlara ailə 
həkiminin göndərişi olmadan tibbi xidmətlərin göstərilməsi şərtləri bu 
Sənədin 10-cu hissəsi ilə müəyyən edilir. 

6.2. Bu Sənədin əlavəsindəki cədvəlin 2.1.4-cü yarımbəndinə 
uyğun olaraq sığortaolunanın ixtisaslı həkimə müraciət etdiyi 
tarixdən 21 (iyirmi bir) gün ərzində eyni tibb müəssisəsinə eyni 
ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən təkrar müraciəti zamanı ixtisaslı 
həkimin müayinəsinə görə tibb müəssisəsinə sığorta ödənişi həyata 
keçirilmir. 

6.3. Bu Sənədin əlavəsinə əsasən ixtisaslaşdırılmış tibbi 
yardım tələb etməyən halların diaqnostikası və müalicəsi üçün zəruri 
olan tibbi müayinələr ailə həkiminin göndərişi ilə də göstərilə bilər. 

6.4. Ailə həkiminin göndərişi olmadan ixtisaslı həkimə yalnız 
hamilə qadınların ginekoloji tibbi xidmətlər üzrə müraciətinə icazə 
verilir.  

6.5. MRT (maqnit-rezonans tomoqrafiyası) və KT (kompüter 
tomoqrafiyası) xidmətləri istisna olmaqla, ambulator şəraitdə 
göstərilən tibbi xidmətlər stasionar şəraitdə göstərildiyi təqdirdə, 
sığorta ödənişi stasionar tibbi xidmətin tarifinə əsasən hesablanır və 
ödənilir. 

 

7. Stasionar tibbi xidmətin göstərilməsi şərtləri 
 

7.1. Xidmətlər Zərfinə daxil olan stasionar tibbi xidmət üzrə 
diaqnozlar “Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin 
beynəlxalq statistik təsnifatının, 10-cu baxışı”na əsasən (bundan 
sonra - XBT-10), stasionar tibbi xidmət üzrə prosedurlar 
“Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatının 9-cu baxışı (Klinik 
Modifikasiya), Həcm 3” (bundan sonra - XBT-09) əsasən  tərtib 
edilmişdir. 

7.2. İxtisaslaşdırılmış stasionar tibbi xidmət ixtisaslı həkimin 
göndərişi əsasında və ya təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın 
müşayiət vərəqəsi əsasında həyata keçirilir.  

7.3. Sığortaolunan stasionar tibbi xidmətdən istifadə etmək 
üçün eyni tibb müəssisəsinə, eyni ixtisaslı həkimə və eyni səbəbdən 
45 (qırx beş) gün ərzində təkrar müraciət etdiyi hallarda, həmin 
müraciət üzrə göstərilən stasionar tibbi xidmətə görə sığorta ödənişi 
hesablanmır və ödənilmir.  
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7.4. Stasionar tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı ambulator 
şəraitdə göstərilən tibbi xidmətlərin dəyəri stasionar tibbi xidmətin 
tarifinə daxildir. 

7.5. KT (kompüter tomoqrafiyası), MRT (maqnit-rezonans 
tomoqrafiyası) xidmətlərinin dəyəri bu Sənədin əlavəsindəki cədvəlin 
2.5.1-2.5.39-cu yarımbəndlərində nəzərdə tutulan invaziv radioloji 
xidmətlərin tarifinə daxildir. 

 

8. Stasionar terapevtik və stasionar cərrahi 
tibbi xidmətlərin göstərilməsi şərtləri 

 

8.1. Bu Sənədin əlavəsindəki cədvəlin 2.6.1-2.6.950-ci, 2.7.1-
2.7.255-ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulan stasionar cərrahi tibbi 
xidmət XBT-09-a əsasən təminata daxil edilmiş tibbi xidmətin 
prosedurlarından və stasionar terapevtik xidmət XBT-10-a əsasən 
qruplaşdırılmış diaqnozlar üzrə sığortaolunanın müayinə və 
müalicəsi üçün göstərişi olan tibbi xidmətlərdən ibarətdir. 

8.2. Stasionar terapevtik tibbi xidmətin tarifi bu Sənədin 
əlavəsindəki cədvəldə qruplaşdırılmış diaqnozlar arasından 
sığortaolunana qoyulmuş əsas diaqnoz seçilməklə müəyyən edilir. 
Stasionar cərrahi tibbi xidmətin tarifi isə tibbi göstəriş olan cərrahi 
müdaxilənin proseduru seçilməklə müəyyən edilir. 

8.3. Eyni anesteziya ilə bir neçə cərrahi müdaxilələrin həyata 
keçirildiyi halda, stasionar cərrahi tibbi xidmətə görə sığorta ödənişi 
cədvələ uyğun olaraq aşağıdakı şərtlər əsasında hesablanır və tibb 
müəssisəsinə ödənilir (bu bəndin məqsədləri üçün anatomik 
nahiyələr dedikdə, baş nahiyəsi, boyun nahiyəsi, döş nahiyəsi, 
abdominal nahiyə, çanaq, bel nahiyəsi, yuxarı ətraf (hər biri), aşağı 
ətraf (hər biri) başa düşülür və anatomik nahiyə həmin nahiyənin 
orqan və toxumaları ilə birgə hesab edilir): 

8.3.1. cərrahi müdaxilə zamanı eyni anesteziya növü və eyni 
anatomik nahiyə üzrə bir neçə əməliyyatın aparılması tələb olunarsa, 
bu halda cərrahi müdaxiləyə səbəb olan əsas müdaxiləyə görə 
(dəyəri ən yüksək olan cərrahi əməliyyat əsas hesab olunmaqla) - 
tarifin 100 (yüz) faizi həcmində, 2-ci əməliyyat (dəyərinə görə) üzrə 
50 (əlli) faizi həcmində, 3-cü və daha çox əməliyyatlar üzrə isə 25 
(iyirmi beş) faizi həcmində;  

8.3.2. cərrahi müdaxilə zamanı eyni anesteziya növü və 
müxtəlif anatomik nahiyə üzrə bir neçə  əməliyyatın aparılması tələb 
olunarsa - cərrahi müdaxiləyə səbəb olan əsas müdaxilənin (dəyəri 
ən yüksək cərrahi əməliyyat olan əsas hesab olunmaqla) dəyəri 



 

 

 

 

tarifin 100 (yüz) faizi həcmində, 2-ci əməliyyat üzrə 70 (yetmiş) faizi 
həcmində, 3-cü və daha çox əməliyyatlar üzrə isə 25 (iyirmi beş) faizi 
həcmində;  

8.3.3. bu Sənədin əlavəsindəki cədvəlin 2.6.1-2.6.6-cı, 2.6.29-
cu, 2.6.139-cu, 2.6.268-ci, 2.6.283-cü, 2.6.286-cı və 2.6.288-ci, 
2.6.336-cı və 2.6.802-ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulan stasionar 
cərrahi xidmətlər bir neçə cərrahi xidmətlə birlikdə göstərildiyi 
təqdirdə,  həmin xidmətlər üzrə tarifin 100 (yüz) faizi həcmində;  

8.3.4. bu Sənədin əlavəsindəki cədvəlin 2.6.232-ci, 2.6.573-cü, 
2.6.588-ci, 2.6.601-ci, 2.6.622-ci, 2.6.661-ci, 2.6.693-cü və 2.6.797-ci 
yarımbəndlərində nəzərdə tutulan stasionar cərrahi xidmətlər sığorta 
hadisəsi zamanı göstərildiyi təqdirdə,  yalnız bir stasionar tibbi 
xidmətin tarifi seçilməklə. 

8.4. Stasionar şəraitdə tibbi xidmətin göstərilməsinə 
başlanıldıqdan sonra 24 (iyirmi dörd) saat ərzində sığortaolunanın 
evə yazıldığı hallarda, sığorta ödənişi bu Sənədin əlavəsindəki 
cədvəllə müəyyən edilmiş stasionar cərrahi tibbi xidmət üçün tarifin 
80 (səksən) faizi, stasionar terapevtik tibbi xidmət üçün isə tarifin 20 
(iyirmi) faizi həcmində hesablanır və ödənilir.  

8.5. Sığortaolunana stasionar şəraitdə müalicə aldığı zaman 
eyni səbəbdən (eyni anatomik nahiyə üzrə və eyni diaqnoz) həm 
stasionar terapevtik, həm də stasionar cərrahi tibbi xidmət tələb 
olunduğu təqdirdə, sığorta ödənişi stasionar cərrahi xidmətin tarifi ilə 
hesablanır və ödənilir. 

8.6. Bu Sənədin əlavəsindəki cədvəlin 2.7.203-2.7.208-ci, 
2.7.235-ci, 2.7.211-ci və 2.7.253-cü yarımbəndlərində nəzərdə 
tutulan stasionar terapevtik tibbi xidmətlərin tarifinə sığortaolunanın 
müalicəsi üçün tələb olunan cərrahi müdaxilələrin dəyəri də daxildir.  

8.7. İxtisaslaşdırılmış tibbi yardımın göstərilməsi mümkün 
olmadığı təqdirdə, tibbi xidmət göndəriş vərəqəsi və tibbi göstəriş 
əsasında ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımı göstərə bilən digər tibb 
müəssisəsinə köçürülməklə həyata keçirilir.  

8.8. Stasionar terapevtik və cərrahi tibbi xidmətlərin davam 
etdirilməsi mümkün olmadığı təqdirdə, müalicənin davamı üçün 
sığortaolunanın tibb müəssisəsi tərəfindən digər tibb müəssisəsinə 
köçürülməsi hallarında, sığorta ödənişi aşağıdakı qaydada həyata 
keçirilir: 

8.8.1. stasionar terapevtik və ya cərrahi tibbi xidmətlərin 
davam etdirilməsinin mümkün olmadığı sığorta hadisəsinin 
başlanılması müddətindən 24 (iyirmi dörd) saat ərzində 
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aşkarlanarsa, müvafiq tibbi xidmət üçün nəzərdə tutulmuş tarifin 10 
(on) faizi köçürən tibb müəssisəsinə və müvafiq olaraq stasionar 
terapevtik tibbi xidmətin tarfinin 90 (doxsan) faizi, cərrahi tibbi 
xidmətin tarifinin isə 100 (yüz) faizi sığortaolunanın köçürüldüyü tibb 
müəssisəsinə ödənilir;  

8.8.2. stasionar terapevtik və ya cərrahi tibbi xidmətlərin 
davam etdirilməsinin mümkün olmadığı sığorta hadisəsinin 
başlanılması müddətindən 24 (iyirmi dörd) saat sonra aşkarlanarsa, 
müvafiq tibbi xidmət üçün nəzərdə tutulmuş tarifin 20 (iyirmi) faizi 
köçürən tibb müəssisəsinə və müvafiq olaraq stasionar terapevtik 
tibbi xidmətin tarifinin 80 (səksən) faizi, cərrahi tibbi xidmətin tarifinin 
isə 100 (yüz) faizi sığortaolunanın köçürüldüyü tibb müəssisəsinə 
ödənilir.  

8.9. Bu Sənədin 8.8.1-ci və 8.8.2-ci yarımbəndlərində qeyd 
olunan hallarda stasionar şəraitdə (terapevtik və cərrahi) aparılan 
müalicənin fəsadlaşması və ağırlaşması nəticəsində sığortaolunan 
digər tibb müəssisəsinə köçürüldüyü halda, köçürən tibb 
müəssisəsinə sığorta ödənişi həyata keçirilmir, sığortaolunanın 
köçürüldüyü tibb müəssisəsinə isə sığorta ödənişi müvafiq tibbi 
xidmət üçün nəzərdə tutulmuş tarifin 100 (yüz) faizi hesablanmaqla 
ödənilir.  

8.10. Stasionar tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı göndəriş 
vərəqəsi əsasında digər tibb müəssisəsində müayinələr aparıldığı 
hallarda, sığorta ödənişi həmin müayinələrin tarifi stasionar tibbi 
xidmətin tarifindən çıxılmaqla hesablanır və göndəriş verən tibb 
müəssisəsinə ödənilir. Göndəriş verilən tibb müəssisəsinə isə sığorta 
ödənişi həmin müayinələrin tarifi üzrə hesablanmaqla ödənilir.  

 

9. Koxlear implant sisteminin və oynaqdaxili endoprotezlərin 
yerləşdirilməsini tələb edən tibbi xidmətlərin 

göstərilməsi şərtləri 
 

9.1. İkitərəfli ağır dərəcəli sensonevral eşitmə azlığı olan 
sığortaolunanlara koxlear implantasiya əməliyyatı aşağıdakı şərtlərlə 
göstərilir: 

9.1.1. bu təminat anadangəlmə və ya sonradan yaranmış 
sensonevral eşitmə azlığı olan sığortaolunanlara şamil edilir;  

9.1.2. anadangəlmə ağır dərəcəli ikitərəfli sensonevral eşitmə 
azlığı olan sığortaolunanın yaş həddi 5 (beş) yaş, sonradan 
yaranmış ağır dərəcəli ikitərəfli sensonevral eşitmə azlığı olan 
sığortaolunanların yaş həddi 40 (qırx) yaş kimi müəyyən edilir; 



 

 

 

 

9.1.3. anadangəlmə ağır dərəcəli ikitərəfli sensonevral eşitmə 
azlığının mövcudluğu mütləq şəkildə BERA testinin nəticəsi ilə təsdiq 
olunmalıdır (BERA testinin nəticəsi: ikitərəfli ağır dərəcəli (IV dərəcə) 
sensonevral eşitmə azlığı); 

9.1.4. sonradan yaranmış ağır dərəcəli ikitərəfli sensonevral 
eşitmə azlığının mövcudluğu mütləq şəkildə  audiometriya nəticəsi 
ilə təsdiq olunmalıdır; 

9.1.5. eşitmə aparatının istifadəsi (minimum 3, maksimum 6 
ay); 

9.1.6. əməliyyatdan sonra effektivliyin yüksək olması üçün dil 
hazırlığı təlimlərində iştirakı. 

9.2. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təqvim 
ili ərzində icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına təminat 
verilən koxlear implantasiya əməliyyatlarının sayı 300 müəyyən 
edilir.  

9.3. Oynaqdaxili endoprotezlərin yerləşdirilməsi aşağıdakı 
şərtlərlə göstərilir: 

9.3.1. ixtisaslı həkim rəyi və müvafiq müayinənin nəticələri 
(əməliyyat olunacaq oynağın rentgen, MRT (maqnit-rezonans 
tomoqrafiyası) və ya KT (kompüter tomoqrafiyası) müayinələri) 
əsasında diaqnozun müəyyənləşdirilməsi; 

9.3.2. yalnız diz oynağı və bud-çanaq oynaqdaxili 
endoprotezlərin yerləşdirilməsi. 

9.4. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təqvim 
ili ərzində icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına təminat 
verilən oynaqdaxili endoprotezlərin yerləşdirilməsi əməliyyatlarının 
sayı 300 müəyyən edilir.  
 

10. Müştərək maliyyələşmə məbləği tətbiq edilən hallar 
 

10.1. Bu Sənəddə nəzərə tutulmuş tibbi xidmətlərdən istifadə 
zamanı tibbi xidmətlərə tətbiq edilən müştərək maliyyələşmə 
məbləğləri (tibbi xidmətin tarifinin sığortaolunan tərəfindən ödənilən 
hissəsi) aşağıdakı qaydada müəyyən edilir: 

10.1.1. sığortaolunan ailə həkiminin (sahə pediatrı, sahə 
terapevti) göndərişi olmadan yaşayış və ya olduğu yer üzrə 
qeydiyyatda olduğu inzibati ərazidə ambulator şəraitdə ixtisaslı 
həkimə müraciət etdiyi təqdirdə, hər bir sığorta hadisəsinə görə - 5 
(beş) manat, tibbi ərazi bölməsi daxilində digər inzibati ərazidə 
yerləşən tibb müəssisəsinə müraciət etdiyi təqdirdə, hər bir sığorta 
hadisəsinə görə - 5 (beş) manat və tibbi ərazi bölməsindən kənar 
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yerləşən tibb müəssisəsinə müraciət etdiyi təqdirdə, hər bir sığorta 
hadisəsinə görə - 15 (on beş) manat;  

10.1.2. sığortaolunan yaşayış və ya olduğu yer üzrə 
qeydiyyatda olduğu inzibati ərazidə yerləşən tibb müəssisəsi 
tərəfindən göndəriş vərəqəsi olmadan stasionar şəraitdə xidmətin 
göstərilməsi üçün tibbi ərazi bölməsi daxilində digər inzibati ərazidə 
yerləşən tibb müəssisəsinə müraciət etdiyi təqdirdə, ixtisaslı həkimin 
müayinəsi üçün - 5 (beş) manat, müayinənin nəticəsi olaraq ixtisaslı 
həkimin stasionar tibbi xidmətə göndərişi əsasında 100 (yüz) 
manatdan artıq hər bir sığorta hadisəsinə görə - 30 (otuz) manat;  

10.1.3. sığortaolunan qeydiyyatda olduğu inzibati ərazi üzrə 
tibb müəssisəsi tərəfindən göndəriş vərəqəsi olmadan stasionar 
şəraitdə xidmətin göstərilməsi üçün tibbi ərazi bölməsindən kənar 
yerləşən tibb müəssisəsinə müraciət etdiyi təqdirdə, ixtisaslı həkimin 
müayinəsi üçün - 15 (on beş) manat, müayinənin nəticəsi olaraq 
ixtisaslı həkimin stasionar tibbi xidmətə göndərişi əsasında 100 (yüz) 
manatdan artıq hər bir sığorta hadisəsinə görə - 90 (doxsan) manat.  

10.2. Sığortaolunan ixtisaslı həkimin göndərişi əsasında tibbi 
göstərişi olan, ambulator şəraitdə göstərilən MRT (maqnit-rezonans 
tomoqrafiyası) və KT (kompüter tomoqrafiyası) xidmətinə görə hər 
müraciət üçün 20 (iyirmi) manat müştərək maliyyələşmə məbləği 
ödəyir.  
 

11. Gözləmə müddətinin tətbiqi şərtləri 
 

11.1. Tibbi xidmətin növündən və sığortaolunanın klinik 
vəziyyətindən asılı olaraq, icbari tibbi sığorta çərçivəsində 
sığortaolunanlara göstərilən tibbi yardım aşağıda qeyd edilən 
gözləmə müddəti ərzində həyata keçirilir: 

11.1.1. ixtisaslı ambulator xidmət üçün göndəriş verildiyi 
tarixdən 14 (on dörd) gündən gec olmayaraq; 

11.1.2. instrumental diaqnostik və laborator müayinələr üçün 
göndəriş verildiyi tarixdən 14 (on dörd) gündən gec olmayaraq; 

11.1.3. koxlear implant sisteminin və oynaqdaxili 
endoprotezlərin yerləşdirilməsi istisna olmaqla, planlı stasionar tibbi 
yardım üçün sığortaolunana göndəriş verildiyi tarixdən 20 (iyirmi) 
gündən gec olmayaraq. 

11.2. Təcili və təxirəsalınmaz hallarda, sığortaolunana tibbi 
yardım tibbi göstərişə əsasən dərhal göstərilir. 

 



SIRA №-si

XƏSTƏLİKLƏRİN 
BEYNƏLXALQ 
TƏSNİFATININ 

9-cu baxışı (XBT-
09)/ 10-cu baxışı 

(XBT-10) üzrə 
PROSEDUR/

XƏSTƏLİK  KODU

TİBBİ XİDMƏTİN ADI QEYD 
TİBBİ XİDMƏTİN 

TARİFİ *

1.1.1 Tətbiq edilmir

Təsdiq edilmiş müayinə cədvəlinə əsasən uşaqların icbari
dispanserizasiyasının aparılması və müayinə zamanı ehtiyac
yaranarsa, müvafiq həkim-mütəxəssisə əlavə müayinə-müalicə
üçün göndərişlərin verilməsi

1.1.2 Tətbiq edilmir

18 yaşdan yuxarı əhalinin müraciəti əsasında profilaktik tibbi
müayinələrin aparılması

1.1.3 Tətbiq edilmir

Milli Peyvənd Təqviminə əsasən immunizasiya tədbirlərinin
aparılması

1.1.4 Tətbiq edilmir

Yoluxucu xəstəliklər mənbəyində xəstə ilə təmasda olan şəxslər
arasında profilaktik müayinələrin aparılması və/və ya ehtiyac
yaranarsa, müvafiq ixtisas həkiminə göndərişlərin verilməsi

1.1.5 Tətbiq edilmir

Müvafiq normativ hüquqi aktlara  əsasən yenidoğulmuşlara 
ixtisaslı müdaxilə tələb etməyən hallarda müalicə və
müşahidənin aparılması

1.1.6 Tətbiq edilmir Ana südü ilə qidalanmaya dair məsləhətlərin verilməsi

1.1.7 Tətbiq edilmir

Xronik xəstəliklərin idarə edilməsi məqsədilə xəstələrin dövri
müayinələrinin təşkili və müvafiq məsləhətlərin verilməsi

1.1.8 Tətbiq edilmir

Xronik xəstəliklərin kəskinləşməsinin erkən aşkarlanması
məqsədilə ixtisaslı müdaxilə tələb etməyən hallarda müalicə və
müşahidənin aparılması

1.1.9 Tətbiq edilmir

Ailə həkiminin səlahiyyətləri çərçivəsində xronik xəstəliklərin
idarə edilməsi məqsədilə həkim-mütəxəssis tərəfindən təyin
edilmiş müalicə kursunun həyata keçirilməsi

1.1.10 Tətbiq edilmir

Xronik xəstəliklərin idarə edilməsi məqsədilə xəstələrə və onların 
ailə üzvlərinə praktik vərdişlərin öyrədilməsi

1.1.11 Tətbiq edilmir

Ailə həkiminin səlahiyyətləri çərçivəsində ixtisaslaşdırılmış
yardım tələb etməyən qeyri-infeksion xəstəliklərin müalicəsi

1.1.12 Tətbiq edilmir

Ailə həkiminin səlahiyyətləri çərçivəsində ixtisaslaşdırılmış
yardım tələb etməyən infeksion xəstəliklərin müalicəsi
müddətində müşahidə və nəzarət

1.1.13 Tətbiq edilmir

Psiхi pоzğunluqlаr və dаvrаnış pоzğunluqlаrı ilə əlaqədar
xəstəliklərin remisiya dövründə müşahidə

1.1.14 Tətbiq edilmir

Ailə həkiminə təhkim olunmuş əhali arasında bəzi xronik qeyri-
infeksion xəstəliklərin gedişinə nəzarət və ağırlaşmaların
qarşısının alınması üçün məqsədli dövlət proqramları
çərçivəsində təminat verilmiş dərman vasitələri ilə təchizat

1.1.15 Tətbiq edilmir

Uşaq əhalisinin ağız boşluğu sağlamlığına dair mütəmadi
müayinəsi və ağız boşluğu sağlamlığına aid sanitar-gigiyenik
vərdişlərin öyrədilməsi, mütəmadi məsləhətlərin verilməsi

1.1.16 Tətbiq edilmir

Sağlam həyat tərzi, yenidoğulmuşlara qulluq və ana südü ilə
qidalanma, uşaq və yeniyetmələrin sağlam qidalanmasına dair
məsləhətlərin verilməsi və əhali arasında sanitar maarifi işi

Hər təhkim 
olunmuş şəxsə 

görə illik 16 manat

                                                                                                                                     "İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfi"nə   
                                                                                                                                       əlavə  
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1.1.17 Tətbiq edilmir

Tütün, narkotik vasitələr və onların prekursorları, alkoqollu
içkilərin zərəri haqqında əhali arasında sanitar maarifi işi

1.1.18 Tətbiq edilmir

İlkin səhiyyə müəssisəsinə müraciət etmiş şəxslərə ilkin psixoloji
yardım

1.1.19 Tətbiq edilmir Arterial təzyiqin ölçülməsi, nəbzin sayılması

1.1.20 Tətbiq edilmir Qanın ümumi analizi üçün qan nümunəsinin alınması 

1.1.21 Tətbiq edilmir Sidiyin ümumi analizi üçün sidik nümunəsinin alınması

1.1.22 Tətbiq edilmir Nəcisin ümumi analizi üçün nəcis nümunəsinin alınması 

1.1.23 Tətbiq edilmir Qanda şəkərin təyini üçün qan nümunəsinin alınması 

1.1.24 Tətbiq edilmir

Boğazdan yaxmanın götürülməsi və mikrobioloji sınaq üçün 
müvafiq laboratoriyaya göndərilməsi 

1.1.25 Tətbiq edilmir Tuberkulin sınağı

1.1.26 Tətbiq edilmir Hamiləlik testi

1.1.27 Tətbiq edilmir Elektrokardioqrafiya müayinəsi

1.1.28 Tətbiq edilmir Ön rinoskopiya 

1.1.29 Tətbiq edilmir Farinqoskopiya

1.1.30 Tətbiq edilmir Otoskopiya

 HAMİLƏ QADINLARIN DOĞUŞAQƏDƏR (ANTENATAL) AMBULATOR MAMA-GİNEKOLOJİ NƏZARƏT XİDMƏTİ ÜZRƏ

1.1.31 Tətbiq edilmir

Hamilə qadınlara müəyyən olunmuş tibbi standartalara əsasən,
təsdiqlənmiş kliniki protokollara uyğun mama-ginekoloji yardımın
göstərilməsi

1.1.32 Tətbiq edilmir

Hamiləlik dövründə baş verə biləcək fəsadların qarşısının
alınması, ana və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi məqsədilə
hamilə qadinlara dispanser nəzarətin aparılması

1.1.33 Tətbiq edilmir

Qadınlara hamiləlik dövründə, doğuşdan sonrakı dövrdə zahı
qadınların müşahidəsi və tələb olunan hallarda müalicə üçün
göndərişlərin verilməsi

1.1.34 Tətbiq edilmir Ailə planlaşdırılması xidmətinin təşkil edilməsi 

1.1.35 Tətbiq edilmir

Reproduktiv sağlamlığın mühafizəsi, ana ölümü və perinatal
xəstəliklərin profilaktikası haqqında əhalinin sanitar
mədəniyyətinin artırılması istiqamətində tədbirlərin həyata
keçirilməsi

1.2.1 Tətbiq edilmir Təcili yardım briqadasının çağırılması (şəhəriçi)

1.2.2 Tətbiq edilmir Tibbi təxliyə, feldşer müşayiəti ilə (şəhəriçi)

1.2.3 Tətbiq edilmir

Təcili yardım briqadasının eyni xəstəliyə görə tələb olunan təkrar 
- aktiv çağırışı, xəstəyə baxışı

1.2.4 Tətbiq edilmir

Şəhərdən kənara təcili yardım briqadasının çağırılması 
(60 km məsafəyədək)

1.2.5 Tətbiq edilmir

Şəhərdən kənara təcili yardım briqadasının çağırılması 
(160 km məsafəyədək)

1.2.6 Tətbiq edilmir

Şəhərdən kənara təcili yardım briqadasının çağırılması 
(500 km məsafəyədək və artıq)

2.1.1 Tətbiq edilmir İxtisaslı həkim müayinəsi 17

2.1.2 Tətbiq edilmir Həkim müayinə komissiyasının (HMK) rəyi ödənişsiz

2.1.3 Tətbiq edilmir Daxili konsultasiya ödənişsiz

Hər təhkim 
olunmuş şəxsə 

görə illik 16 manat

1.2. TƏCİLİ VƏ TƏXİRƏSALINMAZ TİBBİ YARDIM XİDMƏTİ (AMBULANS) ÜZRƏ 

Əhali üzrə 
adambaşı tarif

 20 manat** 

  2.1. AMBULATOR TİBBİ XİDMƏT ÜZRƏ
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2.1.4 Tətbiq edilmir

"Kontrol müayinə (21 gün)"- 21 gün ərzində sığortaolunanın
eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən ambulator tibbi xidmətə görə
təkrar məsləhət və müayinə üçün müraciəti ödənişsiz

2.1.5 Tətbiq edilmir

"Kontrol müayinə (müdaxilə / müailcə sonrası 45 gün)"-
stasionar şəraitdə göstərilən tibbi xidmətdən sonra 45 gün
ərzində sığortaolunanın eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən
təkrar müraciəti ödənişsiz

2.1.6 Tətbiq edilmir Digər tibb təchizatçısından ixtisaslı həkim çağırışı 17

2.1.7 Tətbiq edilmir Uroloqun  müayinəsi USM ilə 25

2.1.8 Tətbiq edilmir Ginekoloqun müayinəsi USM ilə 25

2.1.9 Tətbiq edilmir Qan donorunun müayinəsi 12

2.1.10 Tətbiq edilmir

Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 
dinamika 14

2.1.11 Tətbiq edilmir Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14

2.1.12 Tətbiq edilmir Orbita rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14

2.1.13 Tətbiq edilmir Orbita rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20

2.1.14 Tətbiq edilmir Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14

2.1.15 Tətbiq edilmir Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı) 20

2.1.16 Tətbiq edilmir Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı) 14

2.1.17 Tətbiq edilmir Submentovertikal rentgenoqrafiya 14

2.1.18 Tətbiq edilmir Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı) 14

2.1.19 Tətbiq edilmir Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14

2.1.20 Tətbiq edilmir

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.21 Tətbiq edilmir

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sağ; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.22 Tətbiq edilmir

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.23 Tətbiq edilmir

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.24 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14

2.1.25 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14

2.1.26 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.27 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.28 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20

2.1.29 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) 30

2.1.30 Tətbiq edilmir Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14

2.1.31 Tətbiq edilmir Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 14

2.1.32 Tətbiq edilmir Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı) 14

2.1.33 Tətbiq edilmir Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 14

2.1.34 Tətbiq edilmir Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20

2.1.35 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14

2.1.36 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14
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2.1.37 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.38 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.39 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20

2.1.40 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20

2.1.41 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.42 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.43 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.44 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.45 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20

2.1.46 Tətbiq edilmir

Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; 
bir proyeksiyalı) 14

2.1.47 Tətbiq edilmir

Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.48 Tətbiq edilmir Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14

2.1.49 Tətbiq edilmir Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14

2.1.50 Tətbiq edilmir Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20

2.1.51 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.52 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.53 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.54 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.55 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20

2.1.56 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20

2.1.57 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.58 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.59 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.60 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.61 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20

2.1.62 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20

2.1.63 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.64 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.65 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.66 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.67 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20

2.1.68 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20

2.1.69 Tətbiq edilmir

Said sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.70 Tətbiq edilmir Bilək  sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14
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2.1.71 Tətbiq edilmir Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.72 Tətbiq edilmir Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.73 Tətbiq edilmir Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20

2.1.74 Tətbiq edilmir Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20

2.1.75 Tətbiq edilmir

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.76 Tətbiq edilmir Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.77 Tətbiq edilmir Mil-bilək rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.78 Tətbiq edilmir Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.79 Tətbiq edilmir Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20

2.1.80 Tətbiq edilmir Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20

2.1.81 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.82 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.83 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.84 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.85 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20

2.1.86 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20

2.1.87 Tətbiq edilmir

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sağ; üç 
proyeksiyalı) 20

2.1.88 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14

2.1.89 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14

2.1.90 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.91 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.92 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20

2.1.93 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) 30

2.1.94 Tətbiq edilmir Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14

2.1.95 Tətbiq edilmir Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14

2.1.96 Tətbiq edilmir Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20

2.1.97 Tətbiq edilmir

Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.98 Tətbiq edilmir

Oma büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.99 Tətbiq edilmir

Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.100 Tətbiq edilmir Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14

2.1.101 Tətbiq edilmir

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.102 Tətbiq edilmir

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 
proyeksiyalı) 14

2.1.103 Tətbiq edilmir Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası, qarşılaşdırmalı 20

2.1.104 Tətbiq edilmir Bud çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sağ) 14
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2.1.105 Tətbiq edilmir Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sol) 14

2.1.106 Tətbiq edilmir

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, 
qarşılaşdırmalı) 20

2.1.107 Tətbiq edilmir Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (xaricə rotasiya, sağ) 14

2.1.108 Tətbiq edilmir Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (xaricə rotasiya, sol) 14

2.1.109 Tətbiq edilmir

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, 
qarşılaşdırmalı) 20

2.1.110 Tətbiq edilmir

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral; iki 
proyeksiyalı) 20

2.1.111 Tətbiq edilmir Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (oblik, sağ) 14

2.1.112 Tətbiq edilmir Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (oblik, sol) 14

2.1.113 Tətbiq edilmir Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa) 14

2.1.114 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 14

2.1.115 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 14

2.1.116 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 14

2.1.117 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 14

2.1.118 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20

2.1.119 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20

2.1.120 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 14

2.1.121 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 14

2.1.122 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 14

2.1.123 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 14

2.1.124 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20

2.1.125 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20

2.1.126 Tətbiq edilmir Diz oynağının tunel rentgenoqrafiyası (sağ) 14

2.1.127 Tətbiq edilmir Diz oynağının tunel rentgenoqrafiyası (sol) 14

2.1.128 Tətbiq edilmir Patella tanjansiyel rentgenoqrafiyası (sağ) 14

2.1.129 Tətbiq edilmir Patella tanjansiyel rentgenoqrafiyası (sol) 14

2.1.130 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.131 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.132 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.133 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.134 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20

2.1.135 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20

2.1.136 Tətbiq edilmir Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.137 Tətbiq edilmir Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14
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2.1.138 Tətbiq edilmir Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.139 Tətbiq edilmir Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.140 Tətbiq edilmir Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20

2.1.141 Tətbiq edilmir Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20

2.1.142 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.143 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.144 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14

2.1.145 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14

2.1.146 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20

2.1.147 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20

2.1.148 Tətbiq edilmir

Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sol; üç 
proyeksiyalı) 14

2.1.149 Tətbiq edilmir

Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sağ; üç 
proyeksiyalı) 14

2.1.150 Tətbiq edilmir Rentgenoqrafiya tək anatomik nahiyə 12

2.1.151 Tətbiq edilmir Tam skelet sisteminin rentgeni 40

2.1.152 Tətbiq edilmir Tam onurğa (skolioz filmi) 40

2.1.153 Tətbiq edilmir Densitometriya, total 60

2.1.154 Tətbiq edilmir Densitometriya, hissəvi 40

2.1.155 Tətbiq edilmir Udlaq-qırtlağın rentgenoskopiyası və rentgenoqrafiyası 12

2.1.156 Tətbiq edilmir Farinqo-ezofaqoqrafiya 54

2.1.157 Tətbiq edilmir Ezofaqoqrafiya 20

2.1.158 Tətbiq edilmir Mədə-duodenum 30

2.1.159 Tətbiq edilmir Mədə-duodenum ikili kontrast 50

2.1.160 Tətbiq edilmir Flüoroqrafiya 7

2.1.161 Tətbiq edilmir Ağciyərlərin rentgenoskopiyası 12

2.1.162 Tətbiq edilmir Mammoqrafiya (bilateral) 40

2.1.163 Tətbiq edilmir Mammoqrafiya (unilateral) 25

2.1.164 Tətbiq edilmir Məmənin duktoqrafik (qalaktoqrafik) müayinəsi 41

2.1.165 Tətbiq edilmir Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (yataraq) 14

2.1.166 Tətbiq edilmir Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ayaqda) 14

2.1.167 Tətbiq edilmir Rentgenoskopiya 10

2.1.168 Tətbiq edilmir Defekoqrafiya 25

2.1.169 Tətbiq edilmir Fistuloqrafiya 25

2.1.170 Tətbiq edilmir Farinqoqrafiya 25

2.1.171 Tətbiq edilmir Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) 40

2.1.172 Tətbiq edilmir Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) ikili kontrast 60

2.1.173 Tətbiq edilmir İrriqoskopiya 40
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2.1.174 Tətbiq edilmir İrriqoskopiya ikili kontrast 60

2.1.175 Tətbiq edilmir T-tüp xolangioqrafiya 40

2.1.176 Tətbiq edilmir Parotid sialoqrafiyası (birtərəfli) 40

2.1.177 Tətbiq edilmir Submandibular sialoqrafiya (birtərəfli) 40

2.1.178 Tətbiq edilmir Yoğun bağırsağın kontrastla müayinəsi, per os 20

2.1.179 Tətbiq edilmir İncə bağırsağın pasajı 40

2.1.180 Tətbiq edilmir IV pieloqrafiya (IVP) 50

2.1.181 Tətbiq edilmir IV pieloqrafiya (IVP), postvoidinq 60

2.1.182 Tətbiq edilmir IV pieloqrafiya (IVP) dəqiqəlik 60

2.1.183 Tətbiq edilmir IV pieloqrafiya (IVP) dəqiqəlik, postvoidinq 70

2.1.184 Tətbiq edilmir Retroqrad, assendan pieloqrafiya 40

2.1.185 Tətbiq edilmir Retroqrad sistoqrafiya 40

2.1.186 Tətbiq edilmir Sistoqrafiya (dolu, boş) 50

2.1.187 Tətbiq edilmir Voidinq sisto, uretroqrafiya 50

2.1.188 Tətbiq edilmir Retroqrad uretroqrafiya 40

2.1.189 Tətbiq edilmir Uretro sistoqrafiya, retroqrad-assendan 40

2.1.190 Tətbiq edilmir Histero-salpinqoqrafiya 50

2.1.191 Tətbiq edilmir Dakriosistoqrafiya 50

2.1.192 Tətbiq edilmir Bronxoqrafiya 60

2.1.193 Tətbiq edilmir Artroqrafiya 50

2.1.194 Tətbiq edilmir Hamiləliyin USM ilə təyini (7 həftəsinə kimi) 15

2.1.195 Tətbiq edilmir Hamiləlik  USM (7 -20 həftəsinə kimi) 30

2.1.196 Tətbiq edilmir

Hamiləlik  USM, Obstetrik doppler müayinəsi 
(20 həftədən sonra) 40

2.1.197 Tətbiq edilmir Ginekoloji USM (transabdominal) 14

2.1.198 Tətbiq edilmir Ginekoloji USM (transvaginal)  25

2.1.199 Tətbiq edilmir Beyin USM 20

2.1.200 Tətbiq edilmir Parotis və tüpürcək vəzi USM 14

2.1.201 Tətbiq edilmir Qalxanvari vəzi USM 14

2.1.202 Tətbiq edilmir Toraks  USM 20

2.1.203 Tətbiq edilmir Plevropulmonar döş qəfəsi USM 14

2.1.204 Tətbiq edilmir Süd vəziləri USM 14

2.1.205 Tətbiq edilmir Üst Abdomen  USM 14

2.1.206 Tətbiq edilmir Tam Abdomen USM 25

2.1.207 Tətbiq edilmir Pelvik USM 14

2.1.208 Tətbiq edilmir Skrotal USM 20

2.1.209 Tətbiq edilmir Sümük-oynaq sistemi USM (bir nahiyə) 14
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2.1.210 Tətbiq edilmir Oma oynağı  USM (bilateral qarşılaşdırmalı) 20

2.1.211 Tətbiq edilmir Uroloji USM 14

2.1.212 Tətbiq edilmir Elastometriya 100

2.1.213 Tətbiq edilmir Dərialtı səthi toxumaları USM 14

2.1.214 Tətbiq edilmir Periferik limfa düyünlərinin USM (bir nahiyə) 14

2.1.215 Tətbiq edilmir Transrektal  USM 20

2.1.216 Tətbiq edilmir Transfontanel  USM 20

2.1.217 Tətbiq edilmir Neyrosonoqrafiya 25

2.1.218 Tətbiq edilmir USM (çox sahə) 25

2.1.219 Tətbiq edilmir USM tək anatomik nahiyə (orqan)  14

2.1.220 Tətbiq edilmir Karotid arteriya (bilateral) rəngli doppler müayinəsi 50

2.1.221 Tətbiq edilmir Tiroid vəzin rəngli doppler müayinəsi 25

2.1.222 Tətbiq edilmir Jugular venaların rəngli doppler müayinəsi 25

2.1.223 Tətbiq edilmir Renal (bilateral) rəngli doppler müayinəsi 50

2.1.224 Tətbiq edilmir Süd vəzinin (bilateral) rəngli doppler müayinəsi 30

2.1.225 Tətbiq edilmir Abdominal rəngli doppler müayinəsi 30

2.1.226 Tətbiq edilmir Skrotum rəngli doppler müayinəsi 30

2.1.227 Tətbiq edilmir Bilateral vertebral arteriyanın rəngli doppler müayinəsi 30

2.1.228 Tətbiq edilmir Aşağı ətraf venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 25

2.1.229 Tətbiq edilmir Aşağı ətraf arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 25

2.1.230 Tətbiq edilmir Yuxarı ətrafların venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 25

2.1.231 Tətbiq edilmir

Yuxarı ətrafların arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək 
tərəf) 25

2.1.232 Tətbiq edilmir Portal vena sisteminin rəngli doppler müayinəsi 40

2.1.233 Tətbiq edilmir Tək orqan (nahiyə) rəngli doppler müayinəsi 20

2.1.234 Tətbiq edilmir Orbita KT 50

2.1.235 Tətbiq edilmir Beyin KT (aksial və ya koronal və ya sagital) 50

2.1.236 Tətbiq edilmir Hipofiz KT 50

2.1.237 Tətbiq edilmir Burun-udlaq KT 50

2.1.238 Tətbiq edilmir Paranazal sinuslar KT 50

2.1.239 Tətbiq edilmir Qırtlaq KT 50

2.1.240 Tətbiq edilmir Gicgah-çənə oynağı KT 50

2.1.241 Tətbiq edilmir Gicgah sümüyü KT 50

2.1.242 Tətbiq edilmir Boyun KT 50

2.1.243 Tətbiq edilmir Çiyin KT 50

2.1.244 Tətbiq edilmir Döş qəfəsi KT 50

2.1.245 Tətbiq edilmir Onurğa sütunu boyun nahiyəsi disk aralığı (üç disk aralığı) KT 50

9



2.1.246 Tətbiq edilmir Onurğa sütunu döş nahiyəsi disk aralığı (üç disk aralığı) KT 50

2.1.247 Tətbiq edilmir Onurğa sütunu bel və oma disk aralığı (üç disk aralığı) KT 50

2.1.248 Tətbiq edilmir Əl-bilək KT 50

2.1.249 Tətbiq edilmir Dirsək KT 50

2.1.250 Tətbiq edilmir Oma qalça oynağı KT 50

2.1.251 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynağı KT 50

2.1.252 Tətbiq edilmir Diz KT (bir tərəf) 50

2.1.253 Tətbiq edilmir Ayaq KT (bir tərəf) 50

2.1.254 Tətbiq edilmir Dinamik KT 50

2.1.255 Tətbiq edilmir KT altında diaqnostik müdaxilələr 100

2.1.256 Tətbiq edilmir Volumetriya KT (qara ciyər) 100

2.1.257 Tətbiq edilmir Böyrəküstü vəzi KT 50

2.1.258 Tətbiq edilmir Sidik sistemi KT 50

2.1.259 Tətbiq edilmir Yuxarı qarın boşluğu KT 50

2.1.260 Tətbiq edilmir Aşağı qarın boşluğu KT 50

2.1.261 Tətbiq edilmir Tam qarın boşluğu KT 80

2.1.262 Tətbiq edilmir Çanaq KT 50

2.1.263 Tətbiq edilmir KT ilə 3 ölçülü (3D) görüntüləmə (MD) 100

2.1.264 Tətbiq edilmir Fəqərələrin (4 ədəd) 3 ölçülü (3D)  KT 100

2.1.265 Tətbiq edilmir KT ilə virtual endoskopiya (MD) 100

2.1.266 Tətbiq edilmir Dinamik KT, birfazalı, ikifazalı müayinə (MD) 50

2.1.267 Tətbiq edilmir Maksillofasial nahiyəsinin KT (MD) 50

2.1.268 Tətbiq edilmir Qırtlaq  KT multidetektor (MD) və ya spiral (S) KT cihazı ilə 50

2.1.269 Tətbiq edilmir KT ilə perfuziya (MD) 100

2.1.270 Tətbiq edilmir KT ilə virtual kolonoskopiya (MD) *A daxildir 100

2.1.271 Tətbiq edilmir Kantidativ KT (kalsium skorlama) (MD) 80

2.1.272 Tətbiq edilmir Sisterno KT (mədəciklər) 80

2.1.273 Tətbiq edilmir Sisterno KT (paranazal sinuslar) 80

2.1.274 Tətbiq edilmir Sisterno KT (gicgah sümüyü akustik kan) 80

2.1.275 Tətbiq edilmir KT tək anatomik nahiyə 50

2.1.276 Tətbiq edilmir KT angioqrafiya, tək anatomik nahiyə (MD) 100

2.1.277 Tətbiq edilmir KT angioqrafiya (3D), tək anatomik nahiyə (MD) 100

2.1.278 Tətbiq edilmir Orbita MRT 80

2.1.279 Tətbiq edilmir Beyin MRT 80

2.1.280 Tətbiq edilmir Hipofiz MRT 80

2.1.281 Tətbiq edilmir Burun udlaq MRT 80
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2.1.282 Tətbiq edilmir Paranazal sinuslar MRT 80

2.1.283 Tətbiq edilmir Qırtlaq MRT 80

2.1.284 Tətbiq edilmir Gicgah - alt çənə oynağı MRT (bir tərəf) 80

2.1.285 Tətbiq edilmir Gicgah - alt çənə oynağı kinematik MRT (iki tərəf) 100

2.1.286 Tətbiq edilmir Gicgah sümüyü MRT (iki tərəf) 80

2.1.287 Tətbiq edilmir Boyun MRT 80

2.1.288 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri MRT 80

2.1.289 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri MRT 80

2.1.290 Tətbiq edilmir Çiyin MRT (bir tərəf) 100

2.1.291 Tətbiq edilmir Dirsək MRT (bir tərəf) 80

2.1.292 Tətbiq edilmir Əl, əl-bilək MRT (bir tərəf) 80

2.1.293 Tətbiq edilmir Bel-oma fəqərələri MRT 80

2.1.294 Tətbiq edilmir Oma-qalça oynağı MRT 100

2.1.295 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynağı MRT 100

2.1.296 Tətbiq edilmir Ayaq MRT (bir tərəf) 80

2.1.297 Tətbiq edilmir Bud MRT (bir tərəf) 80

2.1.298 Tətbiq edilmir Baldır MRT (bir tərəf) 80

2.1.299 Tətbiq edilmir Diz MRT (bir tərəf) 80

2.1.300 Tətbiq edilmir Pəncə MRT (bir tərəf) 80

2.1.301 Tətbiq edilmir Topuq MRT (bir tərəf) 80

2.1.302 Tətbiq edilmir Böyrəküstü vəzlər MRT 80

2.1.303 Tətbiq edilmir Fetal MRT 100

2.1.304 Tətbiq edilmir Ürək MRT 100

2.1.305 Tətbiq edilmir Üst qarın boşluğu MRT 80

2.1.306 Tətbiq edilmir Alt qarın boşluğu MRT 80

2.1.307 Tətbiq edilmir Tam qarın boşluğu MRT 100

2.1.308 Tətbiq edilmir Çanaq MRT 80

2.1.309 Tətbiq edilmir MRT (tək anatomik nahiyə) 80

2.1.310 Tətbiq edilmir Kontrastlı MRT angioqrafiya (toraks) (döş qəfəsi MR kontrast ilə) 150

2.1.311 Tətbiq edilmir

Kontrastlı MRT angioqrafiya (abdomen) (üst abdomen MR 
kontrast ilə) 150

2.1.312 Tətbiq edilmir

Kontrastlı MRT angioqrafiya (karotid) (MR angioqrafiyası 
kontrast ilə) 150

2.1.313 Tətbiq edilmir MR angioqrafiyası (tək anatomik nahiyə) 100

2.1.314 Tətbiq edilmir Kontrastlı müayinənin kontrastsız müayinədən fərqi 30

2.1.315 Tətbiq edilmir

Göz müayinəsi paketi (Vizometriya, Aftorefraktometriya, Göz 
təzyiqinin yoxlanılması) 10

2.1.316 Tətbiq edilmir Kompyüterlə görmə sahəsi müayinəsi 10
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2.1.317 Tətbiq edilmir Biometriya iki göz 10

2.1.318 Tətbiq edilmir USM iki göz 10

2.1.319 Tətbiq edilmir

Kompyüterlə görmə sahəsi müayinəsi, USM və biometriya iki 
göz, eynək müayinəsi 20

2.1.320 Tətbiq edilmir Ekzoftalmometriya 5

2.1.321 Tətbiq edilmir Rəng hissinin müayinəsi 5

2.1.322 Tətbiq edilmir Sinoptofor müayinəsi (hər bir seansı) 5

2.1.323 Tətbiq edilmir Optik koherent tomoqrafiya (OKT) 50

2.1.324 Tətbiq edilmir Ön seqmentin rəngli şəkli (tək göz) 5

2.1.325 Tətbiq edilmir Arxa seqmentin rəngli şəkli (tək göz) 10

2.1.326 Tətbiq edilmir Endotelial biomikroskopiya (bir göz) 5

2.1.327 Tətbiq edilmir

Ön seqmentin rəngli şəkli (tək göz) və arxa seqment fundus 
rəngli şəkli 15

2.1.328 Tətbiq edilmir Şirmer testi 5

2.1.329 Tətbiq edilmir Pakimetriya (iki göz) 7

2.1.330 Tətbiq edilmir Pnevmotonometriya (göz təzyiqinin ölçülməsi) 5

2.1.331 Tətbiq edilmir İntravitreal punksiya *A daxildir 59

2.1.332 Tətbiq edilmir Retrobulbar inyeksiya *Dr daxil deyil 15

2.1.333 Tətbiq edilmir Parabulbar inyeksiya *Dr daxil deyil 10

2.1.334 Tətbiq edilmir Subtenon inyeksiya *Dr daxil deyil 10

2.1.335 Tətbiq edilmir Subkonyuktival inyeksiya *Dr daxil deyil 5

2.1.336 Tətbiq edilmir Avtorefraktometriya 5

2.1.337 Tətbiq edilmir Eynək müayinəsi 5

2.1.338 Tətbiq edilmir Korneanın debridmanı (epiteliyin təmizlənməsi) *A daxildir 20

2.1.339 Tətbiq edilmir Göz yaşı kanalının yuyulması *A daxildir 20

2.1.340 Tətbiq edilmir Göz yaşı kanalının testi 5

2.1.341 Tətbiq edilmir Göz yaşı kanalının açılması, uşaqlarda *A daxildir 40

2.1.342 Tətbiq edilmir Keratopoqrafiya 15

2.1.343 Tətbiq edilmir Fluorescein fundus angioqrafiya (FFA) *A daxildir 50

2.1.344 Tətbiq edilmir Göz dibinin müayinəsi 5

2.1.345 Tətbiq edilmir Göz zədələri və yanıqlar zamanı ilk yardım *A daxildir 20

2.1.346 Tətbiq edilmir Göz qapaqlarının masajı (bir seans) 5

2.1.347 Tətbiq edilmir Xalazion zamanı inyeksiya 15

2.1.348 Tətbiq edilmir Yenidoğulmuşlarda ROP müayinəsi 20

2.1.349 Tətbiq edilmir Spirometriya 10

2.1.350 Tətbiq edilmir Provokasiyalı tənəffüs testləri  *Dr daxildir 15

2.1.351 Tətbiq edilmir Torakoskopiya 100

2.1.352 Tətbiq edilmir Plevrodez 40
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2.1.353 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya *A daxildir 40

2.1.354 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya, biopsiya *A daxildir 60

2.1.355 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya, yad cisim çıxarılması *A daxildir 100

2.1.356 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya, biopsiya və bronxial lavaj (yumşaq) *A daxildir 100

2.1.357 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya, selektiv bronxoskopiya (yumşaq) *A daxildir 100

2.1.358 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya, bronxo alveolyar lavaj (yumşaq) *A daxildir 100

2.1.359 Tətbiq edilmir Plevra boşluğunun lavajı (təmizlənməsi) *A daxildir 40

2.1.360 Tətbiq edilmir Döş qəfəsi daxili təzyiqin ölçülməsi 15

2.1.361 Tətbiq edilmir Plevra boşluğunun drenajı 40

2.1.362 Tətbiq edilmir Plevra boşluğundan hava aspirasiyası (pnevmotoraks) 40

2.1.363 Tətbiq edilmir Larinqoskopiya 10

2.1.364 Tətbiq edilmir Timpanometriya 15

2.1.365 Tətbiq edilmir Saf səs audiometriya 15

2.1.366 Tətbiq edilmir Qulaq kiri tıxacı (yuyulma və manipulyasiya) 10

2.1.367 Tətbiq edilmir Ventilyasiya borusunun çıxarılması 25

2.1.368 Tətbiq edilmir Otoakustik emissiya 10

2.1.369 Tətbiq edilmir Perforasion təbil pərdəsinin kənarlarının yandırılması 30

2.1.370 Tətbiq edilmir Burun boşluğundan arxa tamponun çıxarılması *A daxildir 35

2.1.371 Tətbiq edilmir Paranazal punksiya (bir tərəf) 30

2.1.372 Tətbiq edilmir Perforasiyalı təbil pərdəsinin təmiri *A daxildir 100

2.1.373 Tətbiq edilmir Qulaq arxası inyeksiyasının olunması 5

2.1.374 Tətbiq edilmir Orta qulaq inyeksiyasının olunması 30

2.1.375 Tətbiq edilmir

Burun boşluğunda qanayan sahənin yandırılması 
(elektrokoaqulyasiya) 50

2.1.376 Tətbiq edilmir Traxeostomiya borusunun çıxarılması 30

2.1.377 Tətbiq edilmir Udlağa dərman maddələrinin sürtülməsi 5

2.1.378 Tətbiq edilmir Təbil pərdəsinə t-tüpün qoyulması
*A daxildir,*Dr,

*TS daxildir 60

2.1.379 Tətbiq edilmir Xarici qulaq keçəcəyi furunkulunun açılması 15

2.1.380 Tətbiq edilmir Lakunaların yuyulması (1 seans) 5

2.1.381 Tətbiq edilmir Burun arakəsməsi absesin açılması *A daxildir 30

2.1.382 Tətbiq edilmir Burun furunkulunun açılması 30

2.1.383 Tətbiq edilmir Otohematomanın punksiyası *A daxildir 30

2.1.384 Tətbiq edilmir Endonazal inyeksiya (1seans) *TS,*Dr daxil deyil 5

2.1.385 Tətbiq edilmir

Orta burun keçəcəyinin anemizasiyası burun boşluğuna dərman 
maddələrinin yeridilməsi (1 seans) 5

2.1.386 Tətbiq edilmir Otoskopiya 10

2.1.387 Tətbiq edilmir Burunun endoskopiyası 30

2.1.388 Tətbiq edilmir Yevstax Borularının kateterizasiyası (5 seans) 40
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2.1.389 Tətbiq edilmir Qırtlağa dərman maddələrinin tökülməsi 5

2.1.390 Tətbiq edilmir Udlaqarxası absesin açılması *A daxildir 50

2.1.391 Tətbiq edilmir Eşitmə cihazı tətbiqi 10

2.1.392 Tətbiq edilmir Yevstax borusunun funksiyasının təyini 10

2.1.393 Tətbiq edilmir Videolarinqostroboskopiya 30

2.1.394 Tətbiq edilmir Politser üsulu ilə hava üfürülməsi 30

2.1.395 Tətbiq edilmir Burun boşluğunun yuyulması 10

2.1.396 Tətbiq edilmir Qranulaların yandırılması 50

2.1.397 Tətbiq edilmir Peretonzilyar absesin açılması *A daxildir 50

2.1.398 Tətbiq edilmir Səs protezinin salınması və ya dəyişdirilməsi 20

2.1.399 Tətbiq edilmir Səs protezinin çıxarılması 10

2.1.400 Tətbiq edilmir Səs protezinin təmizlənməsi 10

2.1.401 Tətbiq edilmir Audiometriya, Timpanometriya 20

2.1.402 Tətbiq edilmir Nazoqastral kateter qoyulması 5

2.1.403 Tətbiq edilmir

Ən azı 12 aparmalı elektrokardioqram (EKQ) qeydi, izah və 
nəticə 10

2.1.404 Tətbiq edilmir Kardiovaskulyar stress test - treadmill, veloerqometr, farmakoloji 30

2.1.405 Tətbiq edilmir

24 saatlıq elektrokardioqram (EKQ) və arterial təzyiqin qeydi - 
Holter monitoru 30

2.1.406 Tətbiq edilmir 48 saatlıq elektrokardioqram (EKQ) qeydi -Holter monitoru 40

2.1.407 Tətbiq edilmir Doppler rəngli exokardioqrafiya müayinəsi 25

2.1.408 Tətbiq edilmir Transezofageal exokardioqrafiya 50

2.1.409 Tətbiq edilmir Kardiotokoqrafiya (KTQ izahlı) 30

2.1.410 Tətbiq edilmir

Ezofaqoqastroduodenoskopiya (mədə şirəsinin götürülməsi 
daxil) *A daxildir 40

2.1.411 Tətbiq edilmir Mədə-duodenum və nazik bağırsaq tədqiqi *TS daxildir 60

2.1.412 Tətbiq edilmir EMD və nazik bağırsaq tədqiqi *TS daxildir 80

2.1.413 Tətbiq edilmir Oral xolesistoqrafiyası 30

2.1.414 Tətbiq edilmir Rektoskopiya *A daxildir 30

2.1.415 Tətbiq edilmir Sol kolon (fibrorektosiqmoidoskopiya) *A daxildir 50

2.1.416 Tətbiq edilmir Kolonoskopiya *A daxildir 60

2.1.417 Tətbiq edilmir Müayinə zamanı biopsiya 10

2.1.418 Tətbiq edilmir Endoskopik kisto-duodenostomiya *A daxildir 295

2.1.419 Tətbiq edilmir Fibroendoskopik müayinə 30

2.1.420 Tətbiq edilmir Mədənin yuyulması 15

2.1.421 Tətbiq edilmir Təmizləyici imalənin olunması 10

2.1.422 Tətbiq edilmir Qarın boşluğuna kateter qoyulması *Dr,*TS  daxildir 60

2.1.423 Tətbiq edilmir Veziko uretral reflux araşdırması 25
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2.1.424 Tətbiq edilmir Kolposkopiya 20

2.1.425 Tətbiq edilmir Kolposkopiya və biopsiya 30

2.1.426 Tətbiq edilmir

Uşaqlıq boynunda aparılan diaqnostik prosedurlar (Uşaqlıq 
yolunun sanasiyası) 6

2.1.427 Tətbiq edilmir Utero-servikal (uşaqlıq və uşaqlıq boynu) polip eksiziyası *A daxildir 100

2.1.428 Tətbiq edilmir Uretral və ya sidik kisəsinə kateterin taxılması *Dr,*TS  daxildir 25

2.1.429 Tətbiq edilmir Uroflumetriya 15

2.1.430 Tətbiq edilmir Urometriya 5

2.1.431 Tətbiq edilmir Ekskretor Uroqrafıya 30

2.1.432 Tətbiq edilmir Sistometriya, EMQ müayinəsi *TS daxil deyil 40

2.1.433 Tətbiq edilmir Sidik kisəsinin instilyasiyası, yuyulması (1 seans) 15

2.1.434 Tətbiq edilmir Uretra bujlanması *A daxildir 30

2.1.435 Tətbiq edilmir Sistometriya, VLPP *TS daxil deyil 40

2.1.436 Tətbiq edilmir

Kəskin hemodializ üçün müvəqqəti kateterin qoyulması (Kateter 
daxildir) *TS daxildir 59

2.1.437 Tətbiq edilmir Urospiralın taxılması *A,*TS, daxildir 200

2.1.438 Tətbiq edilmir Urospiralın çıxarılması *A daxildir 118

2.1.439 Tətbiq edilmir İki saatlıq EEQ monitorizasiyası 40

2.1.440 Tətbiq edilmir Yuxu və provokasiya EEQ-si 30

2.1.441 Tətbiq edilmir EEQ çəkimi 25

2.1.442 Tətbiq edilmir Reoensefaloqrafiya (REQ) 20

2.1.443 Tətbiq edilmir Kompyüter EMQ 50

2.1.444 Tətbiq edilmir Bir saatlıq EEQ monitorizasiyası 30

2.1.445 Tətbiq edilmir Elastik sarğı qoyulması *TS daxil deyil 5

2.1.446 Tətbiq edilmir Boyun fiksatoru
*A daxildir,

*TS daxil deyil 15

2.1.447 Tətbiq edilmir Köks gips korseti *TS,*Dr daxildir 40

2.1.448 Tətbiq edilmir Torako-braxial gips sarğısı *TS, *Dr daxildir 50

2.1.449 Tətbiq edilmir Yuxarı ətrafda gips sarğısı (dirsəküstü) *TS, *Dr daxildir 30

2.1.450 Tətbiq edilmir Said və əl (dirsəkaltı) gips sarğısı *TS, *Dr daxildir 25

2.1.451 Tətbiq edilmir Barmaq gipsi *TS, *Dr daxildir 10

2.1.452 Tətbiq edilmir Koksid tipli gips sarğısı (ikitərəfli) *TS, *Dr daxildir 60

2.1.453 Tətbiq edilmir Koksid tipli gips sarğısı (birtərəfli) *TS, *Dr daxildir 40

2.1.454 Tətbiq edilmir Külot tipli gips (dizə qədər) *TS, *Dr daxildir 40

2.1.455 Tətbiq edilmir Dizlik gipsi (tutor) *TS, *Dr daxildir 25

2.1.456 Tətbiq edilmir Baldır, ayaq gipsi *TS, *Dr daxildir 30

2.1.457 Tətbiq edilmir Bud, baldır, ayaq gipsi *TS, *Dr daxildir 50

2.1.458 Tətbiq edilmir Gips çəkməsi (təkrar xidmət) *TS, *Dr daxildir 15

2.1.459 Tətbiq edilmir Gips sarğısının çıxarılması 10
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2.1.460 Tətbiq edilmir Barmaq güdüllərinin formalaşdırılması *TS, *Dr daxildir 90

2.1.461 Tətbiq edilmir Yuxarı ətraflara gips çəkilməsi (ikitərəfli) *TS, *Dr daxildir 50

2.1.462 Tətbiq edilmir Yaranın qranulyasiyadan təmizlənməsi (böyük)
*A,*TS, 

*Dr daxildir 100

2.1.463 Tətbiq edilmir Yaranın qranulyasiyadan təmizlənməsi (orta) *A,*TS, *Dr daxildir 50

2.1.464 Tətbiq edilmir Yaranın qranulyasiyadan təmizlənməsi (kiçik) *A,*TS, *Dr daxildir 25

2.1.465 Tətbiq edilmir Yanıqlarda yaranın işlənməsi və sarğısı (böyük) *TS, *Dr daxildir 60

2.1.466 Tətbiq edilmir Yanıqlarda yaranın işlənməsi və sarğısı (orta) *TS, *Dr daxildir 30

2.1.467 Tətbiq edilmir Yanıqlarda yaranın işlənməsi və sarğısı (kiçik) *TS, *Dr daxildir 15

2.1.468 Tətbiq edilmir Eksternal fiksatorun çıxarılması *A daxildir 118

2.1.469 Tətbiq edilmir Skelet dartılmalarının qoyulması *A daxildir 59

2.1.470 Tətbiq edilmir Yara sarğısı (kiçik) *TS, *Dr daxildir 5

2.1.471 Tətbiq edilmir Yara sarğısı (orta) *TS, *Dr daxildir 10

2.1.472 Tətbiq edilmir Yara sarğısı (böyük) *TS, *Dr daxildir 15

2.1.473 Tətbiq edilmir Dolama açılması (panarisi) *A daxildir 25

2.1.474 Tətbiq edilmir Dırnağın çıxarılması (hissəvi) *A daxildir 25

2.1.475 Tətbiq edilmir Dırnağın çıxarılması (tam) *A daxildir 40

2.1.476 Tətbiq edilmir Abses və hematomların drenaj olunması (kiçik) *A daxildir 30

2.1.477 Tətbiq edilmir Abses və hematomların drenaj olunması (orta) *A daxildir 60

2.1.478 Tətbiq edilmir Abses və hematomların drenaj olunması (böyük) *A daxildir 90

2.1.479 Tətbiq edilmir Yara tikilməsi (kiçik) *A daxildir 20

2.1.480 Tətbiq edilmir Yara tikilməsi (orta) *A daxildir 30

2.1.481 Tətbiq edilmir Yara tikilməsi (böyük) *A daxildir 40

2.1.482 Tətbiq edilmir Steroid inyeksiyası 25

2.1.483 Tətbiq edilmir İnterkostal blokada (hər bir səviyyə üçün seansı) 10

2.1.484 Tətbiq edilmir Əzələdaxili inyeksiya *Dr daxil deyil 3

2.1.485 Tətbiq edilmir Damardaxili inyeksiya *Dr daxil deyil 5

2.1.486 Tətbiq edilmir Serum taxılması 10

2.1.487 Tətbiq edilmir Qan və ya qan əvəzedicilərinin transfuziyası 20

2.1.488 Tətbiq edilmir Dərialtı inyeksiya *Dr daxil deyil 3

2.1.489 Tətbiq edilmir İntrakavernoz dərman inyeksiyası 10

2.1.490 Tətbiq edilmir Plazmaferez (1 seans) 118

2.1.491 Tətbiq edilmir Plazmaferez yüksəkkeçiricili filtr 236

2.1.492 Tətbiq edilmir Qanın ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması 25

2.1.493 Tətbiq edilmir Hemosorbsiya 118

2.1.494 Tətbiq edilmir İzolə olunmuş ultrafiltrasiya 59

2.1.495 Tətbiq edilmir Liqaşur fistulunun ləğvi 10
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2.1.496 Tətbiq edilmir O2-nin planlı verilməsi 3

2.1.497 Tətbiq edilmir Dəri və selikli qişa yaxmanın alınması 3

2.1.498 Tətbiq edilmir Uşaqlıq ifrazatının alınması 5

2.1.499 Tətbiq edilmir Pap smear alınması 5

2.1.500 Tətbiq edilmir Kültürün alınması 5

2.1.501 Tətbiq edilmir Yaxmanın alınması 5

2.1.502 Tətbiq edilmir Uretral yaxmanın alınması 5

2.1.503 Tətbiq edilmir İncə iynə biopsiyası (USM kontrolunda) *A daxildir 25

2.1.504 Tətbiq edilmir Kəsici iynə biopsiyası (USM kontrolunda) *A daxildir 59

2.1.505 Tətbiq edilmir BERA Test *A daxildir 50

2.1.506 Tətbiq edilmir

Arayış almaq məqsədilə 18 yaşa qədər uşaqların sağlamlıq 
vəziyyətinin cari müayinəsi 20

2.1.507 Tətbiq edilmir

Arayış almaq məqsədilə hərbi xidmətə çağrılanların tibbi 
müayinəsi 30

2.2.1 Tətbiq edilmir Nebulayzerlə kompleks inhalyasiyası 
*Dr daxildir,
10 prosedur 5

2.2.2 Tətbiq edilmir Qalvanizasiya (10 - 20 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.3 Tətbiq edilmir Elektroforez  (10 - 20 dəqiqə)
*Dr daxildir,
10 prosedur 5

2.2.4 Tətbiq edilmir Bernar cərəyanı (6 - 8 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.5 Tətbiq edilmir Amplipuls (10 - 12 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.6 Tətbiq edilmir Fonoforez, ultrasəs (3 - 10 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.7 Tətbiq edilmir UYT (UVÇ) (5 - 10 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.8 Tətbiq edilmir Maqnit terapiya (10 - 20 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.9 Tətbiq edilmir Darsonvalizasiya (5 - 10 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.10 Tətbiq edilmir Vakum terapiya (10-30 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.11 Tətbiq edilmir Qısa dalğa diatermiyası  (3-15 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.12 Tətbiq edilmir TENS (10-60 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.13 Tətbiq edilmir Maqnit terapiya  (20 - 40 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.14 Tətbiq edilmir Tubus kvars (1 - 2 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.15 Tətbiq edilmir Traksiya, mexaniki dartınma (10-60 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.16 Tətbiq edilmir Ultrasəs (3-10 dəqiqə) 10 prosedur 5

2.2.17 Tətbiq edilmir Parafin 10 prosedur 5

2.2.18 Tətbiq edilmir Paranaft 10 prosedur 5

2.2.19 Tətbiq edilmir Elektrostimulyasiya 10 prosedur 5

2.2.20 Tətbiq edilmir Masaj (bir nahiyə) 10 prosedur 5

2.2.21 Tətbiq edilmir Masaj (iki nahiyə) 10 prosedur 10

2.2.22 Tətbiq edilmir Masaj (ikidən çox nahiyə) 10 prosedur 15

2.2.23 Tətbiq edilmir İnterferentli toklar 10 prosedur 5

2.2. FİZİOTERAPİYA XİDMƏTİ ÜZRƏ
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2.2.24 Tətbiq edilmir Kvant terapiya 10 prosedur 5

2.2.25 Tətbiq edilmir Ultrabənövşəyi şüalanma 10 prosedur 5

2.2.26 Tətbiq edilmir Lazeroterapiya 10 prosedur 10

2.3.1 Tətbiq edilmir

Köməkçi anesteziya paketi, həkim-anestezioloq konsultasiyası 
daxil  (ambulator şəraitdə göstərilən xidmətlər)

Tibbi xidmətin tarifinə *A 
daxil olmadığı təqdirdə, 
tibbi göstərişlərə əsasən 40

SIRA №
Tibbi xidmətin  

kodu
TİBBİ XİDMƏTİN ADI QEYD 

TİBBİ XİDMƏTİN 
TARİFİ

2.4.1 170047

Əsas metabolik panel (Kalsium, ionlaşmış). Bu panel
aşağıdakıları əhatə etməlidir: Kalsium, ionlaşmış (172330),
Karbon dioksid (172374), Xlor (172435), Kreatinin (172565),
Qlükoza (172947), Kalium (174132), Natrium 174295), Urea
nitrogeni (BUN) (174520) 17

2.4.2 170048

Əsas metabolik panel (Kalsium, ümumi). Bu panel aşağıdakıları
əhatə etməlidir: Kalsium, ümumi (172310), Karbon dioksid
(172374), Xlor (172435), Kreatinin (172565), Qlükoza (172947),
Kalium (174132), Natrium (174295), Urea nitrogeni (BUN)
(174520) 16

2.4.3 170050

Ümumi sağlamlıq paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir:
Ətraflı metabolik panel (170053), Qanın ümumi analizi (CBC),
avtomatik və avtomatik differensial leykosit (WBC) miqdarı
(175025 və ya 175027 və 175004) və ya qanın ümumi analizi
(CBC), avtomatlaşdırılmış (175027) və müvafiq manual
differensial leykosit (WBC) miqdarı (175007 və ya 175009),
Tiroid stimullaşdırıcı hormon (TSH) (174443) 37

2.4.4 170053

Ətraflı metabolik panel. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir:
Albumin (172040), Bilirubin, ümumi (172247), Kalsium, ümumi
(172310), Karbon dioksid (bikarbonat) (172374), Xlor (172435),
Kreatinin (172565), Qlükoza (172947), Qələvi fosfataza
(174075), Kalium (174132), Ümumi protein (174155), Natrium
(174295), Alaninaminotransferaza (ALT) (SGPT) (174460),
Aspartataminotransferaza (AST) (SGOT) (174450), Urea
nitrogeni (BUN) (174520) 26

2.4.5 170055

Mama-ginekoloji panel. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir:
Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatik və avtomatik differensial
leykosit (WBC) miqdarı (175025 və ya 175027 və 175004) və ya
avtomatik Qanın ümumi analizi (CBC) (175027) və periferik
differensial leykosit (WBC) sayımı (175007 və ya 175009),
Hepatit B səthi antigeni (HBsAg) (177340), Rubella anticismi
(176762), Sifilis testi, qeyri-treponemal anticism; keyfiyyətcə
(məs., VDRL, RPR, ART) (176592), anticism skrininqi,
eritrositlər (RBC), hər serum texnikası (176850), Qan qrupu
təyini ABO (176900) və Qan qrupu təyini; Rezus faktor təyini
(176901) 31

2.4.6 170061

Lipid paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: serum
ümumi xolesterol (172465), Lipoprotein, birbaşa ölçmə; yuxarı
sıxlıqlı xolesterol (HDL cholesterol) (173718), Triqliseridlər
(174478) 5

2.4.7 170069

Böyrəklərin funksional paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə
etməlidir: Albumin (172040), Kalsium, ümumi (172310), Karbon
dioksid (bikarbonat) (172374), Xlor (172435), Kreatinin
(172565), Qlükoza (172947), Fosfor qeyri-üzvi (fosfat)
(174100), Kalium (174132), Natrium (174295), Urea nitrogeni
(BUN) (174520) 19

2.3. ANESTEZİYA XİDMƏTİ ÜZRƏ
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2.4.8 170074

Kəskin hepatit paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir:
Hepatit A anticismlər (HAAb), IgM anticismi (176709), Hepatit B
özək anticismi (HBcAb), IgM anticismi (176705), Hepatit B səthi
antigeni (HBsAg) (177340), Hepatit C anticismi (176803) 20

2.4.9 170076

Qaraciyər funksional paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə
etməlidir: Albumin (172040), Bilirubin, ümumi (172247),
Sərbəst bilirubin (172248), Qələvi fosfotaza (174075), Protein,
ümumi (174155), Alaninaminotransferaza (ALT) (SGPT)
(174460), Aspartataminotransferaza (AST) (SGOT) (174450) 11

2.4.10 170156 Karbamazepin; ümumi 9

2.4.11 170158 Siklosporin 17

2.4.12 170162 Diqoksin 8

2.4.13 170164 Dipropilasetat turşusu (Valproy turşusu) 11

2.4.14 170195 Sirolimus 22

2.4.15 170197 Takrolimus 22

2.4.16 170400

Adrenokortikotrop hormon (ACTH) stimulyasiya paneli;
böyrəküstü vəzi çatışmazlığı. Bu panel aşağıdakıları əhatə
etməlidir: Kortizol (172533 x 2) 9

2.4.17 170402

Adrenokortikotrop hormon (ACTH) stimulyasiya paneli; 21
hidroksilaza çatışmazlığında. Bu panel aşağıdakıları əhatə
etməlidir: Kortizol (172533 x 2), 17 hidroksiproqesteron (173498
x 2) 17

2.4.18 170408

Aldosteron suppressiya qiymətləndirməsi paneli (məs., fizioloji
məhlul infuziyası) Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir:
Aldosteron (172088 x 2), Renin (174244 x 2) 43

2.4.19 170422

Qlükaqon tolerantlıq paneli İnsulinoma üçün. Bu panel
aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qlükoza (172947 x 3), İnsulin
(173525 x 3) 16

2.4.20 170426

Qonadotropin hormonu stimulyasiya paneli. Bu panel
aşağıdakıları əhatə etməlidir: Follikul stimullaşdırıcı hormon
(FSH) (173001 x 4), Lüteinləşdirici hormon (LH) (173002 x 4) 34

2.4.21 170428

Boy hormonu stimulyasiya paneli (məs., arginin infuziyası, L-
dopa tətbiqi). Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: İnsan boy
hormonu (HGH) (173003 x 4) 17

2.4.22 170430

Boy hormonu supressiya paneli (Qlükoza tətbiqi). Bu panel
aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qlükoza (172947 x 3), İnsan boy
hormonu (HGH) (173003 x 4) 20

2.4.23 170432

İnsulin ilə induksiya edilmiş C-peptid supressiya paneli. Bu
panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: İnsulin (173525), C-peptid
(174681 x 5), Qlükoza (172947 x 5) 30

2.4.24 170051

Elektrolit paneli. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Karbon
dioksid (172374), Xlor (172435), Kalium (174132), Natrium
(174295) 10

2.4.25 170434

İnsulin tolerantlıq paneli; Adrenakortikotrop hormon (ACTH)
çatışmazlığı üçün. Bu panel aşağıdakıları əhatə etməlidir:
Kortizol (172533 x 5), Qlükoza (172947 x 5) 26

2.4.26 170435

İnsulin tolerantlıq paneli; boy hormonu çatışmazlığı zamanı bu
panel aşağıdakıları əhatə etməlidir: Qlükoza (172947 x 5), İnsan
boy hormonu (HGH) (173003 x 5) 26

2.4.27 170500

Klinik patoloji konsultasiya; məhdud, xəstəlik tarixini və tibbi
qeydləri nəzərdən keçirmədən 13

2.4.28 170502

Klinik patoloji konsultasiya; geniş, kompleks diaqnostika zamanı
xəstəlik tarixini və tibbi qeydləri nəzərdən keçirmək şərtilə 38
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2.4.29 171000

Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə
etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH,
protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri;
qeyri-avtomatik, mikroskopiya ilə 3

2.4.30 171001

Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə
etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH,
protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri;
avtomatik, mikroskopiya ilə 4

2.4.31 171002

Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə
etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH,
protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri;
qeyri-avtomatik, mikroskopiyasız 2

2.4.32 171003

Sidik analizi, bilirubin üçün strip və ya tablet reagent istifadə
etməklə, Qlükoza, hemoqlobin, ketonlar, leykositlər, nitritlər, pH,
protein, xüsusi çəkisi, urobilinogen, bunlardan hər hansı biri;
avtomatik, mikroskopiyasız 3

2.4.33 171005

Sidik analizi; keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, immunoloji
analiz istisna olmaqla 2

2.4.34 171007 Sidik analizi; bakteriuriya skrininqi, kultivasiya istisna olmaqla 2

2.4.35 171015 Sidik analizi; yalnız mikroskopiya 2

2.4.36 171025 Sidik hamiləlik testi, vizual rəng müqayisə üsulu ilə 1

2.4.37 171050 Müddətli yığım üçün həcmölçmə, hər biri üçün 2

2.4.38 171099 Qeyd olunmamış sidik analizləri 2

2.4.39 172003 Asetaminofen 12

2.4.40 172009 Aseton və ya başqa keton cisimlər, serum; keyfiyyətcə 3

2.4.41 172010 Aseton və ya başqa keton cisimlər, serum; kəmiyyətcə 5

2.4.42 172024 Adrenokortikotrop hormon (ACTH) 8

2.4.43 172040 Albumin; serum, plazma və ya tam qanda 1

2.4.44 172042

Albumin; sidik və ya başqa mənbədə, kəmiyyətcə, hər bir
nümunə 1

2.4.45 172043 Albumin; sidik, mikroalbumin, kəmiyyətcə 5

2.4.46 172044

Albumin; sidik, mikroalbumin, yarıkəmiyyətcə (məs., reagent
strip test) 4

2.4.47 172055 Alkoqol (etanol); nəfəs sınağından başqa hər biri 7

2.4.48 172088 Aldosteron 13

2.4.49 172103 Alfa-1-antitripsin; ümumi 5

2.4.50 172105 Alfa-fetoprotein (AFP); serum 5

2.4.51 172106 Alfa-fetoprotein (AFP); amnion mayesi 5

2.4.52 172140 Ammonyak 5

2.4.53 172143 Amnion mayesinin müayinəsi (spektrofotometrik) 5

2.4.54 172145 Amfetamin və ya metamfetamin 10

2.4.55 172150 Amilaza 2

2.4.56 172157 Androstenedion 16

2.4.57 172160 Androsteron 16

2.4.58 172163 Angiotenzin II 13

2.4.59 172164 Angiotenzin I - çevirici ferment (ACE) 16
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2.4.60 172172 Apolipoprotein, hər biri 4

2.4.61 172232 Beta-2 mikroqlobulin 9

2.4.62 172247 Bilirubin; ümumi 2

2.4.63 172248 Bilirubin; sərbəst 2

2.4.64 172252 Bilirubin; nəcis, keyfiyyətcə 2

2.4.65 172261 Biotinidaza, hər bir nümunə 30

2.4.66 172274

Gizli qan, nəcis hemoqlobin təyin etməklə immunoloji analiz ilə,
keyfiyyətcə, nəcis, 1 - 3 eynizamanlı təyin 11

2.4.67 172306 Vitamin D; 25 hidroksi, fraksiyalar daxil, icra olunarsa 19

2.4.68 172307 Kalsiferol (Vitamin D) 13

2.4.69 172308 Kalsitonin 13

2.4.70 172310 Kalsium; ümumi 2

2.4.71 172330 Kalsium; ionlaşmış 3

2.4.72 172331 Kalsium; kalsium infuziya testindən sonra 2

2.4.73 172340 Kalsium; sidik kəmiyyətcə, müddətli toplanmış nümunə 3

2.4.74 172355 Daş analizi; keyfiyyətcə 7

2.4.75 172360 Daş analizi; kəmiyyətcə, kimyəvi 10

2.4.76 172374 Karbon dioksid (Bikarbonat) 5

2.4.77 172375 Karboksihemoqlobin; kəmiyyətcə 8

2.4.78 172376 Karboksihemoqlobin; keyfiyyətcə 5

2.4.79 172378 Karsinoembrionik antigen (CEA) 5

2.4.80 172382 Katexolaminlər; ümumi sidik 26

2.4.81 172383 Katexolaminlər; qan 26

2.4.82 172384 Katexolaminlər; fraksiyalı 34

2.4.83 172390 Seruloplazmin 5

2.4.84 172435 Xlor; qan 2

2.4.85 172436 Xlor; sidik 2

2.4.86 172438 Xlor; digər nümunə 2

2.4.87 172465 Xolesterol, serum və ya tam qan, ümumi 2

2.4.88 172480 Xolinesteraza; serum 5

2.4.89 172482 Xolinesteraza; eritrosit 5

2.4.90 172520 Kokain və ya metabolitləri 10

2.4.91 172525 Mis 11

2.4.92 172530 Kortizol; sərbəst 8

2.4.93 172533 Kortizol; ümumi 5

2.4.94 172550 Kreatin kinaza (CK), (CPK); ümumi 5

2.4.95 172553 Kreatin kinaza (CK), (CPK); yalnız MB fraksiya 5
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2.4.96 172565 Kreatinin; qan 2

2.4.97 172570 Kreatinin; digər nümunə 2

2.4.98 172575 Kreatinin; klirensi 3

2.4.99 172585 Kriofibrinogen 6

2.4.100 172595 Krioqlobulin, keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə (məs., kriokrit) 7

2.4.101 172607 Siankobalamin (Vitamin B-12) 5

2.4.102 172610 Sistatin C 9

2.4.103 172615 Sistein və homosistein, sidik, keyfiyyətcə 17

2.4.104 172626 Dehidroepiandrosteron (DHEA) 16

2.4.105 172627 Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) 5

2.4.106 172651 Dehidrotestosteron (DHT) 34

2.4.107 172668 Eritropoetin 11

2.4.108 172670 Estradiol 5

2.4.109 172671 Estrogenlər; fraksiyaları 11

2.4.110 172672 Estrogenlər; ümumi 11

2.4.111 172677 Estriol 8

2.4.112 172728 Ferritin 5

2.4.113 172746 Fol turşusu; serum 5

2.4.114 172784 Qammaqlobulin (immunoqlobulin); IgA, IgD, IgG, IgM (hər biri) 9

2.4.115 172785 Qammaqlobulin (immunoqlobulin); IgE 5

2.4.116 172787

Qammaqlobulin (immunoqlobulin); immunoqlobulin subsiniflər
(məs., IgG1, 2, 3 və ya 4) ( hər biri) 34

2.4.117 172800 Qan qazları, yalnız pH 5

2.4.118 172803

Qan qazları, pH, pCO2, pO2, CO2, HCO3 hər hansı bir
kombinasiya (hesablanmış O2 saturasiyası  daxil); 5

2.4.119 172805

Qan qazları, pH, pCO2, pO2, CO2, HCO3 hər hansı bir
kombinasiya (hesablanmış O2 saturasiyası daxil); O2
saturasiyası ilə, birbaşa ölçmə ilə, pulsoksimetriya xaric 5

2.4.120 172810

Qan qazları, yalnız O2 saturasiya təyini, birbaşa ölçmə üsulu ilə,
pulsoksimetriya xaric 5

2.4.121 172820

Hemoqlobin - oksigen affinliyi (oksigen ilə 50% hemoqlobin
saturasiyası üçün pO2) 6

2.4.122 172926 Mədə turşusu, sərbəst və ümumi, hər bir nümunə                                                                                                                                                                                                              0

2.4.123 172928 Mədə turşusu, sərbəst və ya ümumi, hər bir nümunə                                                                                                                                                                                                               0

2.4.124 172930

Mədə turşusunun müayinəsi, pH daxil icra olunarsa, hər bir
nümunə 3

2.4.125 172945 Qlükoza, bədən  mayeləri, qandan başqa 2

2.4.126 172946 Qlükaqon tolerantlıq testi 34

2.4.127 172947 Qlükoza; kəmiyyətcə, qan (strip reagent xaric) 2

2.4.128 172948 Qlükoza; qan, strip reagent 1

2.4.129 172950 Qlükoza; qlükoza yükləmədən sonra  (qlükoza daxil) 2

2.4.130 172951 Qlükoza tolerantlıq testi (GTT), 3 nümunə (qlükoza daxil) 5
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2.4.131 172952

Qlükoza tolerantlıq testi, 3 nümunədən başqa hər biri üçün əlavə
(əsas prosedur ilə ayrı kodlaşdırılır) 2

2.4.132 172955 Qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza (G6PD); kəmiyyətcə 6

2.4.133 172960 Qlükoza-6-fosfat dehidrogenaza (G6PD); skrininq 3

2.4.134 172962

Qlükoza, qanda qlükozanın monitorinqində istifadə edilən cihaz,
əsasən evdə istifadə üçün 2

2.4.135 172977 Qamma qlütamil transferaza (GGT) 2

2.4.136 173001 Qonadotropin; follikul stimullaşdırıcı hormon (FSH) 5

2.4.137 173002 Qonadotropin; Lüteinizə olunmuş hormon (LH) 5

2.4.138 173003 İnsan boy hormonu, (HGH) (somatotropin) 8

2.4.139 173010 Haptoqlobin; kəmiyyətcə 5

2.4.140 173020

Hemoqlobin fraksiyası və kəmiyyətcə; elektroforez (məs., A2, S,
C, və/və ya F) 13

2.4.141 173021

Hemoqlobin fraksiyası və kəmiyyətcə; xromotoqrafiya (məs., A2,
S, C, və/və ya F) 17

2.4.142 173036 Hemoqlobin; qlikozilləşmiş (A1C) 5

2.4.143 173069 Hemoqlobin; sidik 2

2.4.144 173070 Hemosiderin; keyfiyyətcə 4

2.4.145 173071 Hemosiderin; kəmiyyətcə 5

2.4.146 173090 Homosistein 17

2.4.147 173150 Homovanil turşusu (HVA) 24

2.4.148 173491 17-hidroksikortikosteroid (17-OHCS) 11

2.4.149 173498 Hidroksiproqesteron, 17-d 5

2.4.150 173499 Hidroksiproqesteron, 20- 16

2.4.151 173516

İnfeksion agent anticismi və ya infeksion agent antigeni xaric
digər analitlər üçün immunoloji analiz; keyfiyyətcə və ya
yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli metod 7

2.4.152 173518

İnfeksion agent anticismi və ya infeksion agent antigeni xaric
digər analitlər üçün immunoloji analiz; keyfiyyətcə və ya
yarımkəmiyyətcə, təkmərhələli metod (məs., Strip test ) 5

2.4.153 173525 İnsulin; ümumi 5

2.4.154 173527 İnsulin; sərbəst 7

2.4.155 173540 Dəmir 2

2.4.156 173550 Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti 2

2.4.157 173605 Laktat (süd turşusu) 5

2.4.158 173615 Laktatdehidrogenaza (LD), (LDH) 2

2.4.159 173625

Laktatdehidrogenaza (LD), (LDH); izofermentləri, ayrı və
kəmiyyətcə 9

2.4.160 173690 Lipaza 2

2.4.161 173695 Lipoprotein (a) 9

2.4.162 173718

Lipoprotein, birbaşa ölçmə; yuxarı sıxlıqlı xolesterol (HDL
cholesterol) 2

2.4.163 173719 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; VLDL xolesterol 2
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2.4.164 173721 Lipoprotein, birbaşa ölçmə; LDL xolesterol 2

2.4.165 173727 Luteinləşdirici sərbəstləşdirici faktor (LRH) 11

2.4.166 173735 Maqnezium 2

2.4.167 173874 Mioqlobin 9

2.4.168 173880 Natriuretik peptid 23

2.4.169 173930 Osmolyarlıq; qan 7

2.4.170 173935 Osmolyarlıq; sidik 7

2.4.171 173937 Osteokalsin (sümük g1a protein) 16

2.4.172 173945 Oksalat 12

2.4.173 173970 Parathormon (PTH) 9

2.4.174 173986 pH; bədən mayesi, təsnifatda qeyd olunmayan 2

2.4.175 173987 pH; nəfəsvermə aktında kondensat 7

2.4.176 173993 Kalprotektin, nəcis 26

2.4.177 174030 Fenilalanin (PKU), qan 21

2.4.178 174060 Fosfataza, turş; ümumi 4

2.4.179 174066 Fosfataza, turş; prostatik 7

2.4.180 174075 Fosfataza, qələvi 2

2.4.181 174100 Fosfor qeyri-üzvi (fosfat) 2

2.4.182 174105 Fosfor qeyri-üzvi (fosfat); sidik 2

2.4.183 174132 Kalium; serum, plazma və ya qan 2

2.4.184 174133 Kalium, sidik 2

2.4.185 174134 Prealbumin 8

2.4.186 174144 Progesteron 5

2.4.187 174145 Prokalsitonin (PCT) 22

2.4.188 174146 Prolaktin 5

2.4.189 174152 Prostat spesifik antigen (PSA); kompleks (birbaşa təyin) 11

2.4.190 174153 Prostat spesifik antigen (PSA); ümumi 5

2.4.191 174154 Prostat spesifik antigen (PSA); sərbəst 4

2.4.192 174155 Protein, ümumi, refraktometriya xaric; serum, plazma və ya qan 2

2.4.193 174156 Protein, ümumi, refraktometriya xaric;  sidik 2

2.4.194 174157

Protein, ümumi, refraktometriya xaric; digər materiallar (məs.,
sinovial maye, onurğa-beyin mayesi) 2

2.4.195 174160 Protein, ümumi,refraktometriya ilə, hər hansı bir material 4

2.4.196 174163 Hamiləliklə əlaqəli plazma proteini-A (PAPP-A) 9

2.4.197 174165

Protein; elektroforezlə fraksiyalaşdırma və kəmiyyətcə təyini,
serum 15

2.4.198 174166

Protein; elektroforezlə fraksiyalaşdırma və kəmiyyətcə təyini,
konsentrasiyalı digər mayelər (məs., sidik, BOM) 22
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2.4.199 174244 Renin 16

2.4.200 174270 Cinsi hormon bağlayıcı qlobulin (SHBG) 8

2.4.201 174295 Natrium; serum, plazma və ya qan 2

2.4.202 174300 Natrium; sidik 2

2.4.203 174302 Natrium; digər nümunə 2

2.4.204 174305 Somatomedin 14

2.4.205 174307 Somatostatin 11

2.4.206 174315 Xüsusi çəki (sidik xaric) 2

2.4.207 174402 Testosteron, sərbəst 5

2.4.208 174403 Testosteron, ümumi 5

2.4.209 174432 Tiroqlobulin 5

2.4.210 174436 Tiroksin; ümumi 5

2.4.211 174437 Tiroksin ümumi; elyusiya tələb edən (məs., neonatal) 11

2.4.212 174439 Tiroksin; sərbəst 5

2.4.213 174442 Tiroksin bağlayıcı qlobulin (TBG) 16

2.4.214 174443 Tiroid stimulyasiyaedici hormon (TSH) 5

2.4.215 174450 Aspartat aminotransferaza (AST) (SGOT) 2

2.4.216 174460 Alanin aminotransferaza (ALT) (SGPT) 2

2.4.217 174466 Transferrin 4

2.4.218 174478 Triqliseridlər 2

2.4.219 174479

Tiroid hormon (T3 və ya T4) tutulması və ya tiroid hormon
birləşdirmə nisbəti (THBR) 5

2.4.220 174480 Triyodtironin T3; ümumi (TT-3) 5

2.4.221 174481 Triyodtironin T3; sərbəst 5

2.4.222 174484 Troponin; kəmiyyətcə 8

2.4.223 174512 Troponin; keyfiyyətcə 5

2.4.224 174520 Urea nitrogeni; kəmiyyətcə 2

2.4.225 174525 Urea nitrogeni; yarımkəmiyyətcə (məs., reagent strip test) 2

2.4.226 174540 Urea nitrogeni; sidik 2

2.4.227 174545 Urea nitrogeni; klirens 3

2.4.228 174550 Sidik turşusu; qan 2

2.4.229 174560 Sidik turşusu; başqa mənbə 2

2.4.230 174577 Urobilinogen, nəcis; kəmiyyətcə 8

2.4.231 174578 Urobilinogen, sidik; keyfiyyətcə 1

2.4.232 174580 Urobilinogen, sidik; kəmiyyətcə, müddətli nümunə 5

2.4.233 174583 Urobilinogen, sidik; yarımkəmiyyətcə 1

2.4.234 174585 Vanililmandelin turşusu (VMA), sidik 16
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2.4.235 174588 Vazopressin (antidiuretik hormon, ADH) 20

2.4.236 174597 Vitamin K 9

2.4.237 174681 C-peptid 5

2.4.238 174702 Qonadotropin, xorionik (hCG); kəmiyyətcə 5

2.4.239 174703 Qonadotropin, xorionik (hCG); keyfiyyətcə 2

2.4.240 174704 Qonadotropin, xorionik (hCG); sərbəst beta zəncir 7

2.4.241 174999 Siyahıda olmayan kimyəvi prosedur 3

2.4.242 175002 Qanaxma zamanı 1

2.4.243 175004 Qanın analizi; avtomatlaşdırılmış differensial leykosit sayı 4

2.4.244 175007

Qanın analizi; qan yaxması, mikroskopik müayinə manual
differensial leykosit sayı ilə 5

2.4.245 175008

Qanın analizi; qan yaxması, mikroskopik müayinə, manual
differensial leykosit sayı olmadan 3

2.4.246 175009 Qanın analizi; manual differensial leykosit sayı 3

2.4.247 175018 Qanın analizi; hemoqlobin (Hgb) 2

2.4.248 175025

Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatlaşdırılmış (Hgb, Hct, RBC,
WBC və trombositlərin sayı) və avtomatlaşdırılmış differensial
leykosit sayı 4

2.4.249 175027

Qanın ümumi analizi (CBC), avtomatlaşdırılmış (Hgb, Hct, RBC,
WBC və trombositlərin sayı) 3

2.4.250 175032

Qanın ümumi analizi; manual hüceyrə sayı (eritrosit, leykosit və
ya trombosit) hər biri 3

2.4.251 175041 Qanın analizi; qırmızı qan hüceyrələri (RBC), avtomatlaşdırılmış 3

2.4.252 175044 Qanın analizi; retikulositlər, əl ilə 5

2.4.253 175045 Qanın analizi; retikulositlər, avtomatlaşdırılmış 7

2.4.254 175046

Qanın analizi; retikulositlər, avtomatlaşdırılmış, 1 və ya daha çox
hüceyrə parametrləri daxil (məs., retikulositdə hemoqlobin
miqdarı (CHr), yetişməmiş retikulosit fraksiyası (IRF), retikulosit
həcmi (MRV), RNT miqdarı), birbaşa ölçmə 9

2.4.255 175060 Qan yaxması; periferik, həkimin interpretasiyalı rəyi ilə birlikdə 5

2.4.256 175210 Laxtalanma faktoru II, protrombin, spesifik 13

2.4.257 175220 Laxtalanma faktoru V (AcG və ya proakselerin), labil faktor 19

2.4.258 175230 Laxtalanma faktoru VII (prokonvertin, stabil faktor) 19

2.4.259 175240 Laxtalanma faktoru VIII (AHG), 1-ci mərhələ 19

2.4.260 175244 Laxtalanma faktoru VIII, əlaqəli antigen 15

2.4.261 175245 Laxtalanma faktoru VIII, VW factor, ristosetin kofaktor 15

2.4.262 175246 Laxtalanma faktoru VIII, VW faktor antigen 15

2.4.263 175247 Laxtalanma faktoru VIII, von Willebrand faktor, multimetrik analiz 15

2.4.264 175250 Laxtalanma faktoru IX (PTC və ya Christmas) 22

2.4.265 175260 Laxtalanma faktoru X (Stuart-Prower) 16

2.4.266 175270 Laxtalanma faktoru XI (PTA) 22
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2.4.267 175280 Laxtalanma faktoru XII (Hageman) 38

2.4.268 175290 Laxtalanma faktoru XIII (fibrin stabilizasiyası) 19

2.4.269 175291 Laxtalanma faktoru XIII (fibrin stabilizasiyası), həllolma skrininqi 6

2.4.270 175292 Laxtalanma faktoru; prekallikrein analiz (Fletcher faktor analizi) 12

2.4.271 175293

Laxtalanma faktoru; yüksək molekulyar ağırlıqlı kininogen analizi
(Fitzgerald faktor analizi) 12

2.4.272 175300

Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; antitrombin III,
aktivliyi 13

2.4.273 175301

Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; antitrombin III,
antigen 22

2.4.274 175302

Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein C,
antigen 22

2.4.275 175303

Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein C,
aktivliyi 13

2.4.276 175305

Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein S,
ümumi 22

2.4.277 175306

Laxtalanma inhibitorları və ya antikoaqulyantlar; protein S,
sərbəst 13

2.4.278 175307 Aktivləşmiş protein C (APC) rezistentlik analizi 10

2.4.279 175378

Fibrin deqradasiya məhsulları, D-dimer; keyfiyyətcə və ya
yarımkəmiyyətcə 5

2.4.280 175379 Fibrin deqradasiya məhsulları, D-dimer; kəmiyyətcə 10

2.4.281 175380

Fibrin deqradasiya məhsulları, D-dimer; ultrahəssas (məs.,
venoz tromboemboliyanın qiymətləndirilməsi), keyfiyyətcə və ya
yarımkəmiyyətcə 6

2.4.282 175384 Fibrinogen; aktivləşmiş 3

2.4.283 175385 Fibrinogen; antigen 9

2.4.284 175390 Fibrinolizin və ya koaqulopatiya skrininqi, interpretasiya və rəy 3

2.4.285 175396

Koaqulyasiya/fibrinolizis analiz, tam qan (məs., viskoelastik
laxtanın qiymətləndirilməsi), istifadə olunan bəzi dərman
preparatı(preparatları) daxil. Gündəlik interpretasiya və yazılı rəy
daxil 11

2.4.286 175520 Heparin analizi 34

2.4.287 175536 Dəmir, periferik qan 5

2.4.288 175547 Mexaniki davamlılıq, eritrosit 5

2.4.289 175555 Osmotik davamlılıq, eritrosit; inkubasiya olunmamış 9

2.4.290 175557 Osmotik davamlılıq, eritrosit;  inkubasiya olunmuş 10

2.4.291 175576 Trombositlərın aqreqasiyası (in vitro), hər bir agent 9

2.4.292 175610 Protrombin zamanı 3

2.4.293 175611 Protrombin zamanı; əvəzedici, plazma fraksiyaları, hər biri 3

2.4.294 175612

Russel gürzə ilanı zəhər zamanı testi (zəhər daxil),
durulaşdırılmamış 6

2.4.295 175613

Russel gürzə ilanı zəhər zamanı testi (dRVVT) (zəhər daxil),
durulaşdırılmış 6
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2.4.296 175651 Eritrositlərin çökmə sürəti; avtomatlaşdırılmamış (EÇS) 1

2.4.297 175652 Eritrositlərin çökmə sürəti; avtomatlaşdırılmış (EÇS) 2

2.4.298 175660 Eritrositlərin oraqlaşması testi, azalma 4

2.4.299 175670 Trombin zamanı; plazma 3

2.4.300 175675 Trombin zamanı; titr 4

2.4.301 175730 Tromboplastin zamanı, parsial (PTT), plazma və ya tam qan 4

2.4.302 175732

Tromboplastin zamanı, parsial (PTT); əvəzedici, plazma
fraksiyaları, hər biri 4

2.4.303 175999 Siyahıda olmayan hematoloji və koaqulyasiya proseduru 2

2.4.304 176000

Aqqlütinin, febril (məs.,Brucella, Francisella, Murine yatalağı, Q
qızdırması, Rocky Mountain ləkəli qızdırması, səpkili yatalaq)
hər bir antigen 5

2.4.305 176001

Allergen spesifik IgG kəmiyyət və ya yarımkəmiyyətcə, hər bir
antigen 11

2.4.306 176003

Allergen spesifik IgE; kəmiyyət və ya yarımkəmiyyətcə, hər bir
antigen 11

2.4.307 176005

Allergen spesifik IgE; keyfiyyətcə, çoxsaylı allergen skrininq
(strip, paddle və ya disk) 11

2.4.308 176021 anticism identifikasiya; leykosit anticismləri 11

2.4.309 176022 anticism identifikasiyası; trombosit anticismləri 11

2.4.310 176038 Antinuclear anticism (ANA); 7

2.4.311 176039 Antinuclear anticism (ANA); titr 11

2.4.312 176060 Antistreptolizin O; titr 3

2.4.313 176063 Antistreptolizin O; skrininq 1

2.4.314 176077

Qan bankı həkim xidmətləri; mürəkkəb çarpaz uyğunluq (cross
match) və/ və ya nizamsız anticism (anticismlərin)
qiymətləndirilməsi, interpretasiya və yazılı rəy 5

2.4.315 176140 C-reaktiv protein (CRP) 3

2.4.316 176141 C-reaktiv protein; yüksək həssaslıq (hsCRP) 5

2.4.317 176146 Beta 2 qlikoprotein I anticismi, hər biri 22

2.4.318 176147 Kardiolipin (fosfolipid) anticismi, hər bir Ig sinifi 5

2.4.319 176148 Anti-fosfatidilserin (fosfolipid) anticismi 5

2.4.320 176156 Soyuq aqqlütinin; skrininq 9

2.4.321 176157 Soyuq aqqlütinin; titr 18

2.4.322 176160 Komplement; antigen, hər bir komponenti 5

2.4.323 176161 Komplement; funksional aktivliyi, hər bir komponenti 8

2.4.324 176162 Komplement; ümumi hemolitik (CH50) 13

2.4.325 176171 Komplement fiksasiya testi, hər bir anticismi 6

2.4.326 176200 Siklik sitrullinləşmiş peptid (CCP), anticism 13

2.4.327 176215 Dezoksiribonukleaza, anticism 38
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2.4.328 176225

Dezoksiribonuklein turşusu (DNT) anticismi; nativ və ya ikili saplı
Anti-ds DNT 6

2.4.329 176226 Dezoksiribonuklein turşusu (DNT) anticismi; tək Anti-ss DNT 6

2.4.330 176235

Ekstraksiya oluna bilən nüvə antigeni, anticism, hər hansı bir
metod (məs., nRNP, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Sc170, J01), hər bir 
anticism 11

2.4.331 176255

Flüoressent qeyri-infeksion agent anticismi; skrininq, hər bir
anticism 13

2.4.332 176256 Flüoressent qeyri-infeksion agent anticismi; titr, hər bir anticism 13

2.4.333 176277 İnsan boy hormonu (HGH), anticism 20

2.4.334 176280 Hemaqqlutinasiya inhibisiya testi (HAİ) 5

2.4.335 176294

Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, keyfiyyətcə və ya
yarımkəmiyyətcə (məs., sidik kisəsi şiş antigeni) 13

2.4.336 176300

Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə; CA 15-3
(27.29) 7

2.4.337 176301 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə; CA 19-9 7

2.4.338 176304 Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə; CA 125 7

2.4.339 176316

Şiş antigeni üçün immunoloji analiz, başqa antigen, kəmiyyətcə
(məs., CA 50, 72-4, 549), hər biri 9

2.4.340 176317

İnfeksion agent anticismi üçün immunoloji analiz, kəmiyyətcə,
təsnifatda qeyd olunmayan 10

2.4.341 176318

İnfeksion agent anticismi üçün immunoloji analiz, keyfiyyət və ya
yarimkəmiyyətcə, tək mərhələli metod (məs., reagent strip) 9

2.4.342 176336 İnhibin A 19

2.4.343 176337 İnsulin anticismləri 18

2.4.344 176340 Daxili faktor anticismləri 10

2.4.345 176341 Adacıq hüceyrə anticismi 24

2.4.346 176376

Mikrosomal anticismlər (məs., qalxanabənzər vəzi və ya
qaraciyər böyrək), hər biri 20

2.4.347 176403 Hissəvi aqqlütinasiya; skrininq, hər bir anticism 6

2.4.348 176406 Hissəvi aqqlütinasiya; titr, hər bir anticism 7

2.4.349 176430 Revmatoid faktor; keyfiyyətcə 1

2.4.350 176431 Revmatoid faktor; kəmiyyətcə 4

2.4.351 176580 Dəri sınağı; vərəm, dəridaxili 5

2.4.352 176592

Sifilis testi, qeyri-treponemal anticism; keyfiyyətcə (məs., VDRL,
RPR, ART) 3

2.4.353 176593 Sifilis testi, qeyri-treponemal anticism; kəmiyyətcə 8

2.4.354 176611 anticism; Bartonella 9

2.4.355 176622 anticism; Brucella 6

2.4.356 176631 anticism; Chlamydia 6

2.4.357 176632 anticism; Chlamydia, IgM 6
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2.4.358 176644 anticism; Cytomegalovirus (CMV) 5

2.4.359 176645 anticism; Cytomegalovirus (CMV), IgM 5

2.4.360 176658 anticism; enterovirus (məs., koksaki, echo, polio) 13

2.4.361 176663 anticism; Epstein-Barr (EB) virus, erkən antigen (EA) 9

2.4.362 176664 anticism; Epstein-Barr (EB) virus, nüvə antigeni (EBNA) 7

2.4.363 176665 anticism; Epstein-Barr (EB) virus, viral kapsid (VCA) 7

2.4.364 176668 anticism; Francisella tularensis 7

2.4.365 176677 anticism; Helicobacter pylori 4

2.4.366 176682 anticism; helmintlər, təsnifatda qeyd olunmayan 9

2.4.367 176692 anticism; hepatit, delta agent 7

2.4.368 176694 anticism; herpes simplex, qeyri-spesifik növ testi 10

2.4.369 176695 anticism; herpes simplex, tip 1 4

2.4.370 176696 anticism; herpes simplex, tip 2 4

2.4.371 176703 anticism; HIV-1 və HIV-2, tək analiz 8

2.4.372 176704 Hepatit B özək anticismi (HBcAb); ümumi 5

2.4.373 176705 Hepatit B özək anticismi (HBcAb); IgM anticism 5

2.4.374 176706 Hepatit B səthi anticismi (HBsAb) 5

2.4.375 176707 Hepatit Be anticismi (HBeAb) 5

2.4.376 176708 Hepatit A anticismi (HAAb); ümumi 5

2.4.377 176709 Hepatit A anticismi (HAAb); IgM anticism 5

2.4.378 176710 Anticism; influenza virus 9

2.4.379 176717 Anticism; Leishmania 27

2.4.380 176729 Anticism; zöhrəvi limfoqranuloma (lymphogranuloma venereum) 8

2.4.381 176735 Anticism; parotit 7

2.4.382 176738 Anticism; mycoplasma 5

2.4.383 176747 Anticism; parvovirus 17

2.4.384 176750 Anticism; Plasmodium (malaria) 8

2.4.385 176753 Anticism; parazit, təsnifatda qeyd olunmayan 8

2.4.386 176756 Anticism; respirator sinsitial virus 17

2.4.387 176759 Anticism; rotavirus 17

2.4.388 176762 Anticism; rubella (məxmərək) 5

2.4.389 176765 Anticism; rubeola (qızılca) 7

2.4.390 176768 Anticism; Salmonella 8

2.4.391 176777 Anticism; Toxoplasma 5

2.4.392 176778 Anticism; Toxoplasma, IgM 5

2.4.393 176780 Anticism; Treponema pallidum 8
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2.4.394 176781 Anticism; Treponema pallidum, təsdiqedici test (məs., FTA-abs)                                                                                                                                                                                                 19

2.4.395 176784 Anticism; Trichinella 7

2.4.396 176787 Anticism; varicella-zoster 7

2.4.397 176790 Anticism; virus, təsnifatda qeyd olunmayan 26

2.4.398 176800 Tiroqlobulin anticismi 5

2.4.399 176803 Hepatit C anticismi 5

2.4.400 176804 Hepatit C anticismi, təsdiqedici test (məs., immunoblot) 34

2.4.401 176850 anticism skrininq, Eritrosit, hər bir serum texnikası 10

2.4.402 176880 Kumbs (Coombs) reaksiyası; düz, hər bir antiserum 7

2.4.403 176885

Kumbs (Coombs) reaksiyası; qeyri-düz, keyfiyyətcə, hər bir
qırmızı hüceyrə reagenti 7

2.4.404 176886 Kumbs (Coombs) reaksiyası; qeyri-düz, hər bir anticism titri 8

2.4.405 176900 Qan qrupu təyini; ABO 3

2.4.406 176901 Rezus amili təyini; Rh (D) 3

2.4.407 176902

Qan tipləndirmə; reagent serum istifadə etməklə, donor qanının
antigen yoxlanılması, hər bir antigen testi 2

2.4.408 176903

Qan tipləndirmə; serum reagent istifadə etməklə, qan uyğunluğu
antigen skrininqi, hər qan vahidinin skrininqi 2

2.4.409 176904

Qan tipləndirmə; pasiyentin serumundan istifadə edərək qan
vahidi uyğunluğu üçün antigen skrininqi 6

2.4.410 176905

Qan tipləndirmə; eritrosit antigeni, ABO və Rh (D) antigenindən
başqa, hər biri 3

2.4.411 176906 Qan tipləndirmə; Rh fenotipləndirmə, tamamlanmış 5

2.4.412 176950 Leykosit transfuziyası 30

2.4.413 176960

Qan və ya qan məhsulunun həcminin azaldılması (məs., qırmızı
qan hüceyrələri və ya trombositlər) hər bir vahid 14

2.4.414 176965 Trombositlərin və ya digər qan məhsullarının toplanması 12

2.4.415 176970

Eritrosit anticismlərinin təyini üçün eritrositlərin ön hazırlığı,
identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; kimyəvi maddələr və ya
dərmanlarla inkubasiya, hər biri 10

2.4.416 176971

Eritrosit anticismlərinin təyini üçün eritrositlərin ön hazırlığı,
identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; fermentlərlə inkubasiya,
hər biri 10

2.4.417 176972

Eritrosit anticismlərinin təyini üçün eritrositlərin ön hazırlığı,
identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; sıxlıq qradienti ayrılması
ilə 16

2.4.418 176975

Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı;
identifikasiya və/və ya uyğunluq testi; dərmanlarla inkubasiya,
hər biri 13

2.4.419 176976

Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı;
durulaşdırma ilə 14

2.4.420 176977

Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı;
inhibitorlarla inkubasiya, hər biri 13
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2.4.421 176978

Eritrosit anticismlərinin təyini üçün serumun ön hazırlığı;
pasiyentin və ya fenotipi məlum eritrositləri istifadə edərək
differensial qırmızı hüceyrə absorbsiya üsulu ilə, hər bir
absorbsiya 13

2.4.422 176985 Qan və ya qan məhsullarının parçalanması, hər bir vahid 10

2.4.423 176999 Siyahıda olmayan digər tibbi transfuziyalar 10

2.4.424 177040

Kultivasiya, bakterial; qan, aerob, izolyasiyalı və izolyatların
müvafiq identifikasiyası (anaerob kultivasiya daxil, ehtiyac
olarsa) 17

2.4.425 177045

Kultivasiya, bakterial; nəcis, aerob, izolyasiyalı və ilkin müayinə
ilə (məs., KIA, LIA), Salmonella və Shigella spp 5

2.4.426 177046

Kultivasiya, bakterial; nəcis, aerob, əlavə patogenlər, izolyatların
izolyasiyası və ilkin identifikasiyası, hər bir petri 5

2.4.427 177070

Kultivasiya, bakterial; sidik istisna olmaqla hər hansı bir maye,
qan və ya nəcis, aerob, izolyatların izolyasiyası və ilkin
identifikasiyası 5

2.4.428 177071

Kultivasiya, bakterial; kəmiyyətcə, aerob, izolyatların
izolyasiyası və ilkin identifikasiyası, sidik istisna hər hansı bir
maye, qan və ya nəcis 5

2.4.429 177073

Kultivasiya, bakterial; kəmiyyətcə, anaerob izolyatların
izolyasiyası və ilkin identifikasiyası, sidik istisna olmaqla, hər
hansı bir maye, qan və ya nəcis 5

2.4.430 177075

Kultivasiya, bakterial; qan istisna olmaqla, hər hansı bir material,
anaerob izolyatların izolyasiyası və ilkin identifikasiyası 5

2.4.431 177076

Kultivasiya, bakterial; anaerob izolyat, dəqiq identifikasiya üçün
əlavə metodlara ehtiyac var, hər bir izolyat 9

2.4.432 177077

Kultivasiya, bakterial; aerob izolyat, dəqiq identifikasiya üçün
əlavə metodlara ehtiyac var, hər bir izolyat 9

2.4.433 177081 Kultivasiya, ilkin, patogen orqanizmlər, yalnız skrininq 5

2.4.434 177084

Kultivasiya, ilkin, patogen orqanizmlər, yalnız skrininq; sıxlıq
diaqramından  koloniyanın qiymətləndirilməsi ilə 5

2.4.435 177086 Kultivasiya, bakterial; kəmiyyətcə koloniya sayımı, sidik 5

2.4.436 177088

Kultivasiya, bakterial; izolyasiya ilə və hər bir izolyatın ilkin
identifikasiyası, sidik 5

2.4.437 177101

Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası,
izolyatların ilkin identifikasiyas; dəri, saç və ya dırnaq 7

2.4.438 177102

Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası,
izolyatların ilkin identifikasiyas; digər materiallar (qan istisna) 7

2.4.439 177103

Kultivasiya, göbələklərin (kif və ya maya) izolyasiyası,
iizolyatların ilkin identifikasiyas; qan 7

2.4.440 177106

Kultivasiya, göbələklər, dəqiq identifikasiya, hər bir orqanizm;
maya 11

2.4.441 177107 Kultivasiya, göbələklər, dəqiq identifikasiya, hər bir orqanizm; kif 11

2.4.442 177109 Kultivasiya, mycoplasma, hər hansı bir mənbə 5

2.4.443 177110 Kultivasiya, chlamydia, hər hansı bir mənbə 5
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2.4.444 177143

Kultivasiya, tipləndirmə; maye qaz xromotoqrafiyası (GLC) və ya
yüksək təzyiq maye qaz xromotoqrafiyası (HPLC) metodu 8

2.4.445 177147

Kultivasiya, tipləndirmə; immunoloji metod,
immunofüoressensiyadan başqa (məs., aqqlütinasiya qrupu ),
hər antiseruma 4

2.4.446 177158 Kultivasiya, tipləndirmə; digər metodlar 9

2.4.447 177164

Qaranlıq sahəli müayinə, hər hansı material (məs.,uretral,
vaginal, oral, dəri örtüyü material), nümunə alınması daxildir 9

2.4.448 177166

Qaranlıq sahəli müayinə, hər hansı material (məs.,uretral,
vaginal, oral, dəri örtüyü material), nümunə alınması daxil deyil 9

2.4.449 177168 Makroskopik müayinə; artropodlar 3

2.4.450 177169 Makroskopik müayinə; parazitlər 3

2.4.451 177172 Bizquyruq müayinəsi (məs., sellofan band preparatı) 4

2.4.452 177176 Homogenizasiya, toxuma, kultivasiya üçün 4

2.4.453 177177

Parazitlər və yumurtaları, birbaşa yaxma, konsentrasiya və
identifikasiya 9

2.4.454 177181

Antibiotikoqram, antimikrob agent; aqar durulaşdırma metodu,
hər bir agent (məs., antibiotik qradiyent stripi) 13

2.4.455 177184

Antibiotikoqram, antimikrob agent; disk metodu, hər kasada (12
və ya daha az agent) 5

2.4.456 177185

Antibiotikoqram, antimikrob agent; ferment təyini (məs., beta
laktamaza), hər ferment 9

2.4.457 177186

Antibiotikoqram, antimikrob agent; mikrodurulaşma və ya aqar
durulaşdırma metodu (minimal inhibisiya konsentrasiyası [MIC]
və ya  diametri), hər bir multi-antimikrob, hər petri 13

2.4.458 177187

Antibiotikoqram, antimikrob agent; mikrodurulaşma və ya aqarda
durulaşma metodu, minimum letal konsentrasiya (MLC), hər bir
kasa (əsas koddan ayrı kodlaşdırılır) 9

2.4.459 177188

Antibiotikoqram, antimikrob agent; makrobrot durulaşma
metodu, hər bir agent 9

2.4.460 177205

Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; Qram və ya Gimza üsulu
ilə bakteriya, göbələk və ya hüceyrə növlərinin təyini 3

2.4.461 177206

Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; flüoressent və/və ya
bakteriyalar üçün turşuyadavamlı boya, göbələklər, parazitlər,
viruslar və ya hüceyrə tiplərinin təyini 5

2.4.462 177207

Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; parazitlərin inkluzion
cisimciklərinin boyanması üçün xüsusi boya (məs., malyariya,
koksidiya, mikrosporidiya, tripanasomalar, herpes virusları) 5

2.4.463 177209

Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; xüsusi mürəkkəb boya
(məs., trixrom, dəmir hemotoksilin) qurd yumurtaları və
parazitlər üçün 13

2.4.464 177210

Yaxma, əsas mənbə interpretasiya ilə; infeksion agent üçün
nativ mikroskopik müayinə (məs., fizioloji məhlul, Çin mürəkkəbi,
KOH preparat) 5

2.4.465 177220

Toxuma müayinəsi, KOH ilə; Saç, dəri, dırnaq toxumaları;
göbələk, ektoparazit yumurtaları və ya gənələrin (məs., qoturluq)
təyini 5

2.4.466 177269

İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini;
giardia 11

2.4.467 177270

İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini;
Chlamydia trachomatis 11
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2.4.468 177285

İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini;
Treponema pallidum 13

2.4.469 177299

İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini;
təsnifatda qeyd olunmayan, hər bir orqanizim 17

2.4.470 177305

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Aspergillus 13

2.4.471 177320

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Chlamydia trachomatis 8

2.4.472 177324

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Clostridium difficile
toksini(lər) 8

2.4.473 177327

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Cryptococcus neoformans 8

2.4.474 177329

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; giardia 8

2.4.475 177332

İnfeksion agent antigeninin immunoflüoressent üsulu ilə təyini;
keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli;
cytomegalovirus 8

2.4.476 177336

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Entamoeba histolytica
dispar qrup 8

2.4.477 177337

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Entamoeba histolytica
group 8

2.4.478 177338

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Helicobacter pylori, nəcis 10

2.4.479 177339

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; Helicobacter pylori 10

2.4.480 177340

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit B səthi antigen
(HBsAg) 6

2.4.481 177341

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit B səthi antigen
(HBsAg) neytrallaşdırma 7

2.4.482 177350

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit Be antigen
(HBeAg) 7

2.4.483 177380

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; hepatit, delta agent 11

2.4.484 177390

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; HIV-1 11

2.4.485 177391

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; HIV-2 11

2.4.486 177425

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; rotavirus 8

2.4.487 177430

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; A qrup streptokoklar 8

2.4.488 177449

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, çoxmərhələli; təsnifatda qeyd
olunmayan 8

2.4.489 177450

İnfeksion agent antigeninin ELISA üsulu ilə təyini; keyfiyyətcə
və ya yarımkəmiyyətcə, təkmərhələli metod, təsnifatda qeyd
olunmayan, hər bir orqanizm 6
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2.4.490 177481

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
Candida species, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22

2.4.491 177486

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
Chlamydia pneumoniae, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22

2.4.492 177491

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
Chlamydia trachomatis, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22

2.4.493 177493

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
Clostridium difficile, toksin geni (genləri), amplifikasiya olunmuş
prob üsulu 16

2.4.494 177496

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
cytomegalovirus, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 34

2.4.495 177497

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
cytomegalovirus, kəmiyyətcə 43

2.4.496 177511

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
Gardnerella vaginalis, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22

2.4.497 177516

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
hepatit B virus, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 43

2.4.498 177517

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
hepatit B virus, kəmiyyətcə 51

2.4.499 177521

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
hepatit C, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 43

2.4.500 177522

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
hepatit C, kəmiyyətcə 51

2.4.501 177529

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
sadə herpes virusu (HSV), amplifikasiya olunmuş prob üsulu 34

2.4.502 177530

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
sadə herpes virusu (HSV), kəmiyyətcə 43

2.4.503 177581

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
Mycoplasma pneumoniae, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 12

2.4.504 177591

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
Neisseria gonorrhoeae, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 22

2.4.505 177621

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT);
insan papillomavirusu, amplifikasiya olunmuş prob üsulu 17

2.4.506 177798

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT),
təsnifatda qeyd olunmayan; amplifikasiya olunmuş prob üsulu,
hər bir orqanizm 22

2.4.507 177799

İnfeksion agentin nuklein turşusu ilə təyini (DNT və ya RNT),
təsnifatda qeyd olunmayan; kəmiyyətcə, hər bir orqanizm 27

2.4.508 177902

Nuklein turşusu (DNT və ya RNT) vasitəsilə infeksion agentin
genotip analizi; Hepatit C virus 162

2.4.509 177999 Siyahıda olmayan mikrobioloji prosedur 7

2.4.510 179050

Hüceyrə sayı, müxtəlif bədən mayesi məs., serebrospinal maye,
oynaq mayesi), qan istisna 4

2.4.511 179051

Hüceyrə sayı, müxtəlif bədən mayesi məs., serebrospinal maye,
oynaq mayesi), qan istisna; müxtəlif sayda 4

2.4.512 179055 Leykosit təyini, fekal, keyfiyyətcə və ya yarımkəmiyyətcə 3

2.4.513 179060

İşıq mikroskopunda kristal identifikasiyası polyarizasiya ilə və ya
bunsuz, toxuma və ya digər bədən mayesi (sidik istisna) 5
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2.4.514 179100

Duodenal intubasiya və aspirasiya; tək nümunə (məs., ödün
sadə müayinəsi və ya afferent ilgək kulturası), üstəgəl müvafiq
test proseduru                                          0

2.4.515 179105

Duodenal intubasiya və aspirasiya; pankreas və ya öd kisəsi
stimullaşdırılması ilə bir çox fraksiyalı nümunələrin toplanması,
tək və ya cüt lümen borusu                                                            0

2.4.516 179125 Yağlı (Fat) boyama, nəcis, sidik və ya respirator sekresiyalar 3

2.4.517 179130

Mədə intubasiyası və aspirasiyası, diaqnostik, hər bir nümunə,
kimyəvi və ya sitopatoloji müayinə                                                                                                                                                       0

2.4.518 179132

Mədə intubasiyası və aspirasiyası, diaqnostik, hər bir nümunə,
kimyəvi və ya sitopatoloji müayinə üçün; stimulyasiyadan sonra                                                                                                                                        0

2.4.519 179135

Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı
(məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); bir saatlıq                                                                                                                                                            0

2.4.520 179136

Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı
(məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); 2 saatlıq                                                                                                                                                               0

2.4.521 179140

Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı
(məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); mədə stimulyasiyası
daxil  2 saatlıq (məs, histaloq, penqastrin)                                                                                         0

2.4.522 179141

Mədə intubasiyası, aspirasiyası və hissəvi möhtəviyyat yığımı
(məs., mədə sekresiyasının öyrənilməsi); mədə stimulyasiyası
daxil  3 saatlıq                                                                                           0

2.4.523 179190 Nazal yaxma (eozinofil təyini) 4

2.4.524 179220 Bəlğəm, nümunə alınması, aerozol texnikası (ayrı prosedur) 9

2.4.525 179230 İonoforez metodu ilə tərin alınması 2

2.4.526 179235 Su yükü testi                                                                                                                                                                                                                                            0

2.4.527 179300

Sperma analizi; miqdarı və/və ya hərəkətliliyi Huhner test daxil
(post coital) 6

2.4.528 179310 Sperma analizi; hərəkətliliyi və sayı (Huhner test xaric) 5

2.4.529 179320 Sperma analizi; həcmi, miqdarı,hərəkətliliyi və fərqi 8

2.4.530 179321 Sperma  analizi; sperm varlığı və hərəkətliliyi, əgər varsa 8

2.4.531 179322

Sperma analizi; həcmi, miqdarı, hərəkətlilik və digər. Morfoloji
kriteriyaları istifadə edərək (məs., Kruger) 11

2.4.532 179325 Sperma anticismi 7

2.4.533 179329 Sperma evalyuasiyası; hamster penetrasiya testi 14

2.4.534 179330

Sperma evalyuasiyası; servikal selik penetrasiya testi, fibrozluq
testi ilə/və ya bunsuz 6

2.4.535 179331

Sperma evalyuasiyası, retroqrad eyakulyasiya üçün, sidik
(sperma konsentrasiyası, hərəkətliliyi və strukturu, indikasiya
olunduğu kimi) 13

2.4.536 179500 İmprint 21

2.4.537 179501 Filtr preparatı hazırlığı və müayinə 21

2.4.538 179502 Hüceyrə blokunun hazırlanması və müayinəsi 21

2.4.539 179503 İncə iynə aspirasiya sitologiyasının qiymətləndirilməsi 21

2.4.540 179504 Maye əsaslı sitologiya 21
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2.4.541 179505 Servikal və ya vaginal sitologiya 21

2.4.542 179506 Bədən mayeləri və eksfoliativ sitologiya 21

2.4.543 179600 Abort materialı 34

2.4.544 179601 Absess materialı 43

2.4.545 179602 Ağciyər, transbronxial biopsiya 34

2.4.546 179603 Anevrizma, arterial / ventrikulyar 22

2.4.547 179604 Anus, polipoid inkişafı (Tag) 34

2.4.548 179605 Appendiks, təsadüfi, faktiki əməliyyata əlavə 22

2.4.549 179606 Arteriya, ateroma piləyi 22

2.4.550 179607 Barmaqlar, əl / ayaq, amputasiya, travmatik, işemik 43

2.4.551 179608 Bartolin vəzi kistası 34

2.4.552 179609 Bronx, biopsiyası 34

2.4.553 179610 Bursa / sinovial kist 34

2.4.554 179611 Burun mukozası, biopsiyası 34

2.4.555 179612 Burun, sinus polipləri iltihablı 34

2.4.556 179613 Buynuz qişa 34

2.4.557 179614 Dəri, punch / kəsik / qaşıntı biopsiyası 34

2.4.558 179615 Divertikul-qida borusu / nazik bağırsaq 43

2.4.559 179616 Duodenum, biopsiyası 34

2.4.560 179617 Dupuytren kontrakturası toxuması 22

2.4.561 179618 Endometrium, küretaj / biopsiyası 34

2.4.562 179619 Endoserviks, küretaj / biopsiyası 34

2.4.563 179620 Epididimal kistin eksizasiyası 22

2.4.564 179621 Femur başı, sınıqdan kənar 43

2.4.565 179622 Fəqərəarası disk 22

2.4.566 179623 Fissur / fistul 43

2.4.567 179624 Hematoma 22

2.4.568 179625 Hemoroidlər 22

2.4.569 179626 Hidrosele kisəsi 22

2.4.570 179627 Karpal tunel toxuması 22

2.4.571 179628 Xolesteatoma 22

2.4.572 179629 Kolon biopsiyası, tək lokalizasiya 34

2.4.573 179630 Kolon, kolostomiya stoması 43

2.4.574 179631 Konyunktiva, biopsiyası / ptergium 22

2.4.575 179632 Qanqlion kisti 22

2.4.576 179633 Qığırdaq, qaşıntı 43
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2.4.577 179634 Qırtlaq, biopsiyası 34

2.4.578 179635 Qida borusu, biopsiyası 34

2.4.579 179636 Menisk 34

2.4.580 179637 Mədə biopsiyası, tək lokalizasiya 34

2.4.581 179638 Mucocele, tüpürcək 34

2.4.582 179639 Nazik bağırsaq, biopsiyası 34

2.4.583 179640 Nazofarinks / orofarinks, biopsiyası 34

2.4.584 179641 Neyroma-morton / travmatik 30

2.4.585 179642 Oynaq, zəif cisim 34

2.4.586 179643 Öd kisəsi 22

2.4.587 179644 Paratubal kistlər (Morgagni hidati) 43

2.4.588 179645 Peyronie piləyi (pilək) 30

2.4.589 179646 Pilonidal kist / sinus 43

2.4.590 179647 Plasenta 30

2.4.591 179648 Plevra / perikard-biopsiyası 34

2.4.592 179649 Polip, kolorektal 34

2.4.593 179650 Polip, mədə / nazik bağırsaq 34

2.4.594 179651 Polip, servikal / endometrial 43

2.4.595 179652 Prostat, iynə biopsiyası (1-ci səviyyə) 34

2.4.596 179653 Sidik kisəsi, biopsiyası 34

2.4.597 179654 Simpatik qanqlion 43

2.4.598 179655 Sinir, vaqotomiya və oxşar müdaxilə 43

2.4.599 179656 Sinus, paranazal biopsiyası 34

2.4.600 179657 Spermatosel 34

2.4.601 179658 Sümük iliyi biopsiyası, patoloji 43

2.4.602 179659 Sünnət dərisi 43

2.4.603 179660 Testikulyar apendiks 34

2.4.604 179661 Testis, kastrasiya 34

2.4.605 179662 Toxum kanalı (Vas deferens) 34

2.4.606 179663 Tonzil və / və ya adenoidlər 22

2.4.607 179664 Traxeya, biopsiyası 43

2.4.608 179665 Tromb və ya embol 22

2.4.609 179666 Ureter, biopsiyası 43

2.4.610 179667 Uretra biopsiyası 43

2.4.611 179668 Uretral divertikul eksizasiyası 43

2.4.612 179669 Uşaqlıq borusu, biopsiyası və sterilizasiya 34
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2.4.613 179670 Vagina, biopsiyası 34

2.4.614 179671 Varikosel 22

2.4.615 179672 Vena, varikoz damar 22

2.4.616 179673 Vətər / vətər örtüyü, şişə aid olmayan 43

2.4.617 179674 Yırtıq kisəsi, hər hansı nahiyə 22

2.4.618 179675 Yumşaq toxuma lipoma eksizasiyası və ya biopsiyası 43

2.4.619 179676 Yumşaq toxuma, cərrahi işlənmə 43

2.4.620 179677 Ağız mukozası / diş əti biopsiyası 34

2.4.621 179678 Appendiks, təsadüfi olmayan 22

2.4.622 179679 Arteriya, biopsiyası 34

2.4.623 179680 Barmaq, əl / ayaq, amputasiya, qeyri-travmatik 43

2.4.624 179681 Beyin meninkslər, şiş rezeksiyası istisna olmaqla 43

2.4.625 179682 Böyrək, iynə biopsiyası 34

2.4.626 179683 Dəri, eksizion biopsiyası 1-2 lezyon 34

2.4.627 179684 Dil, biopsiyası 38

2.4.628 179685 Diş / odontogen kist 43

2.4.629 179686 Dodaq, biopsiyası / wedge rezeksiyası 34

2.4.630 179687 Epididimal rezeksiya 38

2.4.631 179688 Ətraf, amputasiya, travmatik 43

2.4.632 179689 Əzələ, biopsiyası 43

2.4.633 179690 Femur başı, sınıq 43

2.4.634 179691 Hematosel eksiziyası 38

2.4.635 179692 Hipofiz şişi 43

2.4.636 179693 Qaraciyər, iynə biopsiyası / wedge 43

2.4.637 179694 Limfa düyünü, biopsiyası 43

2.4.638 179695 Mioma (lar), miomektomiya, uşaqlıq istisna 43

2.4.639 179696 Omentum rezeksiyası 43

2.4.640 179697 Omentum, biopsiyası 43

2.4.641 179698 Oynaq, rezeksiya 43

2.4.642 179699 Pankreas, biopsiyası 34

2.4.643 179700 Paratiroid vəzi 43

2.4.644 179701 Penis rezeksiyası qismən 43

2.4.645 179702 Periton, biopsiyası 34

2.4.646 179703 Peritoneal və ya mezenterik şiş, kist rezeksiyası 38

2.4.647 179704 Plevral dekortikasiya 34

2.4.648 179705 Prostat, iynə biopsiyası (2-ci səviyyə) 34
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2.4.649 179706 Prostat, TUR 34

2.4.650 179707 Seminal vezikul, rezeksiya 43

2.4.651 179708 Serviks, biopsiyası 34

2.4.652 179709 Sinir, biopsiyası 43

2.4.653 179710 Süd vəzi / reduksion mammoplastika 43

2.4.654 179711 Süd vəzi, biopsiyası 34

2.4.655 179712 Sümük, ekzositoz 43

2.4.656 179713 Synovium 43

2.4.657 179714 Testis, biopsiyası 38

2.4.658 179715 Testis, şiş / biopsiyası / kastrasiya istisna 38

2.4.659 179716 Tiroglossal kanal / branxiogen yarıq kisti 38

2.4.660 179717 Tüpürcək vəzi, biopsiyası 43

2.4.661 179718 Ureter, rezeksiya 43

2.4.662 179719 Uretra rezeksiyası 43

2.4.663 179720 Uşaqlıq borusu, ektopik hamiləlik 43

2.4.664 179721 Uşaqlıq, prolaps üçün (+ / - boru və yumurtalıqlar) 43

2.4.665 179722 Ürək qapağı 22

2.4.666 179723 Ürək şiş rezeksiyası 38

2.4.667 179724 Vulva / labia, biopsiyası 43

2.4.668 179725 Yumşaq toxuma sadə eksiziya lipoma istisna  43

2.4.669 179726 Yumurtalıq (+ / - boru), neoplastik deyil 43

2.4.670 179727 Yumurtalıq, biopsiyası / wedge rezeksiyası 43

2.4.671 179728 Adrenal (böyrəküstü vəz), rezeksiya 34

2.4.672 179729 Ağciyər, total / lob / seqment rezeksiyası 34

2.4.673 179730 Ağciyər, wedge biopsiyası 43

2.4.674 179731 Ağız / Dil / tonzil-şiş rezeksiyası 43

2.4.675 179732 Beyin / meninkslər, şiş rezeksiyası 43

2.4.676 179733 Beyin, biopsiyası 34

2.4.677 179734 Böyrək, qismən / total nefrektomiya 43

2.4.678 179735 Dalaq 34

2.4.679 179736 Dəri, eksizion biopsiyası 3 və daha çox lezyon 43

2.4.680 179737 Döl, disseksiya müayinəsi 43

2.4.681 179738 Dördüncü səviyyəli histopatoloji müayinə 50

2.4.682 179739 Epilepsiya əməliyyatı materialı müayinəsi 43

2.4.683 179740 Ətraf, disartikulyasiya 43

2.4.684 179741 Göz, ekssentrasiya 43
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2.4.685 179742 Göz, enukleasiya / evisserasiya 43

2.4.686 179743 Kolon, biopsiyası çoxsaylı lokalizasiya 34

2.4.687 179744 Kolon, seqmental rezeksiya, şiş olmayan səbəblə 43

2.4.688 179745 Kolon, şiş üçün seqmental rezeksiya 43

2.4.689 179746 Kolon, total rezeksiya 43

2.4.690 179747 Qaraciyər eksplantı 43

2.4.691 179748 Qaraciyər, hissəvi rezeksiya 43

2.4.692 179749 Qırtlaq, hissəvi / total + boyun limfa düyünləri 43

2.4.693 179750 Qırtlaq, qismən / total rezeksiya 43

2.4.694 179751 Qida borusu hissəvi / total rezeksiya 43

2.4.695 179752 Limfa düyünləri, regional rezeksiya (diseksiya) 43

2.4.696 179753 Lobektomiya beyin 43

2.4.697 179754 Mandibulektomiya / maksillektomiya, hər biri 43

2.4.698 179755 Mediastinum, törəmə 43

2.4.699 179756 Mədə, biopsiyası çoxsaylı lokalizasiya 34

2.4.700 179757 Mədə, subtotal / total rezeksiya, şiş olmayan səbəblə 43

2.4.701 179758 Mədə, şiş üçün subtotal / total rezeksiya 43

2.4.702 179759 Mədəaltı vəz, total / subtotal rezeksiya 43

2.4.703 179760 Miokard, biopsiyası 43

2.4.704 179761 Nazik bağırsaq, rezeksiya, şiş istisna 43

2.4.705 179762 Nazik bağırsaq, şiş üçün rezeksiya 43

2.4.706 179763 Odontogen şiş 43

2.4.707 179764 Penis rezeksiyası, radikal 43

2.4.708 179765 Prostat, iynə biopsiyası (3-cü səviyyə) 34

2.4.709 179766 Prostat, radikal rezeksiya 43

2.4.710 179767 Prostat, radikal rezeksiyadan başqa 43

2.4.711 179768 Sentinel limfa düyünü müayinəsi 43

2.4.712 179769 Serviks, konizasiya 43

2.4.713 179770 Sidik kisəsi, hissəvi / total rezeksiya 43

2.4.714 179771 Sidik kisəsi, TUR 43

2.4.715 179772 Stereotaktik beyin biopsiyası 34

2.4.716 179773 Süd vəzi, hissəvi / sadə rezeksiya 43

2.4.717 179774 Süd vəzi, mastektomiya + aksilla limfa düyünləri 43

2.4.718 179775 Sümük parçaları 43

2.4.719 179776 Sümük, rezeksiya 43

2.4.720 179777 Sümük-biopsiyası / küretaj materialı 43
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2.4.721 179778 Testis, şiş 43

2.4.722 179779 Timus, şiş 43

2.4.723 179780 Tiroid, total / lobektomiya 43

2.4.724 179781 Tüpürcək vəzi (şiş daxil olmaqla) 43

2.4.725 179782 Uşaqlıq, (+ / - artımlar), şiş və prolaps xaric 43

2.4.726 179783 Uşaqlıq, neoplastik (+ / - borular və yumurtalıqlar) 43

2.4.727 179784 Ürək eksplantı 43

2.4.728 179785 Ürək-ağciyər eksplantı 43

2.4.729 179786 Vulva, total / subtotal rezeksiya 43

2.4.730 179787 Yumşaq toxuma şişi, geniş rezeksiya 43

2.4.731 179788 Yumurtalıq, (+ / - Tuba), neoplastik 43

2.5.1 Tətbiq edilmir Aorta femoro-popliteal arterioqrafiya, steppinq **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.2 Tətbiq edilmir Aortaqrafiya, torakal **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.3 Tətbiq edilmir Aortaqrafiya, abdominal **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.4 Tətbiq edilmir Coliak angioqrafiya və arterial portoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.5 Tətbiq edilmir İkitərəfli selektiv renal angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.6 Tətbiq edilmir İnferior mezenterik angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.7 Tətbiq edilmir Pelvik arterioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.8 Tətbiq edilmir Pulmonar angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.9 Tətbiq edilmir Superior mezenterik angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.10 Tətbiq edilmir Təktərəfli braxial arterioqrafiya, yuxarı ətraf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.11 Tətbiq edilmir İkitərəfli braxial arterioqrafiya, yuxarı ətraf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.12 Tətbiq edilmir Təktərəfli femoro-popletial arterioqrafiya, aşağı ətraf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.13 Tətbiq edilmir Təktərəfli selektiv renal angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.14 Tətbiq edilmir Arkus aortоqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.15 Tətbiq edilmir Selektiv karotid angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.16 Tətbiq edilmir Femoral yolla 4 sistem selektiv serebral  angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.17 Tətbiq edilmir Selektiv vertebral angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.18 Tətbiq edilmir Spinal angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.19 Tətbiq edilmir Hepatik venoqrafiya və vedge venoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.20 Tətbiq edilmir İkitərəfli suprarenal venoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.21 Tətbiq edilmir İkitərəfli testikulyar venoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.22 Tətbiq edilmir Yuxarı və/ya aşağı boş venaların angioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.23 Tətbiq edilmir Splenoportoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.24 Tətbiq edilmir Təktərəfli suprarenal venoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 177
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2.5.25 Tətbiq edilmir Təktərəfli testikulyar venoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 177

2.5.26 Tətbiq edilmir Venoqrafiya, aşağı ətraf, tək tərəf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 177

2.5.27 Tətbiq edilmir Venoqrafiya, aşağı ətraf,  iкi tərəf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.28 Tətbiq edilmir Venoqrafiya, yuxarı ətraf, tək tərəf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 177

2.5.29 Tətbiq edilmir Venoqrafiya, yuxarı ətraf, iki tərəf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.30 Tətbiq edilmir Pertukan transheratik xоlangrafiya, PTK **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.31 Tətbiq edilmir Serebral panangioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 354

2.5.32 Tətbiq edilmir

Sağ və sol ürək kameralarının kateterizasiyası, 3 yaşdan böyük 
uşaqlarda **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.33 Tətbiq edilmir

Sağ və sol ürək kameralarının kateterizasiyası, 3 yaşa qədər 
uşaqlarda **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 354

2.5.34 Tətbiq edilmir Koronar anqioqrafiya (selektiv sağ-sol koronar) **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.35 Tətbiq edilmir

Sağ və sol ürək kameralarının  kateterizasiyası və koronar 
angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 354

2.5.36 Tətbiq edilmir Koronar anqioqrafiya və bypass kontrolu **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 354

2.5.37 Tətbiq edilmir Sentral venoz kateter keçiriciliyinin kontrastlı dəyərləndirilməsi **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 118

2.5.38 Tətbiq edilmir Koronar KT angioqrafiya (MD) **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236

2.5.39 Tətbiq edilmir Subkutan port çıxarılması **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 118

2.6.1 00.40 Tək damarda aparılan prosedura (Əlavə damar müdaxiləsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 300

2.6.2 00.45

Bir vaskulyar stentin taxılması (Hər növbəti stent dərman örtüklü
və ya sadə metal olmasından asılı olmayaraq) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600

2.6.3 00.61

Ekstrakranial damarın (-ların) perkutan angioplastikası (vertebral-
birinci stentin taxılması ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500

2.6.4 00.62

İntrakranial damarın (-ların) perkutan angioplastikası (bazilyar
arteriya, vertebral arteriyanın intrakranial hissəsi, birinci stentin
taxılması ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000

2.6.5 00.63

Karotid arteriyaya stentin (-lərin) perkutan taxılması (birinci
stentin taxılması ilə birlikdə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500

2.6.6 00.66

Perkutan translyuminat koronar anqioplastika (ilk stent tətbiqi
dərman örtüklü və ya sadə metal stent olmasından asılı
olmayaraq) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500

2.6.7 01.01 Sisternal punksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.8 01.24 Digər kraniotomiya (Dekompressiv trepanasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200

2.6.9 01.41 Talamus üzərində aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500

2.6.10 01.42 Globus pallidus (solğun kürə) üzərində aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500

2.6.11 01.52 Hemisferektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500

2.6.12 01.53 Baş beynin lobektomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000

2.6.13 01.6 Kəllə sümüyü zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200

2.6.14 02.01 Kranial şırımın açılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600

2.6.15 02.02 Kəllə sümüyü fraqmentlərin qaldırılması  *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200

2.6.16 02.03 Kranial sümük yamağının yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.17 02.04 Kəllə sümüyünə qoyulan sümük qrefti *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.18 02.12 Serebral qişaların digər bərpa proseduraları *1.*2.*3.*4.*5.*6 2400
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2.6.19 02.21 Xarici mədəcik drenin yerləşdirilməsi və ya dəyişdirilməsi [XMD] *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300

2.6.20 02.22 İntrakranial mədəcik şuntu qoyulması *1.*2.*3.*4.*5.*6 2400

2.6.21 02.39 Ventrikulyar şunt ekstrakranial səhəyə (DRTO) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.22 02.4 Ventrikulyar şuntun reviziyası, çıxarılması və irriqasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.23 03.01 Spinal kanaldan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.24 03.02 Laminektomiya yerinin təkrar açılması (Hemilaminektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.25 03.09

Spinal kanalın digər incələnmə və dekompressiyası (bir 
fəqərədə laminektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 850

2.6.26 03.31 Spinal punksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.27 03.52 Spinal meninqoselenin bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.28 03.53 Fəqərə sınığının bərpası (osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.29 Tətbiq edilmir Fəqərə sınığının bərpası: əlavə hər məsafə (osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500

2.6.30 03.59

Onurğa beyni strukturlarında digər bərpa xarakterli və plastik 
əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.31 03.6 Onurğa beyni və sinir köklərinin bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.32 03.71 Spinal subaraxnoido-peritoneal şunt *1.*2.*3.*4.*5.*6 1750

2.6.33 03.97 Spinal qişa şuntun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.34 04.01 Eşitmə sinirinin nevrinomasının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500

2.6.35 04.04 Kranial və periferik sinirlərin digər kəsilmə proseduraları *1.*2.*3.*4.*5.*6 1250

2.6.36 04.3 Kranial və periferik sinirlərin tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1250

2.6.37 04.41 Üçlü sinir kökçüyünün dekompressiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000

2.6.38 04.42 Digər kranial sinirin dekompressiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000

2.6.39 04.43 Bilək kanalının azad edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.40 04.44 Tarzal tunelin azad edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.41 05.31

Analgeziya üçün simpatik sinirə anestetik maddənin inyeksiyası 
(Vaqosimpatik blokada) *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.42 06.02

Qalxanabənzər sahənin yarasının təkrar açılması.Hemostaz və 
hematomların təmizlənməsi, yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.43 06.12 Qalxanabənzər vəzinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.44 06.2 Birtərəfli tiroid lobektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.45 06.39 Digər tiroidektomiya (totala yaxın) *1.*2.*3.*4.*5.*6  600

2.6.46 06.4 Tam tiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.47 06.51 Hissəvi substernal tiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.48 06.52 Tam substernal tiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.49 06.6 Linqval tiroid hissənin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.50 06.7 Tiroqlossal axarın  və ya traktın kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.51 06.81 Tam paratiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200
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2.6.52 06.89 Hissəvi paratireoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.53 06.91 İstmusektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.54 07.21

Böyrəküstü vəzinin zədələnmənin kəsiklə çıxarılması (Hissəvi 
adrenalektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.55 07.22 Birtərəfli total adrenalektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.56 08.0 Göz qapağında kəsiyin aparılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.57 08.01 Göz ətrafında kəsiyin aparılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.58 08.21 Xalazionun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.59 08.24

Göz qapağınıın böyük zədələnməsinin kəsiklə tam çıxarılması 
(Göz kənarının dörddə biri və ya daha çox hissəsinin kəsiklə tam 
çıxarılması. Göz kənarının pazvari rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.60 08.3 Blefaroptoz və göz qapağının retraksiyasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.61 08.31 Ön əzələnin tikiş texnikası vasitəsilə blefaroptozun bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.62 08.32 Ön əzələnin tikiş texnikası vasitəsilə fassial bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.63 08.33

Blefaroptozun levator əzələ və ya aponevrozun rezeksiyası və 
ya yerdəyişməsi vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.64 08.35 Blefaroptozun tarsal texnika vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.65 08.36

Blefaroptozun digər texnikalar vasitəsilə bərpası (Blefaroptozun 
korreksiyası üçün gözün dairəvi əzələsinin bağlanma texnikası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.66 08.41 Entropion və ektropionun termokauterizasiya vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.67 08.42 Entropion və ya ektropionun tikiş texnikası vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.68 08.51 Kantotomiya (Görmə dəliyinin genişləndirilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.69 08.52 Blefarorafiya (Kantorafiya.Tarsorafiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.70 08.6

Göz qapaqlarının yamaq və ya qreftlər vasitəsilə 
rekonstruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.71 08.84 Qapağın kənarını cəlb etməklə, tam cırılmanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.72 09.43 Nazolakrimal axarının zondlanması *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.73 09.44

Nazolakrimal axarının intubasiyası (Nazolakrimal axara stentin 
taxılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.74 09.81 Dakriosistorinostomiya (DCR) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.75 09.82 Konyuktivodakriosistorinostomiya (KDCR) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.76 10.0

Konyuktivadan pərçimlənmiş yad cismin kəsik vasitəsilə 
çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 30

2.6.77 10.41 Simblefaronun sərbəst qreftlə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.78 11.0

Buynuz qişadan pərçimlənmiş yad cismin maqnit vasitəsilə 
çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 35

2.6.79 11.21

Yaxma və ya kulturanın alınması üçün buynuz qişanın 
qaşınması *1.*2.*3.*4.*5.*6 11

2.6.80 11.31 Pteriqiumun transpozisiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.81 11.41

Buynuz qişa epitelinin mexaniki çıxarılması (buynuz qişa 
epitelinin mexaniki və ya xemokauterizasiya vasitəsilə 
çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 11

2.6.82 11.51 Buynuz qişa kəsiyinin tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.83 11.7

Buynuz qişanın  üzərində aparılan digər rekonstruktiv və 
refraksiyaedici cərrahiyyə növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 350
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2.6.84 12.0 Gözün ön seqmentindən intraokulyar yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.85 12.1 İridotomiya və sadə iridoektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.86 12.13 Göz bülluru prolapsının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.87 12.31

Qoniosinexiyanın lizisi (Qoniosinexiyanın hava və ya maye 
inyeksiyası vasitəsilə lizisi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.88 12.4

Göz qişası və siliar cismin zədələnmənin kəsiklə çıxarılması və 
ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.89 12.51 Qoniotomiya aparılmadan qoniopunksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.90 12.64 Trabekulektomiya “ab externo” *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.91 12.66

Skleral fistulizasiya prosedurasının əməliyyatdan sonrakı 
reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 35

2.6.92 12.67

Sulu drenaj vasitənin taxılması (Ön kameranın drenaj vasitəsi. 
Şunt və ya stentin sulu drenajı. Göz qapağı implantı. Filtrasiya 
kanalının şuntu və ya vasitəsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.93 12.71 Siklodiatermiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.94 12.81

Sklera kəsiyinin tikilməsi (Konyuktivanın eyni vaxtda bərpası ilə 
birlikdə skleranın tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.95 12.82 Skleral fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.96 12.85 Skleral stafilomanın qreft vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.97 12.92 Ön kameraya inyeksiya (avastin) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.98 12.93

Ön kameradan epitelial artıq böyümənin çıxarılması və ya 
destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.99 13.00 Göz büllurundan yad cismin çıxarılması (kəsik və ya maqnit) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.100 13.71

Katarakta ekstraksiya zamanı  intraokulyar göz bülluru 
protezinin taxılması, təkmərhələli  (Katarakta ekstraksiya zamanı 
göz bülluru protezinin taxılması FAKO və İOL)    *1.*2.*3.**4.*5.*6 400

2.6.101 13.72

İntraokulyar göz bülluru protezinin ikincili taxılması (ikincili İOL 
implantasiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 200

2.6.102 13.8 İmplantasiya edilən göz büllurunun çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.103 14.0

Gözün arxa kamerasından yad cismin çıxarılması (kəsik və ya 
maqnit) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.104 14.11 Şüşəyəbənzər cismin diaqnostik aspirasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.105 14.3 Tor qişa kəsiyinın bərpası (Retinal defektin bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.106 14.5 Tor qişanın ayrılmasının drenajla bərpa növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.107 14.71

Şüşəyəbənzər cismin çıxarılması, ön giriş (Açıq fəza texnikası. 
Şüşəyəbənzər cismin çıxarılması, ön giriş (dəyişdirilmə ilə 
birlikdə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.108 15.11 Bir ekstraokulyar əzələnin rezeksiyası  *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.109 15.12 Bir ekstraokulyar əzələnin gücləndirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.110 16.01 Sümük yamağı ilə birlikdə orbitotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.111 16.3 Göz almasının evisserasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.112 16.4 Göz almasının enukleasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.113 16.63 Enukleasiya kisəciyin qreftlə birlikdə reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.114 16.81 Orbita yarasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400
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2.6.115 17.11

Düz qasıq yırtığının qreft və ya protezlə laparoskopik birtərəfli 
bərpası (düz qasıq yırtığının laparoskopik birtərəfli bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600

2.6.116 17.12

Çəp qasıq yırtığının qreft və ya protezlə laparoskopik birtərəfli 
bərpası (çəp qasıq yırtığının laparoskopik birtərəfli bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600

2.6.117 17.33 Laparoskopik sağ hemikolonektomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.118 17.34 Köndələn çənbər bağırsağın laparoskopik rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.119 17.35 Laparoskopik sol hemikolonektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.120 17.36 Laparoskopik siqmoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.121 17.39 Çənbər bağırsağın digər laparoskopik kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.122 18.21 Preaurikulyar sinusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.123 18.29 Xarici qulağın digər zədələnməsinin kəsiyi  və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.124 18.4 Xarici qulağın kəsiyinin  tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.125 19.11 Stapedektomiya zindanın  dəyişdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500

2.6.126 19.3 Sümük zəncirin üzərində aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.127 19.4 Mirinqoplastika -Timpanoplastika (tip I) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100

2.6.128 19.52 Tip II timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.129 19.53 Tip III timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.130 19.54 Tip IV timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.131 19.55 Tip V timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.132 20.01 Mirinqotomiya borunun taxılması ilə birlikdə (təktərəfli) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.133 20.4 Mastoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.134 20.41 Hissəvi mastoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.135 20.42 Radikal mastoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.136 20.6 Daxili qulağın fenestrasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500

2.6.137 20.71 Endolimfatik şunt *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800

2.6.138 20.8 Evstax borusunda aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.139 20.98

Koxlear protez cihazının  implantasiyası və ya dəyişdirilməsi, 
çoxsaylı kanallı *1.*2.*3.**4.*5.*6 24000

2.6.140 21.01

Burun qanaxmasının dayandırılması, ön nazal tamponun 
yerləşdirilməsi vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.141 21.02

Burun qanaxmasının dayandırılması, arxa nazal tamponun (və 
ön) yerləşdirilməsi vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.142 21.03

Burun qanaxmasının dayandırılması, kauterizasiya vasitəsilə (və 
tamponun yerləşdirilməsi vasitəsilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.143 21.04

Burun qanaxmasının dayandırılması, etmoidal /xəlbir/ 
arteriyalara liqaturanın qoyulması vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.144 21.05

Burun qanaxmasının dayandırılması, maksillyar/əng/ 
arteriyasına  liqaturanın qoyulması vasitəsilə (transantral) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.145 21.06

Burun qanaxmasının dayandırılması, xarici yuxu arteriyasına  
liqaturanın qoyulması vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.146 21.31

İntranazal zədələnmənin yerli kəsiklə çıxarılması və ya 
destruksiyası (Nazal polipektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.147 21.4 Burnun rezeksiyası (amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.148 21.5 Burun çəpərinin submukoz rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.149 21.6 Konxektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250
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2.6.150 21.71 Burun sınığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.151 21.72 Burun sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.152 21.81 Burnun kəsiyinın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 60

2.6.153 21.88

Digər septoplastika növləri: Burun çəpərinin parçalanması. 
Septal perforasiyanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.154 21.91 Burun bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.155 22.12 Nazal sinusun açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.156 22.2 İntranazal antrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.157 22.31 Radikal maksilyar antrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.158 22.41 Frontal sinusotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.159 22.42 Frontal sinusektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.160 22.51 Etmoidotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.161 22.52 Sfenoidotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100

2.6.162 22.6

Digər nazal sinusektomiya - total sfenoidoetmoidektomiya 
təktərəfli *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.163 22.61 Kaldvel-Lyuk girişindən maksillyar sinusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.164 22.62

Digər girişdən maksillyar sinusun/əng cibinin/ zədələnməsinin 
kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.165 22.71

Nazal sinus  fistulasının qapadılması (Oro-antral fistulasının 
bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.166 22.79

Nazal sinusun digər bərpa növləri (Frontonazal axarının 
rekonstruksiyası. Əlavə sinus axarının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.167 25.02 Dilin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.168 25.51 Dilin kəsiyinin tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.169 25.91 Lingval frenotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 60

2.6.170 26.12 Tüpürcək vəzi və axarının açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.171 26.31 Hissəvi sialoadenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.172 26.32

Tam sialoadenektomiya (Tüpürcək vəzi və axarının müştərək 
kəsiklə çıxarılması. Radikal sialoadenektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.173 26.91 Tüpürcək vəzi  axarının zondlanması *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.174 27.51 Dodaq cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 30

2.6.175 27.54 

"Cleft" dodağın bərpa edilməsi (Xeylorinoplastika (birtərəfli), 
Dodaq yarığı (birtərəfli) *1.*2.*3.**4.*5.*6 400

2.6.176 27.61 Damaq cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.177 27.62

Palatosxizisin korreksiyası (Uranostafiloplastika (birtərəfli), Bir 
tərəfli dodaq və damaq yarığı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.178 28.0

Tonzillalar və peritonzilyar strukturların üzərində kəsiyin 
aparılması və drenajın qoyulması *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.179 28.2 Adenoidektomiya aparılmadan tonzillektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.180 28.3 Adenoidektomiya ilə birlikdə tonzillektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.181 28.6 Tonzillektomiya aparılamadan  adenoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.182 29.12 Udlağın biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.183 29.2 Branxial kleft sisti və ya vetiqiyin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 600
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2.6.184 29.31 Kriofaringeal miotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.185 29.51 Udlağın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.186 29.53 Udlağın digər fistula növünün qapadılması (faringoezofageal) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.187 30.01 Laringeal sistin marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.188 30.09

Qırtlağın zədələnmə və ya toxumasının digər kəsik vasitəsilə 
çıxarılması və ya destruksiyası növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.189 31.0 Qırtlağa edilən inyeksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.190 31.1 Müvəqqəti traxeostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.191 31.2 Daimi traxeostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.192 31.29

Digər daimi traxeostomiya növləri (Krikotireotomiya, 
konikotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.193 31.43 Qırtlağın qapalı (endoskopik) biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.194 31.44 Traxeyanın qapalı (endoskopik) biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.195 31.61 Qırtlaq cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.196 31.62

Qırtlaq fistulasının qapadılması. Laringotraxeal fistulektomiya. 
Laringostomanın çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.197 31.64 Qırtlaq sınığının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.198 31.71 Traxeyanın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.199 31.73

Traxeyanın digər fistula növlərinin qapadılması 
(traxeoezofageal) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.200 31.92 Traxeya və ya qırtlaq bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.201 31.94 Traxeyaya yerli təsir edən terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.202 31.95 Traxeoezofageal fistulizasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.203 31.98 Qırtlaqda aparılan digər əməliyyatlar - Qırtlağın dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.204 32.01

Bronxun zədələnməsinin və ya toxumasının endoskopik yolla 
kəsilməsi və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.205 32.09

Bronxun zədələnməsinin və ya toxumasının digər yollarla  
kəsilməsi və ya destruksiyası (Bronxun zədələnməsinin və ya 
toxumasının açıq yolla kəsilməsi və ya destruksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800

2.6.206 32.20 Ağciyər zədələnməsi və ya toxumasının torakoskopik kəsiyi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.207 32.21

Emfizematoz kisəciyin  plikasiyası (Emfizematoz kisəciyin 
torakoskopik plikasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.208 32.22 Ağciyər həcminin azaldıcı cərrahiyyə *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000

2.6.209 32.24 Digər plevral biopsiya (Bronxun qapalı endoskopik biopsiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.210 32.28

Ağciyər zədələnməsi  və ya toxumasının endoskopik kəsiklə 
çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.211 32.30

Ağciyərin torakoskopik segmentar rezeksiyası  (Ağciyərin 
torakoskopik segmentektomiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300

2.6.212 32.39

Ağciyərin digər və müəyyən edilməmiş  segmentar rezeksiyası 
(Ağciyərin aciq segmentektomiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300

2.6.213 32.41 Ağciyərin torakoskopik lobektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000

2.6.214 32.49 Ağciyərin digər lobektomiya növləri (Açıq lobektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200

2.6.215 33.0

Bronx üzərində kəsiyin aparılması. Bronxotomiya (yad cism 
çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.216 33.20 Torakoskopik ağciyər biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.217 33.22 Fiberoptik bronxoskopiya (sanasiya məqsədilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 50
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2.6.218 33.23

Digər bronxoskopiya (Rigid - yad cismin cıxarılması və ya 
bujlama dillatasiya məqsədilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.219 33.28 Ağciyərin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.220 33.31 Ağciyərin kollapsı məqsədilə azan sinirin destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.221 33.32

Ağciyərin kollapsı məqsədilə suni pnevmotoraks (torakotomiya 
ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.222 33.34 Torakoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000

2.6.223 33.41 Bronxun cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.224 33.42 Bronxial fistulanın qapadılması (Bronxostomiyanın qapadılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.225 33.43 Ağciyər cırılmasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.226 34.02 Müayinə məqsədilə (diaqnostik) torakotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.227 34.03 Təzəliklə torakotomiya yerin təkrar açılması (Retorakotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.228 34.04 Drenaj üçün interkostal kateterin taxılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.229 34.05 Plevroperitoneal şuntun yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.230 34.06

Plevral boşluğun torakoskopik drenajı (Empiemanın 
evakuasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.231 34.20 Torakoskopik plevral biopsiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.232 34.22 Mediastinoskopiya (diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.233 34.23 Döş qəfəsi divarının biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.234 34.24 Torakotomiya ilə plevral biopsiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.235 34.26 Açıq mediastinal biopsiya (Сhamberlen prosedurası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.236 34.27 Diafraqmanın biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.237 34.51 Ağciyər dekortikasiyası (Ağciyər torakotomik dekortikasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200

2.6.238 34.52 Ağciyərin torakoskopik dekortikasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.239 34.59

Plevranın üzərində aparılan digər kəsik növləri (Plevral 
zədələnmənin kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.240 34.72 Torakostomanın ləğvi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.241 34.73 Döş qəfəsinin digər fistulalarının ləğvi (ezofagoplevrokutan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.242 34.74

Döş qəfəsi deformasiyanın bərpası (Pectus carinatum və pectus 
excavatum cərrahiyyəsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000

2.6.243 34.81 Diafraqmanın zədələnmə və ya toxumasının kəsilib götürülməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300

2.6.244 34.82 Diafraqma çırılmasının tikilməsi (Diafraqma çırılmasının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.245 34.83 Diafraqma fistulasının qapadılması (Diafraqma fistulasının ləğvi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.246 34.85 Diafraqmal kardiostimulyatorun implantasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000

2.6.247 35.11

Aortal qapağının açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə 
aparılmadan *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000

2.6.248 35.12

Mitral qapağın  açıq ürək valsuloplastikası, dəyişdirilmə 
aparılmadan *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000

2.6.249 35.13

Pulmonar qapağın açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə 
aparılmadan *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000

2.6.250 35.14

Trikuspidal qapağın açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə 
aparılmadan *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000

2.6.251 35.41

Mövcud olan qulaqcıqarası çəpər defektinin genişləndirilməsi 
(Raşkind prosedurası. Septostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000
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2.6.252 35.42 Ürəkdə çəpər defektinin yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.253 35.51 Qulaqcıqarası çəpər defektinin protezlə bərpası, açıq texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000

2.6.254 35.52 Qulaqcıqarası çəpər defektinin protezlə bərpası, qapalı texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000

2.6.255 35.53 Mədəcikarası çəpər defektinin protezlə bərpası, açıq texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000

2.6.256 35.55 Mədəcikarası çəpər defektinin protezlə bərpası, qapalı texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000

2.6.257 35.60

Ürəyin müəyyən edilməmiş çəpər defektinin toxuma qrefti ilə 
bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000

2.6.258 35.61 Qulaqcıqarası çəpər defektinin toxuma qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000

2.6.259 35.62 Mədəcikarası çəpər defektinin toxuma qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000

2.6.260 35.63

Persistent atrio-ventrikukyar kanal defektinin toxuma qrefti ilə 
bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000

2.6.261 35.81 Fallo tetradasının total bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 6000

2.6.262 35.82 Total anormal pulmonar venoz bağlantının total bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 8000

2.6.263 35.83 Ümumi arterial kotük defektinin total bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 10000

2.6.264 35.84 Böyük damarların transpozisiyasının total korreksiyası, DRTO *1.*2.*3.**4.*5.*6 14000

2.6.265 35.92 Sağ mədəcik və pulmonar arteriya arasında şuntun yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 8000

2.6.266 35.93 Sol mədəcik və aorta arasında şuntun yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.267 35.94 Qulaqcıq və pulmonar arteriya arasında şuntun yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 7000

2.6.268 36,09

Koronar arteriyanın obstruksiyanın digər yollarla aradan 
qaldırılması (balon angioplastikası, balon daxil) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.269 36.11 Tək koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000

2.6.270 36.12 İki koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 5000

2.6.271 36.13 Üç koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 5000

2.6.272 36.14

Dörd və ya daha çox koronar arteriyanın (aorto) koronar 
şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 6000

2.6.273 36.15 Tək daxili məmə-koronar arteriya şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000

2.6.274 36.16 İkili daxili məmə-koronar arteriya şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 5000

2.6.275 37.0 Perikardisentez *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.276 37.1 Kardiotomiya və perikardiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000

2.6.277 37.12 Perikardiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.278 37.24 Perikardın biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.279 37.25 Ürəyin biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.280 37.26 Kateter əsaslı invaziv elektrofizioloji müayinə *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.281 37.32 Ürək anevrizmasının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000

2.6.282 37.33

Ürəyin digər zədələnmə və ya toxumasının kəsiklə çıxarılması, 
açıq giriş *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.283 37.61 Pulsasiya  edən balon implantı *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.284 37.71

Transvenoz aparmanın (elektrod) mədəcik daxilinə ilkin 
yerləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.285 37.73

Qulaqcıq daxilinə transvenoz aparmanın (elektrod) ilkin 
yerləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300
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2.6.286 37.74

Epikardial aparmanın (elektrod) epikarda yerləşdirilməsi və ya 
dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.287 37.75 Aparmanın (elektrodun) reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.288 37.76

Transvenoz qulaqcıq və/ya mədəcik aparmasının (-larının) 
(elektrod) dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.289 37.78 Müvəqqəti transvenoz kardiostimulyator sisteminin taxılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.290 37.79 Ürək cihazı cibinin reviziyası və ya yerdəyişməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.291 37.80

Daimi kardiostimulyatorun taxılması, ilkin və ya dəyişdirilməsi 
(cihaz təminata alınmamışdır) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.292 37.81 Tək-boşluq cihazının ilkin taxılması, tək elektrodlu *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000

2.6.293 37.82 Tək-boşluq cihazının taxılması, iki elektrodlu *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000

2.6.294 37.83 İki-boşluq cihazın ilkin taxılması, üç elektrodlu (ÜRTK-D) *1.*2.*3.**4.*5.*6 10000

2.6.295 37.87

İstənilən kardiostimulyator cihazın iki-boşluq cihazı ilə 
dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000

2.6.296 37.89 Kardiostimulyator cihazın reviziyası və ya çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.297 37.90 Sol qulaqcıq artımın  cihazının taxılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 9000

2.6.298 37.94

Avtomatik kardioverter/defibrilyator implantasiyası, total  sistem 
[AÜKD] *1.*2.*3.**4.*5.*6 6000

2.6.299 37.96

Yalnız avtomatik kardioverter/defibrillyator puls generatorunun 
implantasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 6000

2.6.300 38.01 Beyindaxili damarda tromb və ya embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000

2.6.301 38.02 Baş və boyun digər damarlarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.302 38.03 Yuxarı ətraf damarlarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.303 38.04 Qarın aortada tromb və ya embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500

2.6.304 38.05 Döş qəfəsi damarlarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000

2.6.305 38.06 Abdominal arteriyalarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.306 38.07 Abdominal venalarda tromb və ya embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.307 38.08 Aşağı ətraf arteriyalarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.308 38.09 Aşağı ətraf venalarda tromb və embolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.309 38.1 Endarterektomiya karotid *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.310 38.24

Koronar damarların optik koherent tomoqrafiya vasitəsilə 
damardaxili vizualizasiyası (OKT) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.311 38.26

Ürəkdaxili və böyük damarların hemodinamik monitorinq üçün 
elektrodu olmayan implantasiya edilən təzyiq sensorunun 
taxılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000

2.6.312 38.5

Varikoz venalara liqaturanın qoyulması və ayrılması (aşağı 
ətraflarda) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.313 38.7 Boş vena üzərində müdaxilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.314 38.91 Arterial kateterizasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 25

2.6.315 38.93 Venoz kateterizasiya, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.*4.*5.*6 15

2.6.316 38.94 Veneseksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 25

2.6.317 38.95 Böyrək dializi üçün venoz kateterizasiya (qalıcı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.318 39.0 Sistem–ağciyər arteriya şuntu (B-T şunt) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000

2.6.319 39.22 Aorta-körpücükaltı-karotid “bypass” (şunt) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500

2.6.320 39.24 Aorta-renal “bypass” *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500
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2.6.321 39.25 Aorta-iliak-femoral (Aorta-qalça-bud)“bypass” *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000

2.6.322 39.27 Böyrək dializi üçün arteriovenostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.323 39.29 Digər (periferik) vaskulyar şunt və ya “bypass” *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.324 39.31 Arteriyanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.325 39.32 Venanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.326 39.43 Böyrək dializi üçün arteriovenoz şuntun ləğvi *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.327 39.50 Digər qeyri-koronar damarın (-ların) angioplastikası (balon daxil) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.328 Tətbiq edilmir Beyin damarının anevrizmanın kliplənməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500

2.6.329 Tətbiq edilmir Beyin damarının anevrizmanın digər bərpa növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500

2.6.330 Tətbiq edilmir Beyin arteriovenoz fistulun bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000

2.6.331 39.54 “Re-entry” (təkrar giriş) əməliyyatı (aorta) *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000

2.6.332 39.56 Qan damarının toxuma yamaq qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000

2.6.333 39.71

Abdominal aortaya digər qreftin endovaskulyar implantasiyası 
(EVAR) *1.*2.*3.**4.*5.*6 12000

2.6.334 39.73 Torakal aortaya qreftin endovaskulyar implantasiyası (TEVAR) *1.*2.*3.**4.*5.*6 12000

2.6.335 39.89

Karotid cism, karotid sinus və digər vaskulyar sahələrdə aparılan 
digər əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.336 39.90

Dərman ifraz etməyən periferik (qeyri-koronar) damar stentinin 
taxılması (bir stent və balon) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500

2.6.337 39.92

Sklerozlaşdırıcı maddənin venaya inyeksiyası (aşağı ətrafların 
skleroterapiyası) -1 prosedur *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.338 39.95 

Hemodializ. Kəskin böyrək çatışmamazlığında ilkin və təkrar 
hemodializ *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.339 40.23 Qoltuqaltı limfatik düyünün kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.340 40.29

Digər limfatik strukturun  sadə kəsiklə çıxarılması (Hiqromanın, 
limfaangiomanın kəsiklə çıxarılması; Sadə limfadenektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.341 41.33 Dalağın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.342 41.43 Hissəvi splenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.343 41.5 Total splenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.344 42.0 Ezofaqotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.345 42.1 Ezofaqostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.346 42.24 Qida borusunun qapalı [endoskopik] biopsiyası  *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.347 42.25 Qida borusunun açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.348 42.33

Qida borusunun zədələnmə və ya toxumasının endoskopik 
kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.349 42.42

Total ezofaqektomiya (qastrostomiya və uc-uca anastomozdan 
fərqli interpozisiya və ya anastomoz) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2300

2.6.350 42.51 İntratorakal ezofaqoezofaqostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.351 42.52 İntratorakal ezofaqoqastrostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.352 42.53

İntratorakal ezofaqeal anastomoz nazik bağırsağın 
interpozisiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.353 42.55

İntratorakal ezofaqeal anastomoz yoğun bağırsaq interpozisyası 
ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.354 42.58 İntratorakal ezofaqeal anastomoz digər interpozisyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

53



2.6.355 42.62 Antesternal ezofaqoqastrostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.356 42.63

Antesternal ezofaqeal anastomoz nazik bağırsağın 
interpozisiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.357 42.64 Digər antesternal ezofaqoenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.358 42.65

Antesternal ezofaqeal anastomoz yoğun bağırsağın 
interpozisiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.359 42.7 Ezofaqomiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100

2.6.360 42.82 Qida borusunun cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.361 42.83 Ezofaqostomiyanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.362 42.84 Ezofaqeal fistulun bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.363 42.89

Qida borusunun digər bərpa növləri (Ezofaqus varikozun 
skleroterapiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.364 42.91

Qida borusunun varikoz genişlənmiş venalarına liqaturanın 
(həlqə) qoyulması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.365 43.0 Qastrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.366 43.1 Qastrostomiya (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.367 43.11 Perkutan [endoskopik] qastrostomiya [PEG] *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.368 43.41

Mədənin zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə 
çıxarılması və destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.369 43.5

Hissəvi qastrektomiya (qida borusuna anastomozla proksimal 
gastrektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800

2.6.370 43.6

Hissəvi qastrektomiya 12 barmaq bağırsaq anastmozla (Distal 
qastrektomiya - Bilrot I rekonstruksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400

2.6.371 43.7

Hissəvi qastrektomiya nazik bağırsaq anastmozla (Distal 
qastrektomiya - Bilrot II rekonstruksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400

2.6.372 43.81

Hissəvi qastrektomiya yeyunal transpozisiya ilə Henli yeyunal  
transpozisiya əməliyyatı  (Hissəvi qastrektomiya yeyunal 
transpozisiya ilə, distal qastrektomiya - Henli rekonstruksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400

2.6.373 43.91 Total qastrektomiya intestinal interpozisiya ilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200

2.6.374 44.01 Trunkal vaqotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.375 44.02

Yüksək selektiv vaqotomiya (Parietal hüceyrə vaqotomiyası. 
Selektiv proksimal vaqotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.376 44.03 Digər selektiv vaqotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.377 44.11 Transabdominal qastroskopiya (əməliyyatdaxili) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.378 44.14 Mədənin qapalı [endoskopik] biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.379 44.15 Mədənin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.380 44.2 Piloroplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.381 44.3 Qastrektomiya aparılmadan qastroenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.382 44.38 Laparoskopik qastroenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.383 44.4

Mədə və on iki barmaq bağırsağın xorasının qanaxmasının 
dayandırılması və tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.384 44.41 Mədəxora yerinin tikilməsi (mədə  xorasının tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100

2.6.385 44.42 on iki barmaq bağırsağın xora yarasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.386 44.49

Mədə və ya on iki barmaq bağırsağın qanaxmasının digər 
dayandırılma üsulları (gastrotomiya ilə birlikdə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.387 44.5 Mədə anastomozların reviziyası (ləğv edilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.388 44.61 Mədənin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000
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2.6.389 44.62 Qatrostomiyanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.390 44.63

Digər qastrik fistulanın qapadılması (qastrokolik fistula, 
qastroyeyunokolik fistula) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.391 44.65 Ezofaqoqastroplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.392 44.66

Ezofaqoqastrik sfinkterin uyğunluğunun yaradılması üçün digər 
proseduralar (Fundopliksiya, Qastrik kardioplastika, Nissen 
fundoplikasiyası, Kardio-ezofaqeal bucağın bərpa edilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.393 44.67

Ezofaqoqastrik sfinkterin uyğunluğunun yaradılması üçün 
laparoskopik proseduralar (fundoplikasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.394 44.92

Mədədə əməliyyatdaxili aparılan manipulyasiyalar. Qastrik 
volvulusda reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.395 45.0 Enterotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.396 45.14 Nazik bağırsağın qapalı [endoskopik] biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.397 45.15 Nazik bağırsağın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.398 45.25 Yoğun bağırsağın qapalı [endoskopik] biopsiyası  *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.399 45.30

On iki barmaq bağırsağın zədələnmənin endoskopik kəsiklə 
çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.400 45.43

Yoğun bağırsağın digər zədələnmə və ya toxumasının 
endoskopik destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.401 45.61

Nazik bağırsağın çoxsaylı seqmentar rezeksiyası (Nazik 
bağırsağın çoxsaylı travmatik zədələnmələr səbəbindən 
seqmentar rezeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.402 45.62

Nazik bağırsağın digər hissəvi rezeksiyası (Duodenektomiya. 
İleoektomiya. Yeyunektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.403 45.71

Yoğun bağırsağın açıq çoxsaylı seqmentar rezeksiyası (Yoğun 
bağırsağın çoxsaylı travmatik zədələnmələr səbəbindən 
seqmentar rezeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300

2.6.404 45.73

Açıq və digər sağ hemikolektomiya (İleokolektomiya. Sağ radikal 
kolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.405 45.74 Köndələn çəmbər bağırsağın açıq və digər rezeksiya növü *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.406 45.75 Açıq və digər sol hemikolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.407 45.76 Açıq və digər növ siqmoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.408 45.81 Laparoskopik total intraabdominal kolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1700

2.6.409 45.82

Açıq total intraabdominal kolektomiya (Total intraabdominal 
kolektomiya kor bağırsaq, cənbər və siqmavari bağırsağın 
kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.410 46.0

Bağırsağın eksteriorizasiyası (Halqa enterostomiyası. 
Bağırsağın çoxmərhələli rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1700

2.6.411 46.01 Nazik bağırsağın eksterorizasiyası (Halqa ileostomiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.412 46.02

Nazik bağırsağın eksteriorizayalaşdırılmış seqmentinin 
rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.413 46.03

Yoğun bağırsağın eksteriorizasiyası (Halqa kolostomiyası. 
Mikuliç əməliyyatın birinci mərhələsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.414 46.04

Yoğun bağırsağın eksteriorizayalaşdırılmış seqmentinin 
rezeksiyası (Mikuliç əməliyyatın ikinci mərhələsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.415 46.11 Müvəqqəti kolostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.416 46.13 Daimi kolostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.417 46.20 İleostomiya, başqa cür müəyyən edilməyib (perkutan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.418 46.21 Müvəqqəti ileostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.419 46.22 Daimi ileostoma *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000
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2.6.420 46.32

Perkutan (endoskopik) yeyunostomiya [PEY] (Qastrostomanın 
yeyunostomaya endoskopik çevrilməsi, Perkutan (endoskopik) 
qidalanma məqsədilə enterostomiya)) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.421 46.39

Duodenostomiya (Açıq yolla duodenostomiya. Qidalanma 
məqsədilə enterostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.422 46.40 İntestinal stomanın reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.423 46.41 Nazik bağırsağın stomasının reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.424 46.42 Perikolostoma yırtığının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.425 46.43 Yoğun bağırsağın stomasının digər yollarla reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.426 46.51 Nazik bağırsağın stomasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.427 46.52 Yoğun bağırsağın stomasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.428 46.61 Nazik bağırsağın qarın divarına fiksasiyası (İleopeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.429 46.63 Yoğun bağırsağın qarın divarına fiksasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.430 46.72 on iki barmaq bağırsağın fistulasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.431 46.73

Nazik bağırsağın cırılmasının tikilməsi (on iki barmaq bağırsaq 
istisna) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.432 46.74

Nazik bağırsağın fistulasının qapadılması (on iki barmaq 
bağırsaq istisna) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.433 46.75 Yoğun bağırsağın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.434 46.76 Yoğun bağırsağın fistulasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.435 46.82

Yoğun bağırsaqda aparılan intraabdominal manipulyasiya 
(Mezasiqmoplikasiya, Hagentonun əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.436 46.93 Nazik bağırsağın anastomozun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.437 46.94 Yoğun bağırsağın anastomozun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.438 47.0 Appendektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.439 47.01 Laparoskopik appendektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 550

2.6.440 47.09 Digər appendektomiya növləri (ağırlaşmış) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.441 47.1 Yanaşı appendektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.442 48.25 Düz bağırsağın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.443 48.3

Düz bağırsağın zədələnmə və ya toxumasının  yerli kəsiklə 
çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.444 48.31

Rektal zədələnmə  və ya toxumasının radikal 
elektrokoaqulasiyası (Rektal toxuma zədələnməsinin radikal 
elektrokoaqulasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.445 48.4 Düz bağırsağın transanal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.446 48.41

Düz bağırsağın submukoz rezeksiyası (Endorektal transanal 
rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.447 48.42 Düz bağırsağın laparoskopik transanal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800

2.6.448 48.49

Düz bağırsağın digər transanal rezeksiyası (Abdominoperineal 
transanal rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.449 48.50

Düz bağırsağın abdominoperineal rezeksiyası (kolostoma ilə 
birlıkdə ) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.450 48.51 Düz bağırsağın laparoskopik abdominoperineal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800

2.6.451 48.52 Düz bağırsağın açıq abdominoperineal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.452 48.62

Düz bağırsağın anterior (ön) rezeksiyası müştərək kolostomiya 
ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800

2.6.453 48.7 Düz bağırsağın bərpası (ginekoloji cırılma zamanı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600
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2.6.454 Tətbiq edilmir Düz bağırsağın bərpası (yad cismin kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.455 48.71 Düz bağırsaq cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.456 Tətbiq edilmir Mekkel divertikulektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.457 48.75

Abdominal proktopeksiya (Fridman prosedurası. Ripştein üsulu 
ilə bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.458 48.76

Digər proktopeksiya növləri (Sallanmış düz bağırsağın Delorme 
bərpası. Proktosiqmoidopeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.459 48.81 Perirektal toxumanın kəsilməsi (Rektovaginal çəpərin kəsilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.460 48.93 Perirektal fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.461 49.01 Perianal absesin kəsilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.462 49.11 Anal fistulotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.463 49.12 Anal fistulektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.464 49.22 Perianal toxumanın biopsiyası (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.465 49.23 Anusun biopsiyası (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.466 49.31

Anusun zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə 
çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.467 49.42 Hemorroidal düyünlərinə inyeksiya (sklerozlaşdırıcı maddə ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 100

2.6.468 49.43 Hemorroidal düyünlərinin skobalanması və kauterizasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.469 49.44 Hemorroidal düyünlərinin krioterapiya vasitəsilə destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.470 49.45

Hemorroidal düyünlərinə liqaturanın qoyulması (lateks həlqələr 
ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 350

2.6.471 49.46

Hemorroidal düyünlərin  kəsiklə çıxarılması (Hemorroidektomiya 
klassik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.472 49.47 Trombozlaşmış hemorroidal düyünlərinin evakuasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.473 49.51 Sol lateral anal sfinkterotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.474 49.52 Arxa anal sfinkterotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.475 49.71 Anusun cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.476 49.74

Anal saxlamaması səbəbindən “gracilis” əzələnin 
autotransplantantı *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.477 49.75 Süni anal sfinkterin implantasiyası və ya reviziyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500

2.6.478 49.79

Anal sfinkterin digər bərpa növləri (Anusun köhnə mamalıq 
cırılmanın bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.479 50.0

Hepatotomiya (Qaraciyər absesinin kəsilməsi. Qaraciyərdən öd 
daşlarının çıxarılması. Stromyer-Little əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.480 50.12 Qaraciyərin açıq biopsiyası (Pazvari biopsiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.481 50.14 Laparoskopik qaraciyər biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.482 50.22 Hissəvi hepatektomiya (Pazvari rezeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.483 50.29

Qaraciyər zədələnmənin digər yollarla destruksiyası 
(Debridman, Kauterizasiya, Enukleasiya, Evakuasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.484 50.3 Qaraciyərin lobektomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500

2.6.485 50.61 Qaraciyər cırılmasının təmiri *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.486 50.69 Qaraciyərin digər bərpa növləri (Hepatopeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.487 Tətbiq edilmir Sistin kaptonajı (exinokokk, amöb və s.) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.488 51.01

Öd kisəsinin perkutan aspirasiyası (Drenaj üçün perkutan 
xolesistotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300
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2.6.489 51.10 Endoskopik retroqrad xolangiopankreatoqrafiya (ERCP) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.490 51.13 Öd kisəsinin və ya öd yollarının açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.491 51.22 Xolesistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.492 51.23 Laparoskopik xolesistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.493 51.36 Xoledoxoenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.494 51.37

Hepatik axarın qastrointestinal traktına anastomozu (Kasai 
portoenterostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.495 51.41

Daşların çıxarılması üçün ümumi axarının kəsilməsi 
(Xoledoxolitotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.496 51.43

Dekompressiya üçün xoledoxohepatik borunun taxılması 
(Dekompressiya üçün xoledoxohepatik traktin kateterizasiyası. 
Hepatoxoledoxostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.497 51.61 Sistik axarın qalığının kəsiklə çıxarılması (Eksiziya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.498 51.64

Öd axarların və ya Oddi sfinkterin zədələnməsinin endoskopik 
kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.499 51.71 Ümumi öd axarının birincili tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.500 51.72 Xoledoxoplastika (ümumi öd axarının fistulasının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.501 51.81 Oddi sfinkterin dilatasiyası (Vater ampulasının dilatasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.502 51.84 Ampula və öd axarının endoskopik dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.503 51.94 Öd yollarının anastomozun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.504 52.01 Pankreatik sistin kateter vasitəsilə drenaj edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.505 52.09 Digər pankreatotomiya (Pankreatolitotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.506 52.12 Mədəaltı vəzinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.507 52.21

Pankreatik axarın zədələnmə və ya toxumasının endoskopik 
kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100

2.6.508 52.3 Pankreatik sistin marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.509 52.4

Pankretik sistin daxili drenajı 
(Pankreatikosistoduodenostomiya.Pankreatikosistoqastrostomiy
a.Pankreatikosistoyeyunostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.510 Tətbiq edilmir Boylama pankreato-yeyunostomiya (Puestov əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.511 52.51 Proksimal pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.512 52.52 Distal pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.513 52.53 Radikal subtotal pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800

2.6.514 52.6 Total pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800

2.6.515 52.7 Radikal pankreatikoduodenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.516 53.01

Düz qasıq yırtığının digər və açıq  bərpası (düz qasıq yırtığının 
birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.517 53.02

Çəp qasıq yırtığının digər və açıq  bərpası (çəp qasıq yırtığının 
birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.518 53.03

Düz qasıq yırtığının qreft və ya protezlə  digər və açıq  bərpası 
(düz qasıq yırtığının birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə 
olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450

2.6.519 53.04

Çəp qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq bərpası 
(çəp qasıq yırtığının birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə 
olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450
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2.6.520 53.11

Düz qasıq yırtığının digər və açıq ikitərəfli bərpası (düz qasıq 
yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550

2.6.521 53.12

Çəp qasıq yırtığının digər və açıq ikitərəfli bərpası (çəp qasıq 
yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550

2.6.522 53.14

Düz qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq ikitərəfli 
bərpası (düz qasıq yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft 
istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600

2.6.523 53.15

Çəp qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq ikitərəfli 
bərpası (çəp qasıq yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft 
istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600

2.6.524 53.2 Bud yırtığının birtərəfli bərpası (qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.525 53.21

Bud yırtığının qreft və ya protezlə birtərəfli bərpası (bud 
yırtığının birtərəfli bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450

2.6.526 53.3 Bud yırtığının ikitərəfli bərpası (qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550

2.6.527 53.31 Bud yırtığının ikitərəfli bərpası(qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600

2.6.528 53.4

Göbək yırtığının  bərpası (göbək yırtığının açıq üsulla bərpası, 
Qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.529 53.41

Göbək yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq bərpası 
(göbək yırtığının açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450

2.6.530 53.42

Göbək yırtığının qreft və ya protezlə laparoskopik  bərpası 
(göbək yırtığının laparoskopik bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600

2.6.531 53.59

Ön qarın divarının digər yırtıqlarının bərpası  (ön qarın divarının 
yırtıqlarının açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.532 53.6

Ön qarın divarının digər yırtığının qreft və ya protezlə bərpası 
(ön qarın divarının yırtığının açıq üsulla bərpası, qreft istifadə 
olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450

2.6.533 53.63

Ön qarın divarının digər  yırtığının qreft və ya  protezlə  digər 
laparoskopik bərpası (ön qarın divarının yırtığının laparoskopik 
bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600

2.6.534 53.71 Diafraqmal yırtığın laparoskopik bərpası (abdominal giriş) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.535 53.72

Diafraqmal yırtığının digər və açıq  bərpası, abdominal giriş 
(diafraqmal yırtığının açıq üsulla bərpası abdominal giriş) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.536 53.80

Diafraqmal yırtığının  bərpası, torakal giriş, başqa cür müəyyən 
edilməyib (diafraqmal yırtığının torakoabdominal bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600

2.6.537 53.82 Parasternal yırtığın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.538 53.83 Diafraqmal yırtığın laparoskopik bərpası (torakal giriş) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.539 53.84

Diafraqmal yırtığın digər və açıq  bərpası, torakal giriş 
(diafraqmal yırtığının açıq üsulla bərpası torakal giriş) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.540 53.9

Digər yırtığın bərpası (digər abdominopelvik yırtıqların işiatik, 
işiorektal, lumbar, obturator, retroperitoneal, şiatik bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.541 Tətbiq edilmir

Postoperasion yırtığın açıq üsulla bərpası (kiçik ölçülü) (qreft 
istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450

2.6.542 Tətbiq edilmir

Postoperasion yırtığın açıq üsulla bərpası (orta ölçülü) (qreft 
istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500

2.6.543 Tətbiq edilmir

Postoperasion yırtığın açıq üsulla bərpası (böyük ölçülü) (qreft 
istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 550

2.6.544 54.0

Qarın divarında aparılan kəsiklər (ekstraperitoneal absesin 
drenləşdirilməsi, retroperitoneal absesin drenləşdirilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.545 54.12 Laparotomiya (Relaporatomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.546 54.19

Digər laparatomiya  növləri (Laparatomiya, İntraperitoneal abses 
və ya hematomanın drenaji) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.547 54.23

Peritonun biopsiyası (Laparoskopik peritonun biopsiyası, 
müsariqə, piylik, peritoneal implant) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350
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2.6.548 54.25 Peritoneal lavaj *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.549 54.3

Qarın boşluğu və ya göbəyin zədələnmə və ya toxumasının  
kəsiklə çıxarılması  və ya desrtuksiyası (Qarın divarının və ya 
göbəyin zədələnməsinin və ya desrtuksiyasının kəsiklə 
çıxarılması. Qarın divarının cərrahi təmizlənməsi. Debridman, 
Omfalektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.550 54.5 Peritoneal bitişmələrin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.551 54.51 Periton bitişmələrin laparoskopik lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.552 54.59 Periton bitişmələrin digər lizis yolları *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.553 54.62

Qranulyasiya olunmuş qarın yarasının gecikmiş bağlanması 
(dərialtı yaranın gecikmiş bağlanması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.554 54.63

Qarın divarının digər tikilmə növləri (qarın divarının cırılmasının 
tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.555 54.64 Peritonun ikincili tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.556 54.71 Qastrosxizisin təmiri *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.557 54.75

Müsariqənin digər bərpa növləri (Mezenterik plikasiya. 
Mezenteropeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.558 54.91 Perkutan abdominal drenaj (Parasentez) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.559 54.92 Periton boşluğundan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.560 54.93 Kutaneoperitoneal fistulanın yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.561 Tətbiq edilmir Karbunkul və flegmonada əməliyyat (kiçik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.562 Tətbiq edilmir Karbunkul və flegmonada əməliyyat (orta) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.563 Tətbiq edilmir Karbunkul və flegmonada əməliyyat (böyük) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.564 54.96 Periton boşluğuna havanın vurulması (Pnevmoperitoneum) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.565 54.97

Periton boşluğuna yerli təsir göstərən terapevtik maddənin 
inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 19

2.6.566 54.98 Peritoneal dializ *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.567 55.02 Nefrostomiya (pielostomiya açıq üsulla) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.568 Tətbiq edilmir

Perkutan nefrolitotomiya fraqmentasiya olunmadan (komleks 
olmayan daş). Sidik axarına stentin yerləşdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.569 Tətbiq edilmir

Perkutan nefrolitotomiya fraqmentasiya olunmadan (kompleks 
daş). Sidik axarına stentin yerləşdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.570 Tətbiq edilmir

Perkutan nefrolitotomiya fraqmentasiya olunmadan (mərcanvari 
daş). Sidik axarına stentin yerləşdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500

2.6.571 55.04

Perkutan nefrolitotomiya fraqmentasiya olunmaqla (2 mərhələ). 
Sidik axarına stentin yerləşdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.572 55.11 Pielotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 700

2.6.573 55.21 Nefroskopiya (diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.574 55.24 Böyrəyin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.575 55.4

Hissəvi nefrektomiya (Kalikektomiya. Böyrəyin pazvari 
rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900

2.6.576 55.5 Sadə nefrektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.577 55.51 Nefroureterektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.578 55.53 Transplantasiya və ya rədd edilmiş böyrəyin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.579 55.54 İkitərəfli nefrektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000
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2.6.580 55.7 Nefropeksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.581 55.81 Böyrəyin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.582 55.83 Böyrəyin fistulanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.583 55.92

Nefrostomiya və ya pielostomiya (perkutan üsulla). Böyrəyin 
(ləyənin) perkutan aspirasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.584 55.93 Nefrostoma borusunun dəyişdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.585 55.94 Pielostoma borusunun dəyişdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.586 56.1 Ureteral meatotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.587 56.2 Ureterotomiya (Litotomiya açıq və ya endoskopik) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600

2.6.588 56.31 Ureteroskopiya (diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.589 56.33 Sidik axarının qapalı endoskopik biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.590 56.4 Ureterektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.591 56.61

Digər dərialtı ureterostomanın yaradılması (sidik axarının dəriyə 
anastomozu) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100

2.6.592 56.71

Bağırsağa aparılan urinar diversiya (sidik axarının bağırsağa 
anastomozu) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100

2.6.593 56.74

Ureteroneosistostomiya (sidik axarının sidik kisəsi yamağı 
vasitəsilə dəyişdirilməsi. Ureterovezikal anastomoz) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.594 56.82 Sidik axarının cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.595 56.83 Ureterostomanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.596 56.84 Sidik axarının digər fistulanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.597 56.91 Ureteral meatusun dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.598 57.1 Sistotomiya və sistostomiya (açıq üsulla) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.599 57.17 Perkutan sistostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.600 57.21 Sistolitotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 500

2.6.601 57.32 Transuretral sistoskopiya (diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.602 57.33 Sidik kisənin transuretral biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.603 57.34 Sidik kisəsinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.604 57.49

Sidik kisəsinin zədələnmə və ya toxumasının digər transuretral 
kəsiklə (endoskopik) çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.605 57.51 Uraxusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.606 57.6 Hissəvi sistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.607 57.7 Total sistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.608 57.81 Sidik kisəsinin cırılmanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.609 57.82 Sistostomanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.610 57.83

Sidik kisəsi və bağırsağa sirayət edən fistulanın bərpası 
(rektovezikovaginal) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.611 57.84 Sidik kisəsinin digər fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.612 57.85 Sistouretroplastika və sidik kisəsinin boynunun plastik bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.613 57.86 Sidik kisəsinin ekstrofiyanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000

2.6.614 57.87 Sidik kisəsinin rekonstruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600
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2.6.615 57.88 Sidik kisəsinin digər anastomoz növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600

2.6.616 57.89 Sidik kisəsinin digər bərpa növləri (Sidik kisəsi sallanmaları) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.617 57.91 Sidik kisəsinin sfinkterotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.618 57.92 Sidik kisəsinin boynunun dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.619 57.93

Sidik kisəsinin qanaxmasının dayandırıılması (əməliyyatdan 
sonrakı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.620 58.0 Uretrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.621 58.1 Uretral meatotomiya (xarici) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.622 58.22 Digər uretroskopiya növləri (Uretroskopiya diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.623 58.23 Uretranın biopsiyası (endoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.624 58.31

Uretra zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə 
çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.625 58.41 Uretra cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.626 58.42 Uretrostomanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.627 58.43 Uretranın digər fistulanın qapadılması (rektouretral) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.628 58.44 Uretranın reanastomozu *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.629 58.45 Hipospadiya və ya epispadiyanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.630 58.47 Uretral meatoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.631 58.5

Uretral strikturanın ləğvi (Uretral sfinkterin kəsilməsi. Daxili 
uretral meatotomiya. Uretrolizis) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.632 58.93 Süni sidik sfinkterin implantasiyası [SSS] *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.633 59.5 Retropubik uretral asılma (Uretropeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.634 59.71 Uretrovezikal asılma üçün levator əzələsi əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.635 59.72 Uretra və ya sidik kisəsinin boynuna implantın inyeksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 500

2.6.636 60.12 Prostatın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.637 60.14 Toxum kisəciklərin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.638 60.29

Digər transuretral prostatektomiya (Prostat vəzinin transuretral 
rezeksiyası TURP) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.639 60.3 Suprapubik prostatektomiya (açıq adenomektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.640 60.71

Toxum kisəciklərin perkutan aspirasiyası (Toxum kisəciklərin 
aspirasiyası /punksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 35

2.6.641 61.0 Xayalıq və “tunica vaginalis”-də kəsilməsi və drenaj edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.642 61.2

Hidroselenin kəsiklə çıxarılması (tunika vaginalisin) 
(Hidroselektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.643 61.41 Xayalıq və "tunica vaginalis"-in cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.644 61.42 Skrotal fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.645 62.12 Xayanın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.646 62.3 Birtərəfli orxiektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.647 62.4 Bilateral orxiektomiya (ikitərəfli orxiektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.648 62.5 Orxiopeksiya (xayalıqda xayanın mobilizasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.649 Tətbiq edilmir

Toxum ciyəsinin varikoselenin ləğvi (birtərəfli, yerli anesteziya 
ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300
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2.6.650 Tətbiq edilmir

Toxum ciyəsinin varikoselenin ləğvi (iki tərəfli, yerli anesteziya 
ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.651 Tətbiq edilmir

Toxum ciyəsinin varikoselenin ləğvi (birtərəfli, ümumi anesteziya 
ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.652 Tətbiq edilmir

Toxum ciyəsinin varikoselenin ləğvi (ikitərəfli, ümumi anesteziya 
ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.653 63.2

Toxumdaşıyıcı kanalının sistinin kəsiklə çıxarılması 
(spermatoselektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.654 63.3

Toxum ciyəsi və xaya artımının zədələnmə və ya toxumasının 
kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.655 63.4 Epididimektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.656 64.0 Sünnət *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.657 64.11 Penisin biopsiyası (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.658 64.3 Penisin amputasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600

2.6.659 64.41 Penisin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.660 64.42 “Chordee”-in düzəldilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.661 65.1

Yumurtalıqlarda aparılan diaqnostik prosedurlar (Diaqnostik 
laparoskopiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.662 65.13 Yumurtalığın laparoskopik biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.663 65.22 Yumurtalığın pazvari rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.664 65.24 Yumurtalığın laparoskopik pazvari rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.665 65.25

Yumurtalığın laparoskopik üsulla kəsilməsi və ya destruksiyası 
(Yumurtalıq kistasının laporaskopik çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.666 65.29

Yumurtalığın kəsilməsinin və ya destruksiyasının digər üsulları 
(Yumurtalığın biseksiyası. Yumurtalığın katerizasiyası. 
Yumurtalığın hissəvi rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.667 65.3 Birtəfəli ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.668 65.31 Laparoskopik birtərəfli ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.669 65.4 Birtərəfli salpinqo-ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.670 65.41 Laparoskopik birtərəfli salpinqo-ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.671 65.51

Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın digər üsulla çıxarılması 
(qadın kastrasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.672 65.53

Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın laparoskopik üsulla 
çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.673 65.61

Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın və boruların digər 
üsulla çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.674 65.63

Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın və boruların 
laparoskopik üsulla çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.675 65.81

Yumurtalıq və fallop borusu bitişmələrinin laparoskopik lizisi 
(adezyolizis) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.676 65.89

Yumurtalıq və fallop borusu bitişmələrinin digər yollarla lizisi 
(laparotomiya ilə adezyolizis) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.677 65.91 Yumurtalığın aspirasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.678 65.99 Yumurtalığın drillinqi (laparoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.679 66.01 Salpinqotomiya (laparoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.680 66.4 Total birtərəfli salpinqektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.681 66.5 Total ikitərəfli salpinqektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.682 66.6 Digər salpinqektomiya (Kauterizasiya. Koaqulyasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.683 66.62 Boru hamiləliyinin ləğvi ilə birlikdə aparılan salpinqektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600
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2.6.684 67.0 Servikal kanalın genişləndirilməsi (Servikal dilatasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 19

2.6.685 67.2 Uşaqlıq boynunun konizasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.686 67.31 Servikal kistanın marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250

2.6.687 67.32

Uşaqlıq boynunun zədələnmiş sahəsinin kauterizasiya vasitəsilə 
destruksiyası (Elektrokonizasiya. LEEP. LLETZ) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.688 67.39

Uşaqlıq boynu toxumasının və ya zədələnmiş sahəsinin 
kəsilməsi və destruksiyasının digər növləri (Uşaqlıq boynu 
eroziyasının dərmanla yandırılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 23

2.6.689 67.4 Uşaqlıq boynunun amputasiyası (Serviksektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.690 67.51 Uşaqlıq boynunun transabdominal serklyajı (Laparoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.691 67.59

Daxili servikal dəliyin bərpası.Transvaginal serklyaj (Uşaqlıq 
boynunun çatışmazlığı zamanı tikişin qoyulması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.692 67.61 Uşaqlıq boynunun cırığının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.693 68.12 Histeroskopiya (Diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.694 68.2

Uşaqlıq toxumasının və ya uşaqlığın zədələnmiş sahəsinin 
destruksiyası və ya kəsilib çıxarılması (Endometrioz ocaqlarının 
laparoskopik koaqulyasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.695 68.21

Endometriumun sinexiyalarının aralanması (Laparotomiya ilə 
adenolizis, Laparoskopiya ilə adezyolizis, Histeroskopiya ilə 
sinexiya açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.696 68.22

Uşaqlığın anadangəlmə arakəsməsinin kəsilməsi və ya kəsilib 
çıxarılması (Metroplastika əməliyyatı. Histeroskopiya ilə septum 
rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.697 68.23 Endometriumun ablasiyası  (Histeroskopiya ablasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.698 68.29

Uşaqlığın zədələnmə sahələrinin kəsilib çıxarılmasının və ya 
destruksiyasının digər növləri (Miomektomiya. Laparoskopik 
miomektomiya. Histeroskopiya ilə polip rezeksiyası. 
Histeroskopik miomektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.699 68.31 Subtotal laparoskopik supraservikal histerektomiya (LSH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.700 68.39

Digər və dəqiqləşdirilməmiş subtotal abdominal histerektomiya 
(Supraservikal histerektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.701 68.41 Total laparoskopik abdominal histerektomiya (TLH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.702 68.49 Digər və dəqiqləşdirilməmiş total abdominal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.703 68.51 Laparoskopik assistensiya ilə vaginal histerektomiya (LAVH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.704 68.59 Digər və dəqiqləşdirilməmiş vaginal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.705 68.61 Laparoskopik radikal abdominal histerektomiya  (TLRH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900

2.6.706 68.69 Digər və dəqiqləşdirilməmiş radikal abdominal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.707 68.71 Laparoskopik radikal vaginal histerektomiya (LRVH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900

2.6.708 68.79 Digər və dəqiqləşdirilməmiş radikal vaginal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.709 69.0

Dilyatasiya və uşaqlığın küretajı (Uşaqlığın diaqnostik 
qaşınması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.710 69.01

Hamiləliyi pozmaq məqsədilə dilyatasiya və küretaj (Süni abort, 
doqquz həftədən sonra) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.711 69.02 Doğuşdan və ya düşükdən sonra dilyatasiya və küretaj *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.712 69.09

Digər dilyatasiya və küretaj (Hamiləliyi pozmaq məqsədilə 14-20 
həftə arasında) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.713 69.2

Uşaqlığın saxlayıcı strukturlarının bərpası (Laparoskopik 
ligamentopeksiya əməliyyatları) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.714 69.22

Uşaqlığın asılmasının digər növləri (Uşaqlığın suspenziyası, 
Laparoskopiya ilə uşaqlığın suspenziyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600
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2.6.715 69.29

Uşaqlıq və saxlayıcı strukturlarda digər bərpa əməliyyatları. 
Uşaqlıqda prolaps zamanı laparoskopik korreksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.716 69.3

Uşaqlığın paraservikal denervasiyası (Laparoskopik uterosakral 
denervasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550

2.6.717 69.51

Hamiləliyi pozmaq məqsədilə uşaqlığın aspirasion küretajı 
(Doqquz həftəsinə qədər abort) *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.718 69.52

Doğuşdan və ya abortdan sonra aspirasion küretaj (Doğuşdan 
və ya düşükdən sonra aspirasion küretaj, Karman aspirasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.719 69.59 Uşaqlığın digər aspirasion küretajı *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.720 69.6

Medikamentoz abort  (Medikamentoz abort, küretaj daxil, 
doqquz həftədən sonra) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.721 69.95

Uşaqlıq boynunun kəsilməsi (Uşaqlıq boynunun eksiziyası 
(konizasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 59

2.6.722 69.96

Uşaqlıq boynundan serklyaj materialının xaric edilməsi (Uşaqlıq 
boynunun tikişlərinin sökülməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 23

2.6.723 69.97

Uşaqlıq boynundan digər yad cisimlərin xaric edilməsi 
(Histeroskopiya ilə yad cismin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.724 70.0 Kuldosentez (Douqlas (arxa tağ) punksiyası)) *1.*2.*3.*4.*5.*6 23

2.6.725 70.11 Himenotomiya (Himenin açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.726 70.13

Uşaqlıq yolunda mənfəzdaxili bitişmələrin lizisi (Vaginal 
bitişmənin açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550

2.6.727 70.14 Digər vaginotomiya (Vaginal septumun kəsilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.728 70.51 Sistoselenin bərpası (Ön kolporafiya, uretroselenin bərpası ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.729 70.52 Rektoselenin bərpası (Arxa kolporafiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.730 70.73 Rektovaginal fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.731 70.75 Uşaqlıq yolunun digər fistulasının aradan qaldırılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.732 71.24

Bartolin vəzinin (kistanın) kəsilib çıxarılması və ya digər 
destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.733 71.29

Bartolin vəzidə digər əməliyyatlar (Bartolin vəzi absesinin 
açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.734 71.3

Vulvanın və aralığın lokal kəsilib çıxarılmasının və 
destruksiyasının digər növləri (Skene vəzisinin aralanması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.735 71.5 Radikal vulvektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 35

2.6.736 71.61 Birtərəfli vulvektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 23

2.6.737 71.62 İkitərəfli vulvektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 35

2.6.738 71.71 Vulvanın və ya aralığın cırıqlarının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.739 71.72 Vulvanın və ya aralığın fistulasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.740 71.79

Vulvada və aralıqda digər bərpa əməliyyatları (Köhnə mamalıq 
cırıqlarının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.741 71.8 Vulvada digər əməliyyatlar (Vulva kistinin kəsilib çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.742 73.5 Doğuşa əllə yardım - Normal doğuş *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.743 73.59

Doğuşa əllə yardım, digər (Doğuşa əllə yardım - Normal doğuş, 
çoxdöllü hamiləlik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.744 74.0

Klassik Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı (Keysəriyyə kəsiyi 
əməliyyatı və dölün çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.745 Tətbiq edilmir

Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı və dölün çıxarılması - (çoxdöllü 
hamiləlik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550

2.6.746 74.3

Borudan kənar ektopik hamiləliyin aradan qaldırılması (Ektopik 
abdominal və ya uşaqlıq borusu çırılmasından sonra dölün 
peritoneal və ya ekstraperitoneal boşluğundan çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600
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2.6.747 75.1 Diaqnostik amniosentez *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.748 76.31 Hissəvi mandibulektomiya (Hemimandibulektomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 800

2.6.749 76.5

Temporomandibular artroplastika / Gicgah-çənə oynağının 
artroplastikası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.750 76.71 Molyar və zigomatik sümüklərin sınığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 300

2.6.751 76.73

Maksillyar sınığının qapalı reduksiyası /Əng sümüyü sınığının 
qapalı reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 600

2.6.752 76.74 Əng sümüyü sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.753 76.76 Çənə sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 900

2.6.754 76.78

Üzün sınığının digər qapalı reduksiyası (Orbital sınığının qapalı 
reduksiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 900

2.6.755 76.93 Gicgah–çənə  çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.756 77.0 Sekvestrektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.757 77.1

Sümüyün ayrılma aparılmadan digər yollarla kəsilməsi 
(Osteotomiya yerinin təkrar açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.758 77.2 Pazvari osteotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.759 77.4 Sümüyün biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.760 77.51

Bursektomiya, yumşaq toxumaların korreksiyası və birinci 
metatarsal sümüyünün osteotomiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.761 77.52

Bunionektomiya, yumşaq toxumaların korreksiyası və artrodezlə 
birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400

2.6.762 77.53

Digər bunionektomiya növləri, yumşaq toxumaların korreksiyası 
ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.763 77.56 Pəncənin çəkicvari barmağının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.764 77.57 Caynaqlı pəncənin bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.765 77.58

Ayaq barmaqlarında aparılan digər kəsiklə çıxarılması, 
birləşdirilməsi və bərpa növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.766 78.1

Xarici fiksator (İlizarov) vasitəsinin tətbiqi (sümüyə ştift / tel 
taxılması ilə birlikdə olan fiksator) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.767 78.6 Sümükdən implantasiya edilən vasitələrin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.768 78.7 Osteoklaziya *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.769 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya aparılmadan kiçik sümüyün sınığının qapalı 
reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.770 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya aparılmadan orta sümüyün sınığının qapalı 
reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.771 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya aparılmadan böyük sümüyün sınığın qapalı 
reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.772 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya ilə birlikdə kiçik sümüyün sınığının qapalı 
reduksiyası (eksternal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 300

2.6.773 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya ilə birlikdə orta sümüyün sınığının qapalı 
reduksiyası (eksternal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 400

2.6.774 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya ilə birlikdə böyük sümüyün sınığının qapalı 
reduksiyası (eksternal  osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500

2.6.775 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya aparılmadan kiçik sümüyün sınığının açıq 
reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.776 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya aparılmadan orta sümüyün sınığının açıq 
reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.777 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya aparılmadan böyük sümüyün sınığının açıq 
reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.778 79.71 Çiyin çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.779 79.72 Dirsək çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.780 79.73 Bilək çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

66



2.6.781 79.74 Əl və barmaq çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.782 79.75 Bud çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.783 79.76 Diz çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.784 79.77 Topuq çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.785 79.78 Pəncə və ayaq barmaqların çıxığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.786 79.81 Çiyin çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800

2.6.787 79.82 Dirsək çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 700

2.6.788 79.83 Bilək çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 500

2.6.789 79.84 Əl və barmaq  çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 300

2.6.790 79.85 Bud çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800

2.6.791 79.86 Diz çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800

2.6.792 79.87 Topuq çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 700

2.6.793 79.88 Pəncə və ayaq barmağı  çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 350

2.6.794 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya ilə birlikdə kiçik sümüyün sınığının açıq 
reduksiyası (internal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 350

2.6.795 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya ilə birlikdə orta sümüyün sınığının açıq 
reduksiyası (internal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500

2.6.796 Tətbiq edilmir

Daxili fiksasiya ilə birlikdə böyük sümüyün sınığının açıq 
reduksiyası (internal osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 650

2.6.797 80.2 Artroskopiya (Diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.798 80.3 Oynaq strukturunun biopsiyası (artroskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.799 80.51 Fəqərəarası diskin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 850

2.6.800 80.6

Dizin oraqvari qığırdağının kəsiklə çıxarılması  (Meniskektomiya - 
oynaq siçanının çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.801 80.7

Sinovektomiya (sinovial membranın tam və ya hissəvi 
rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.802 Tətbiq edilmir Fəqərələrarası disk yırtığı: əlavə hər məsafə *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.803 81.01 Atlas-ox üzrə onurğa sütununun birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500

2.6.804 81.02 Ön sütunun digər servikal birləşdirilməsi, ön texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.805 81.03 Arxa sütunun digər servikal birləşdirilməsi, arxa texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400

2.6.806 81.04

Ön sütunun dorsal və dorsolumbar birləşdirilməsi, ön texnika 
(tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.807 81.05 Arxa sütunun dorsal və dorsolumbar birləşdirilməsi (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400

2.6.808 81.06

Ön sütunun lumbar və lumbosakral birləşdirilməsi, ön texnika 
(tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.809 81.07

Arxa sütunun lumbar və lumbosakral birləşdirilməsi, arxa texnika 
(tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400

2.6.810 81.08

Ön sütunun lumbar və lumbosakral birləşdirilməsi, arxa texnika 
(tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400

2.6.811 81.11

Topuğun birləşdirilməsi (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya 
cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.812 81.12 Üçlü artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.813 81.13

Subtalar birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya 
cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.814 81.14

Midtarsal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya 
cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200
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2.6.815 81.15

Tarsometatarsal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici 
fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.816 81.16

Metatarsofalangeal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici 
fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.817 81.18

Subtalar oynağın artroereizisi (artrodez - sümük qrefti, xarici 
fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.818 81.21 Bud-çanaq oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.819 81.22 Diz oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.820 81.23 Çiyin oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.821 81.24 Dirsək oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200

2.6.822 81.25 Karporadial birləşdirilmə *1.*2.*3.**4.*5.*6 700

2.6.823 81.26 Metakarpokarpal birləşdirilmə *1.*2.*3.**4.*5.*6 700

2.6.824 81.27

Metakarpofalanqal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici 
fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.825 81.28

Falanqaarası birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici 
fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500

2.6.826 81.43

Diz oynağının bərpa triadası (ön çarpaz bağın bərpası ilə birgə 
aparılan meniskektomiya əməliyyatı. O'Donoghue prosedurası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400

2.6.827 81.44

Patellar stabilizasiya (Patellanın residivləşən çıxığının Roux-
oldthwait əməliyyatı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.828 81.45

Çarpazvari bağlarının digər bərpa növləri (xaçvari bağlarının 
artroskopik rekonstruksiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.829 81.46 Kollateral bağlarının digər bərpa növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000

2.6.830 81.51

Bud-çanaq oynağının total dəyişdirilməsi (Həm bud sümüyü 
başının və asetabulumun protez vasitəsilə dəyişdirilməsi. Bud-
çanaq oynağının total rekonstruksiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 3500

2.6.831 81.52

Bud-çanaq oynağının hissəvi dəyişdirilməsi (bipolyar 
endoprotez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500

2.6.832 81.54 Diz oynağının total dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 3500

2.6.833 81.62 2-3 fəqərənin birləşdirilməsi və ya təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1750

2.6.834 81.63 4-8 fəqərənin birləşdirilməsi və ya təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2250

2.6.835 81.64

9 və ya daha çox fəqərənin birləşdirilməsi və ya təkrar 
birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 3750

2.6.836 81.65 Perkutan vertebroplastika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1050

2.6.837 81.91 Artrosentez (oynağın punksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 35

2.6.838 81.92 Oynaq və ya bağına terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 35

2.6.839 81.93 Yuxarı ətrafın kapsula və ya bağın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.840 81.94 Topuq və pəncənin kapsula və ya bağın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.841 81.95 Aşağı ətrafın digər kapsula və ya bağın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.842 82.01 Əlin vətər qılafının kəsilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.843 82.02 Əlin miotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.844 82.03 Əlin bursotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.845 82.04 Palmar və ya tenar sahənin kəsilməsi və drenaj edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.846 82.11 Əlin tenotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.847 82.12 Əlin fassitomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.848 82.21 Əldə vətər qılafının qanqlionektomiyası (bilək) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350
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2.6.849 82.42 Əlin “flexor” vətərinin gecikdirilmiş tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.850 82.43 Əlin digər vətərinin gecikdirilmiş tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.851 82.44 Əlin “flexor” vətərinin digər tikilməsi növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.852 82.45

Əlin digər vətərinin digər tikilməsi növləri (açıcı vətərlərin 
tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.853 82.46 Əlin əzələ və ya fassiyanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.854 82.51 Əlin vətərinin yerdəyişməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 550

2.6.855 82.52 Əlin vətərinin resessiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 550

2.6.856 82.53 Əlin vətərinin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 550

2.6.857 82.57

Əlin vətər transpozisiyasının digər yolları (çoxlu vətərin 
transpozisiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300

2.6.858 82.58

Əlin əzələ transpozisiyasının digər yolları (çoxlu əzələ 
transpozisiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.859 82.85 Əlin tenodez növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.860 82.86 Əlin tenoplastika növləri (miotenoplastika) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.861 82.91 Əlin bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.862 82.94 Əlin synovial kisəsinə terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 23

2.6.863 82.95 Əlin vətərinə terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 23

2.6.864 83,03 Bursotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6  200

2.6.865 83.11 Axillotenotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.866 83.12 Bud-çanaq oynağının adductor tenotomiyası/uzaqlaşdırıcı *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.867 83.13 Digər tenotomiya növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.868 83.14 Fassiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.869 83.21 Yumşaq toxumaların açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.870 83.39 Baker sistin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.871 83.5 Bursektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.872 83.61 Aşağı ətraflarda vətər qılafının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.873 83.62 Aşağı ətraflarda vətərin gecikdirilmiş tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.874 83.63 Rotator manjet bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.875 83.64 Axillorrafiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 450

2.6.876 83.71 Aşağı ətraflarda vətərin yerdəyişməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.877 83.72 Aşağı ətraflarda vətərin resessiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.878 83.73 Aşağı ətraflarda vətərin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.879 83.84 Ayaq əyriliyinin aradan qaldırılması (Evans əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.880 83.85

Aşağı ətraflarda əzələ və ya vətər uzunluğunda edilən digər 
dəyişikliklər (Hamstring uzadılması. Daban vətərinin 
qısaldılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.881 83.86 Quadriseps plastikası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.882 83.91

Aşağı ətraflarda əzələ, vətər, fassiya və sinovial kisənin 
bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.883 83.94 Sinovial kisənin aspirasiyası (punksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 23
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2.6.884 83.95 Digər yumşaq toxumaların aspirasiyası (punksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 23

2.6.885 83.96 Sinovial kisəyə terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 23

2.6.886 83.97 Aşağı ətrafların vətərlərinə terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 23

2.6.887 84.01 Barmağın amputasiyası və dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.888 84.02 Baş barmağın amputasiyası və dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.889 84.03 Əldə amputasiya (kapral sümüklərdən keçən amputasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.890 84.04 Biləyin dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.891 84.05 Saiddən keçməklə aparılan amputasiya (Saidin amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.892 84.06 Dirsək dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.893 84.07 Bazu sümüyündən keçən amputasiya (Bazunun amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.894 84.08 Çiyinin dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.895 84.09 İntertorakoskapulyar amputasiya (Çiyinin geniş amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.896 84.11

Ayaq barmağının amputasiyası (Metatarsofalangeal oynağından 
keçən amputasiyası. Ayaq barmağının dizartikulyasiyası. 
Metatarsal basin amputasiyası. Pəncənin şüavari amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400

2.6.897 84.12

Pəncədən keçən amputasiyası (Pəncənin ön hissəsinin 
amputasiyası. Pəncənin orta hissəsindən keçən amputasiya. 
Chopart amputasiya. Midtarsal amputasiya. Transmetatarsal 
amputasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600

2.6.898 84.13 Topuğun dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.899 84.14

Qamış və incik sümüklərinin topuq çıxıntısından keçən 
topuğunun amputasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.900 84.15

Dizdən aşağı aparılan digər amputasiya (Qamış və incik 
sümüklərindən keçən ayağın amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700

2.6.901 84.16

Dizin dizartikulyasiyası (Batch. Spitler, McFaddin, Mazet və 
S.P.Roger amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.902 84.17

Dizdən yuxarı aparılan amputasiya (Bud sümüyündən keçərək 
aparılan amputasiya. Budun amputasiyası. Dizdən aşağı olan 
amputasiyanın dizdən yuxarı amputasiyaya çevrilməsi. Kondilus 
üstü, dizdən yuxarı amputasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800

2.6.903 84.18 Budun dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.904 84.19 Abdominopelvik amputasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1700

2.6.905 84.21 Baş barmağın təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.906 84.22 Əl barmağının təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.907 84.23 Said, bilək və ya əlin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600

2.6.908 84.24 Bazunun təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600

2.6.909 84.25 Ayaq barmağının təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000

2.6.910 84.26 Pəncənin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600

2.6.911 84.27 Ayağın alt hissəsinin və ya topuğunun təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600

2.6.912 84.28 Budun təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800

2.6.913 Tətbiq edilmir Amputasiya güdülün reviziyası (travmatik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.914 84.40 Protez ətraf vasitəsinin implantasiyası və ya uyğunlaşdırılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.915 84.71 Spinal xarici fiksator cihazının tətbiqi (monoplanar sistem) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200
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2.6.916 84.72

Spinal xarici fiksator cihazının tətbiqi - halqa sistemi (İlizarov və 
Sheffeld növü) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200

2.6.917 84.73 Xarici hibrid fiksator cihazının tətbiqi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500

2.6.918 85.0 Mastotomiya (Süd vəzinin dərisinin kəsilməsi. Mammotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.919 85.12 Süd vəzinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100

2.6.920 85.21

Süd vəzi zədələnməsinin yerli kəsiklə çıxarılması (Süd vəzinin 
fibroz sahəsinin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200

2.6.921 85.22 Süd vəzi kvadrantının rezeksiyası (Lumpektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.922 85.24

Ektopik döş vəzinin toxumasının kəsiklə çıxarılması (Əlavə 
gilənin kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.923 85.31 Birtərəfli reduksiya mammoplastikası (Birtərəfli ginekomastiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350

2.6.924 85.32 İkitərəfli reduksiya mammoplastikası (İkitərəfli ginekomastiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500

2.6.925 86.21 Pilonidal sist və ya sinusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.6.926 87.53 Əməliyyatdaxili xolangioqramma *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.927 98.01 Ağızdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10

2.6.928 98.02

Qida borusundan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin 
çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 25

2.6.929 98.03

Mədə və nazik bağırsaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad 
cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 40

2.6.930 98.04

Yoğun bağırsaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin 
çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 40

2.6.931 98.05

Düz bağırsaq və anusdan kəsik aparılmadan intraluminal yad 
cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 15

2.6.932 98.11 Qulaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10

2.6.933 98.12 Burundan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10

2.6.934 98.13 Qırtlaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 20

2.6.935 98.14 Udlaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 15

2.6.936 98.15

Traxeya və bronxdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin 
çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 50

2.6.937 98.16

Uşaqlıqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin 
çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 30

2.6.938 98.17

Vaginadan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin 
çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 20

2.6.939 98.18

Süni stomadan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin 
çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 15

2.6.940 98.19 Uretradan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 30

2.6.941 98.20

Yad cismin çıxarılması, başqa cür müəyyən edilməyib (yumşaq 
toxumadan kəsik ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150

2.6.942 98.21 Gözdən kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10

2.6.943 98.22

Gözqapağı və ya konyuktivadan kəsik aparılmadan 
pərçimlənmiş yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10

2.6.944 98.23 Vulvadan kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10

2.6.945 98.24

Xayalıq və ya penisdən kəsik aparılmadan yad cismin 
çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 20

2.6.946 98.26 Əldən kəsik aparılmandan  yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10

2.6.947 98.27

Yuxarı ətrafdan kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması, əl 
istisna olmaqla *1.*2.*3.*4.*5.*6 10

2.6.948 98.28 Pəncədən kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 10
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2.6.949 98.29

Aşağı ətrafdan kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması, pəncə 
istisna olmaqla *1.*2.*3.*4.*5.*6 10

2.6.950 98.51

Böyrək, sidik axarı və ya sidik kisəsinin ekstrakorporal şok 
dalğalı litotripsiya (ESWL) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300

2.7.1 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.1 I21.0 Miokardın ön divarının kəskin transmural infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.2 I21.1 Miokardın aşağı divarının kəskin transmural infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.3 I21.2
Miokardın digər dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı kəskin transmural 
infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.4 I21.4 Miokardın kəskin subendokardial infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.5 I22.0 Miokardın ön divarının təkrar infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.6 I22.1 Miokardın aşağı divarının təkrar infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.7 I22.8 Miokardın digər dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı təkrar infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.8 I23.0 Hemoperikard-kəskin miokard infarktının yaxın ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.9 I23.1
Qulaqcıqlararası arakəsmənin qüsuru-kəskin miokard infarktının 
cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.10 I23.2
Mədəciklərarası arakəsmənin qüsuru-kəskin miokard infarktının 
cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.11 I23.3
Hemoperikard yaranmadan ürək divarının cırılması-kəskin 
miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.12 I23.4
Vətər xordasının cırılması-kəskin miokard infarktının cari 
ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.13 I23.6
Aralığın, ürək qulağcığı və mədəciyinin trombozu- kəskin 
miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.1.14 I23.8 Kəskin miokard infarktının digər cari ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.2 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.2.1 I08.0 Mitral və aorta qapaqlarının eyni zamanda zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.2.2 I08.1 Mitral və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.2.3 I08.2 Aortal və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.2.4 I08.3 Mitral, aortal və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.2.5 I08.8 Ürək qapaqlarının digər çoxsaylı xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.2.6 I09.8 Ürəyin digər dəqiqləşdirilmiş revmatik xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.3 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.3.1 I20.0 Qeyri-stabil stenokardiya  (şiddətlənən stenokardiya) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.3.2 I20.1 Sənədlərlə təsdiqlənmiş spazm ilə müşayiət olunan stenokardiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.3.3 I20.8 Stenokardiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.3.4 I24.0 Miokard infarktına səbəb olmayan tac damar trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.3.5 I24.8 Ürəyin kəskin işemik xəstəliyinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.4 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.4.1 I26.0 Kəskin ağciyər ürəyi olması göstərilməklə ağciyər emboliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.4.2 I26.9 Kəskin ağciyər ürəyi olması göstərilmədən ağciyər emboliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.5 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.5.1 I27.0 Birincili ağciyər hipertenziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.5.2 I27.2 Ikincili ağciyər hipertenziyasının digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.5.3 I27.8 Ağciyər-ürək çatışmazlığının digər dəqiqləşdirilmiş formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.6 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.6.1 I28.0 Ağciyər damarlarının arteriovenoz fistulu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.6.2 I28.1 Ağciyər arteriyasının anevrizması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.6.3 I28.8 Ağciyər damarlarının digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.1 I01.0 Kəskin revmatik perikardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.2 I30.0 Kəskin qeyri-spesifik idiopatik perikardit *2.*3.*4.*5.*6

Ağciyər-ürək çatışmazlığının digər formaları
435

Ağciyər damarlarının digər xəstəlikləri
349

Kəskin perikardit, perikardın digər xəstəlikləri 

2.7.  STASİONAR TERAPEVTİK TİBBİ XİDMƏTLƏR ÜZRƏ

Bir neçə qapağın zədələnməsi

394

Stenokardiya

485

Ağciyər emboliyası
353

Miokard infarktı

671
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2.7.7.3 I30.1 Infeksion perikardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.4 I30.8 Kəskin perikarditin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.5 I31.0 Xroniki adgeziv( bitişən) perikardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.6 I31.1 Xroniki konstriktiv (daralan) perikardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.7 I31.2 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hemoperikardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.8 I31.3 Perikardial (qeyri-iltihabi) eksudat *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.9 I31.8 Perikardın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.10 I32.0*
Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı 
müşahidə edilən perikardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.11 I32.1*
Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər 
zamanı müşahidə edilən perikardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.7.12 I32.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı 
müşahidə edilən perikardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.8 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.8.1 I01.1 Kəskin revmatik endokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.8.2 I33.0 Kəskin və yarımkəskin infeksion endokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.8.3 I38 Endokardit, qapaq dəqiqləşdirilmədən (xroniki endokardit) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.8.4 I39.0*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı mitral 
qapağın zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.8.5 I39.1*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı aorta 
qapağının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.8.6 I39.2*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı üçtaylı 
qapağın zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.8.7 I39.3*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı ağciyər 
arteriyası qapağının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.8.8 I39.4*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı ürək 
qapaqlarının çoxsaylı zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.8.9 I39.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı müşahidə 
olunan, qapaq dəqiqləşdirilmədən endokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.9 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.9.1 I01.2 Kəskin revmatik miokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.9.2 I09.0 Revmatik miokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.9.3 I40.0 Infeksion miokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.9.4 I40.1 Izolə olunmuş miokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.9.5 I40.8 Kəskin miokarditin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.9.6 I41.0*
Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı 
müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.9.7 I41.1*
Digər rubrikalarda təsnif olunan virus xəstəlikləri zamanı 
müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.9.8 I41.2*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və 
parazitar xastəliklər zamanı müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.9.9 I41.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı 
müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.1 I42.1 Obstruktiv hipertrofik kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.2 I42.2 Digər hipertrofik kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.3 I42.3 Endomiokardial (eozinofil) xəstəlik (-yi) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.4 I42.4 Endokardial fibroelastoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.5 I42.5 Digər məhdudlaşdırıcı kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.6 I42.6 Alkoqol kardiomiopatiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.7 I42.7
Dərman maddələri və digər xarici amillərin təsirindən əmələ 
gələn kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.8 I42.8 Digər kardiomiopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.9 I43*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı müşahidə 
edilən kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.10 I43.0*
Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər 
zamanı müşahidə edilən kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.11 I43.1* Mübadilə pozuntuları zamanı müşahidə olunan kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.10.12 I43.2*
Qidalanma pozuntuları zamanı müşahidə olunan 
kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6

Miokardit

540

Kardiomiopatiya

547

600

443

Endokardit
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2.7.11 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.11.1 I44.0 Birinci dərəcəli qulaqcıq-mədəcik blokadası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.11.2 I44.1 Ikinci dərəcəli qulaqcıq-mədəcik blokadası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.11.3 I44.2 Tam qulaqcıq-mədəcik blokadası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.11.4 I45.2 Ikidəstəli blokada *2.*3.*4.*5.*6

2.7.11.5 I45.3 Üçdəstəli blokada *2.*3.*4.*5.*6

2.7.11.6 I45.4 Qeyri-spesifik mədəcikdaxili blokada *2.*3.*4.*5.*6

2.7.11.7 I45.5 Ürəyin digər dəqiqləşdirilmiş blokadası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.11.8 I45.6 Vaxtından əvvəl oyanma sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.11.9 I45.8 Keçiriciliyin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.12 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.12.1 I46.0 Ürək fəaliyyətinin uğurlu bərpası ilə nəticələnən ürək dayanması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.12.2 I49.0 Mədəciklərin fibrilyasiyası və titrəməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.12.3 I49.5 Sinus düyünün zəifliyi sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.13 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.13.1 I47.0 Qayıdan mədəcik aritmiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.13.2 I47.1 Mədəciküstü taxikardiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.13.3 I47.2 Mədəcik taxikardiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.13.4 I48 Qulaqcıqların fibrilyasiyası və titrəməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.13.5 I49.1 Qulaqcığın erkən depolyarizasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.13.6 I49.2 Birləşmədən çıxan erkən depolyarizasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.13.7 I49.3 Mədəciklərin erkən depolyarizasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.13.8 I49.8 Ürək ritminin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.14 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.14.1 I50.0 Durğunluq ürək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.14.2 I50.1 Sol mədəcik çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.15 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.15.1 I51.0 Ürək arakəsməsinin qazanılmış qüsuru *2.*3.*4.*5.*6

2.7.15.2 I51.1 Xorda vətərlərinin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cırılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.15.3 I51.2
Məməyəbənzər əzələnin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan 
cırılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.15.4 I51.3 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ürəkdaxili tromboz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.15.5 I51.5 Miokardın degenerasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.15.6 I51.8 Digər dəqiq göstərilməmiş ürək xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.1 I60.0 Yuxu cibi və bifurkasiya hissədən subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.2 I60.1 Orta beyin arteriyasından subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.3 I60.2 Ön birləşdirici arteriyadan subaraxnoidal qansizma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.4 I60.3 Dal birləşdirici arteriyadan subaraxnoidal qansizma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.5 I60.4 Bazilyar arteriyadan subaraxnoidal qansizma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.6 I60.5 Fəqərə arteriyasından subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.7 I60.6 Digər kəllədaxili arteriyalardan subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.8 I60.8 Digər subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.9 I61.0 
Yarımkürələrin qabıqaltı nahiyəsinə (subkortikal) beyindaxili 
qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.10 I61.1 Yarımkürələrin qabıq nahiyəsinə (kortikal) beyindaxili qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.11 I61.3 Beyindaxili beyin kötüyünə qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.12 I61.4 Beyindaxili beyinciyə qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.13 I61.5 Beyindaxili mədəcikdaxilinə qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.14 I61.6 Beyindaxili çox lokalizasiyalı qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.15 I61.8 Digər beyindaxili qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.16 I62.0 Subdural qansızma (kəskin) (qeyri-travmatik) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.17 I62.1 Qeyri-travmatik ekstradural qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.18 I63.0
Beyinönü arteriyaların trombozu nəticəsində yaranan beyin 
infarktı *2.*3.*4.*5.*6

Ürək çatışmazlığı
701

Ürək xəstəliklərinin ağırlaşmaları və dəqiq göstərilməmiş ürək xəstəlikləri

314

Sеrеbrоvаsкulyаr хəstəliкlər

Qulaqcıq-mədəcik blokadası. Keçiriciliyin  digər pozuntuları

686

Ürəyin dayanması. Ürək ritminin digər pozuntuları

253

Paroksizmal taxikardiya. Ürək ritminin digər pozuntuları

249

74



2.7.16.19 I63.1
Beyinönü arteriyaların emboliyası nəticəsində yaranan beyin 
infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.20 I63.3 Beyin arteriyalarının trombozu nəticəsində yaranan beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.21 I63.4
Beyin arteriyalarının emboliyası nəticəsində yaranan beyin 
infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.22 I63.6
Beyin venalarının trombozu nəticəsində yaranan qeyri-piogen 
beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.23 I63.8 Digər formalı beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.24 I64
Qanaxma və ya infarkt olduğu dəqiqləşdirilməyən insult 
(serebrovaskulyar tutma) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.25 I65.0 Fəqərə arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.26 I65.1 Bazilyar arteriyanın tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.27 I65.2 Yuxu arteriyasının tixanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.28 I65.3 Çoxsaylı və ikitərəfli beyinönü arteriyaların tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.29 I65.8 Digər beyinönü arteriyaların tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.30 I66.0 Orta beyin arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.31 I66.1 Ön beyin arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.32 I66.2 Arxa beyin arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.33 I66.3 Beyincik arteriyalarının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.34 I66.4 Beyin arteriyalarının çoxsaylı və ikitərəfli tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.35 I66.8 Beynin digər arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.36 I67.0 Beyin arteriyalarının cırılma baş vermədən təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.37 I67.1 Beynin cırılma baş vermədən anevrizması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.38 I67.2 Serebral ateroskleroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.39 I67.3 Proqressivləşən damar leykoensefalopatiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.40 I67.4 Hipertenziv ensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.41 I67.5 Moyamoya xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.42 I67.6 Kəllədaxili venoz sistemin qeyri-piogen trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.43 I67.7 Digər rubrikalarda təsnif olunmayan beyin (serebral) arteriiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.44  I68.0* Serebral amiloidli angiopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.45  I68.1* Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər zaman*2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.46  I68.2*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı 
müşahidə edilən serebral arteriit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.47  I68.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı beyin 
damarlarının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.48 I69.0 Subaraxnoidal qansızmanın nəticələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.49 I69.1 Kəllədaxili qansızmanın nəticələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.50 I69.2 Digər qeyri-travmatik kəllədaxili qansızmanın nəticələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.16.51 I69.3 Beyin infarktının nəticələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.1 I71.0 Aortanın (istənilən hissəsinin ) təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.2 I71.2
Aortanın döş hissəsinin cırılması barədə məlumat olmadan  
anevrizması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.3 I71.4 Qarın aortasının cırılması barədə məlumat olmadan anevrizması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.4 I71.6
Döş və qarın aortasının cırılması barədə məlumat olmadan 
anevrizması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.5 I72.0 Yuxu arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.6 I72.1 Yuxarı ətraf arteriyalarının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.7 I72.2 Böyrək arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.8 I72.3 Qalça arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.9 I72.4 Aşağı ətraf arteriyalarının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.10 I72.5 Beyinönü arteriyaların anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.11 I72.8
Digər dəqiqləşdirilmiş arteriyaların anevrizması və təbəqələrə 
ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.17.12 I79.0*
Aortanın digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı rast 
gələn anevrizması *2.*3.*4.*5.*6

Anevrizma və təbəqələrə ayrılma

496

872

75



2.7.18 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.18.1 I77.0 Qazanılmış arteriovenoz fistul *2.*3.*4.*5.*6

2.7.18.2 I77.1 Arteriyaların daralması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.18.3 I77.3 Arteriyaların əzələ və birləşdirici toxuma qatının displaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.18.4 I77.4 Qarın (coeliac) arteriyasının sıxılma sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.18.5 I77.8 Arteriyalar və arteriolaların digər dəqiqləşdirilmiş dəyişiklikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.19 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.19.1 I74.0 Qarın aortasının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.19.2 I74.2 Yuxarı ətraf arteriyalarının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.19.3 I74.3 Aşağı ətraf arteriyalarının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.19.4 I74.5 Qalça arteriyasının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.19.5 I74.8 Digər arteriyaların emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.20 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.20.1 İ80.0 Aşağı ətrafların səthi damarlarının flebit və tromboflebiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.20.2 İ80.1 Bud venasının flebit və tromboflebiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.20.3 İ80.2 Aşağı ətrafların digər dərin damarlarının flebit və tromboflebiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.20.4 İ80.8 Digər lokalizasiyalı flebit və tromboflebit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.21 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.21.1 I82.0 Badda-Kiari sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.21.2 I82.1 Miqrasiyaedən tromboflebit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.21.3 I82.2 Boş venanın emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.21.4 I82.3 Böyrək venasının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.21.5 I82.8 Digər dəqiqləşdirilmiş venaların emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.22 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.22.1 I83.0
Aşağı ətraf venalarının xora ilə birgə müşahidə olunan varikoz 
genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.22.2 I83.1
Aşağı ətraf venalarının iltihabi proseslə birgə müşahidə olunan 
varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.22.3 I83.2
Aşağı ətraf venalarının xora və iltihabi proseslə birgə müşahidə 
olunan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.22.4 I83.9
Aşağı ətraf venalarının xora və ya iltihabi proses müşahidə 
olunmadan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.23 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.23.1 I84.1 Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan daxili babasil *2.*3.*4.*5.*6

2.7.23.2 I84.4 Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan xarici babasil *2.*3.*4.*5.*6

2.7.24 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.24.1 I85.0 Qida borusunun qanaxma ilə müşayiət olunan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.24.2 I98.3* 

Qida borusu venalarının digər rubrikalarda təsnif olunan 
xəstəliklər zamanı qanaxma ilə müşayiət edilən varikoz 
genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.25 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.25.1 K22.0 Kardial hissənin axalaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.26 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.26.1 K22.2 Qida borusu keçməzliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.26.2 K22.3 Qida borusunun deşilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.26.3 K22.6 Mədə-qida borusunun cırılmış-hemorragik sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.27 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.27.1 K23.0* Vərəm ezofagiti (A18.8) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.27.2 K23.1* Şaqas xəstəliyi zamanı qida borusunun genişlənməsi (B57.3) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.27.3 K23.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı qida 
borusunun zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.28 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.28.1 K25.0 Mədə xorası, kəskin, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.28.2 K25.4 Mədə xorası,xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6

Qida borusunun digər xəstəlikləri

308

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı qida borusunun 
zədələnmələri

349

 Mədə xorası. Onikibarmaq bağırsağın xorası

Babasil

Qida borusu venalarının varikoz genəlməsi

407

Kardial hissənin axalaziyası 271

Flebit və tromboflebit

317

Qapı venasının trombozu. Digər venaların emboliya və trombozu

320

Aşağı ətraf venalarının vakrikoz genəlməsi

320

241

Arteriyalar və arteriolaların digər zədələnmələri

260

Arteriyaların emboliyası və trombozu

404

76



2.7.28.3 K25.5 Mədə xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.28.4 K25.6
Mədə xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, qanaxma və 
deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.28.5 K26.0 Onikibarmaq bağırsağın xorası, kəskin, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.28.6 K26.4 
Onikibarmaq bağırsağın xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, 
qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.28.7 K26.5
Onikibarmaq bağırsağın xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, 
deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.28.8 K26.6
Onikibarmaq bağırsağın xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, 
qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.28.9 K29.0 Kəskin hemorragik qastrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.28.10 K29.1 Digər kəskin qastritlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.1 K27.0 Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.2 K27.1 Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.3 K27.2
Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin qanaxma və 
deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.4 K27.3
Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin qanaxma və 
deşılmə olmadan *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.5 K27.4
Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, xroniki və ya 
dəqiqləşdirilməmiş qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.6 K27.5
Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, xroniki və ya 
dəqiqləşdirilməmiş deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.7 K27.6
Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, xroniki və ya 
dəqiqləşdirilməmiş qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.8 K28.0 Qastroyeyunal xora, kəskin qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.9 K28.4 
Qastroyeyunal xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş qanaxma 
ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.10 K28.5 Qastroyeyunal xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.29.11 K28.6
Qastroyeyunal xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş qanaxma 
və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.30 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.30.1 K31.0 Mədənin kəskin genişlənməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.30.2 K31.1 Böyüklərin hipertrofik pilorostenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.30.3 K31.2 Mədənin stenozu və qum saatına bənzər strikturası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.30.4 K31.3 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan pilorospazm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.30.5 K31.4 Mədənin divertikulu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.30.6 K31.5 Onikibarmaq bağırsaq keçməzliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.30.7 K31.6 Mədə və onikibarmaq bağırsağın fistulu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.30.8 K31.8 
Mədə və onikibarmaq bağırsağın digər dəqiqləşdirilmiş 
xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.30.9 K31.7 Mədə və onikibarmaq bağırsağın polipi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.31 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.31.1 K56.0 Paralitik ileus *2.*3.*4.*5.*6

2.7.31.2 K56.1 İnvaginasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.31.3 K56.2 Bağırsaqların çevrilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.31.4 K56.3 Öd daşı təsirindən baş verən ileus *2.*3.*4.*5.*6

2.7.31.5 K56.4 Bağırsaq mənfəzinin tutulmasının digər forması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.32 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.32.1 K63.0 Bağırsağın absesi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.32.2 K63.1 Bağırsağın (qeyri-travmatik) deşilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.32.3 K63.2 Bağırsaq fistulu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.32.4 K63.3 Bağırsaq xorası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.33 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.33.1 K70.4 Alkoqol mənşəli qaraciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

Bağırsağın digər xəstəlikləri
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Qaraciyərin fibrozu və sirrozu
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2.7.33.2 K71.7
Qaraciyərin fibroz və sirrozla müşayiət olunan toksiki 
zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.33.3 K72.0 Kəskin və ya yarımkəskin qaraciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.33.4 K72.1 Xroniki qaraciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.33.5 K74.0 Qaraciyər fibrozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.33.6 K74.1 Qaraciyərin sklerozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.33.7 K74.2 Qaraciyərin sklerozu ilə birgə qaraciyər fibrozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.33.8 K74.3 Birincili biliar sirroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.33.9 K74.4 İkincili biliar sirroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.33.10 K76.6 Portal hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.34 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.34.1 K75.0 Qaraciyərin absesi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.35 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.35.1 K76.7 Hepatorenal (qaraciyər-böyrək) sindrom *2.*3.*4.*5.*6

2.7.36 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.36.1 K76.1 Qaraciyərin xroniki passiv doluqanlılığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.37 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.37.1 K85.0 Qeyri-müəyyən mənşəli kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.37.2 K85.1 Kəskin biliar (öd mənşəli) pankreatit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.37.3 K85.2 Alkoqol mənşəli kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.37.4 K85.3 Dərman mənşəli kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.37.5 K85.8 Digər kəskin pankreatitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.37.6 K81.0 Kəskin xolesistit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.37.7 K81.1 Xroniki xolesistit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.37.8 K81.8 Xolesistitin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.38 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.38.1 K90.0 Seliakiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.38.2 K90.1 Tropik spru *2.*3.*4.*5.*6

2.7.38.3 K90.2 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan kor ilgək sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.38.4 K90.3 Pankreatik steatoreya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.38.5 K90.4
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan orqanizmin qeyri-
tolerantlığı nəticəsində yaranan sorulma pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.38.6 K90.8
Bağırsaqda sorulmanın digər pozuntuları 
(Uippl xəstəliyi +(M14.8*)) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.38.7 K91.2
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi əməliyyatdan sonra 
əmələ gələn sorulma pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.39 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.39.1 K92.0 Qanlı qusma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.39.2 K92.1 Melena *2.*3.*4.*5.*6

2.7.39.3 K92.8 Həzm orqanlarının digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.1 J12.0 Adenovirus mənşəli pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.2 J12.1 Respirator sinsitial virus tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.3 J12.2 Paraqrip virusu tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.4 J12.3 İnsan metapnevmovirusu tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.5 J12.8 Digər virus mənşəli pnevmoniyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.6 J13 Streptococcus pneumoniae tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.7 J14 
Haemophilus influenzae [Afanasyev-Pfeyffer çöpü] tərəfindən 
törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.8 J15.0 Klebsiella pneumoniae tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.9 J15.1 
Pseudomonas(göy-yaşıl irin çöpü) tərəfindən törədilən 
pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.10 J15.2 Stafilokokk tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.11 J15.3 B qrup streptokokk tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.12 J15.4 Digər streptokoklar tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.13 J15.5 Escherichia coli tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.14 J15.6
Digər aerob, qrammənfi bakteriyalar tərəfindən törədilən 
pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.15 J15.7 Mycorplasma pneumoniae tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6
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2.7.40.16 J15.8 Digər bakterial pnevmoniyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.17 J16.0 Xlamidiyalar tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.18 J17.0* 
Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı 
müşahidə edilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.19 J17.1*
Digər rubrikalarda təsnif olunan virus xəstəlikləri zamanı 
müşahidə edilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.20 J17.2* Mikozlar zamanı pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.21 J17.8* 
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı 
müşahidə edilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.22 J17.3* Parazitar xəstəliklər zamanı pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.40.23 J18.8 Törədicisi müəyyən olunmamış digər pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.1 J06.8
Yuxarı tənəffüs yollarının çox lokalizasiyalı digər kəskin 
infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.2 J20.0 Mycorplasma pneumoniae tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.3 J20.1
Haemophilus influenzae [Afanasyev-Pfeyffer çöpü] tərəfindən 
törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.4 J20.2 Streptokokk tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.5 J20.3 Koksaki virusu tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.6 J20.4 Paraqrip virusu tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.7 J20.5 Respirator sinsitial virus tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.8 J20.6 Rinovirus tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.9 J20.7 Exovirus tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.10 J20.8
Digər dəqiqləşdirilmiş infeksion amillər tərəfindən törədilən 
kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.11 J21.0 Respirator sinsitial virus tərəfindən törədilən kəskin bronxiolit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.12 J21.1 İnsan metapnevmovirusu tərəfindən törədilən kəskin bronxiolit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.41.13 J21.8 
Digər dəqiqləşdirilmiş infeksion amillər tərəfindən törədilən                
kəskin bronxiolit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.42 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.42.1 J05.0 Kəskin obstruktiv laringit [inağ] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.42.2 J05.1 Kəskin epiqlottit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.42.3 J03.0 Streptokokk mənşəli tonzillit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.42.4 J03.8
Digər dəqiqləşdirilmiş törədicilər tərəfindən törədilən kəskin 
tonzillit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.43 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.43.1 J34.8 Burnun və burun ciblərinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.44 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.44.1 J44.0
Ağciyərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin aşağı tənəffüs yollarının 
kəskin respirator infeksiyası ilə birgə müşahidə olunması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.44.2 J44.8 Ağciyərin digər dəqiqləşdirilmiş xroniki obstruktiv xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.45 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.45.1 J46 Astmatik vəziyyət (status asthmaticus) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.45.2 J45.0 Allergik komponentin üstünlüyü ilə müşahidə olunan astma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.45.3 J45.1 Qeyri-allergik astma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.45.4 J45.8 Qarışıq astma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.46 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.46.1 J69.0 Qida və qusuntu kütləsi təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.46.2 J69.1
Nəfəsalma zamanı ağciyərlərə daxil olan yağ və sirkənin 
təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.46.3 J69.8 Digər bərk maddələr və mayelərin təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.47 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.47.1 J68.1
Kimyəvi maddələr, qazlar, tüstülər və buxarların təsirindən 
yaranan ağciyər ödemi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.47.2 J70.0 Şüalanma təsirindən yaranan kəskin ağciyər əlamətləri *2.*3.*4.*5.*6
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2.7.47.3 J70.2
Dərman maddələrinin təsirindən yaranan kəskin interstisial 
ağciyər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.47.4 J80 Böyüklərin respirator pozuntu (distress) sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.47.5 J81 Ağciyər ödemi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.47.6 J82 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ağciyər eozinofiliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.48 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.48.1 J85.0 Ağciyərin qanqrena və nekrozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.48.2 J85.1 Pnevmoniya ilə birgə ağciyər absesi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.48.3 J85.2 Pnevmoniya olmadan ağciyər absesi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.48.4 J85.3 Divararalığının absesi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.48.5 J86.0 Fistula ilə müşayiət olunan piotoraks *2.*3.*4.*5.*6

2.7.48.6 J86.9 Fistula olmadan müşahidə edilən piotoraks *2.*3.*4.*5.*6

2.7.48.7 J90 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan plevral eksudat *2.*3.*4.*5.*6

2.7.48.8 J91* 
Digər rubrikalarda təsnif olunan hallar zamanı müşahidə olunan 
plevral eksudat *2.*3.*4.*5.*6

2.7.49 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.49.1 J93.0 Spontan gərginlik pnevmotoraksı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.49.2 J93.1 Digər spontan pnevmotoraks *2.*3.*4.*5.*6

2.7.49.3 J93.8 Digər pnevmotoraks *2.*3.*4.*5.*6

2.7.49.4 J94.1 Fibrotoraks *2.*3.*4.*5.*6

2.7.49.5 J94.2 Hemotoraks *2.*3.*4.*5.*6

2.7.49.6 J94.8 Digər dəqiqləşdirilmiş plevra zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.50 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.50.1 J95.0 Traxeostomanın funksiyasının pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.50.2 J95.2
Döş qəfəsi üzərində olmayan (qeyri-torakal) cərrahi əmliyyatdan 
sonra baş verən kəskin ağciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.50.3 J95.3
Cərrahi əməliyyat nəticəsində yaranan xroniki ağciyər 
çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.50.4 J95.4 Mendelson sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.50.5 J95.5 Tibbi prosedurdan sonra səs tellərinin altında baş verən stenoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.50.6 J95,8 Tibbi prosedurdan sonra baş verən digər respirator pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.50.7 J96.0 Kəskin respirator çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.50.8 J96.1 Xroniki respirator çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.50.9 J98.8 Digər dəqiqləşdirilmiş respirator pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.1 N00.0
Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, əhəmiyyətsiz 
yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.2 N00.1
Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, ocaqlı və 
seqmentar yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.3 N00.2
Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz membranoz 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.4 N00.3
Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz mezangial 
proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.5 N00.4
Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz 
endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.6 N00.5
Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz 
mezangliokapilyar qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.7 N00.6
Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, sıx çöküntü 
xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.8 N00.7
Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz oraqşəkilli 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.9 N00.8 Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.10 N01.0
Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, əhəmiyyətsiz yumaqcıq 
pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.11 N01.1
Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, ocaqlı və seqmentar 
yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan tibbi proseduradan sonra baş verən 
respirator pozuntular

337

Kəskin nefritik sindrom

332

Ağciyər və divararalığının absesi, piotoraks. Başqa rubrikalarda təsnif 
olunmayan plevral eksudat

345

Pnevmotoraks. Plevranın digər zədələnmələri

322

80



2.7.51.12 N01.2
Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz membranoz 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.13 N01.3
Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz mezangial proliferativ 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.14 N01.4
Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz endokapilyar 
proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.15 N01.5
Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz mezangliokapilyar 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.16 N01.6 Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.17 N01.7
Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz oraqşəkilli 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.18 N01.8 Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.19 N02.0
Residiv verən və davamlı hematuriya, əhəmiyyətsiz yumaqcıq 
pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.20 N02.1
Residiv verən və davamlı hematuriya, ocaqlı və seqmentar 
yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.21 N02.2
Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz membranoz 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.22 N02.3
Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz mezangial 
proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.23 N02.4
Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz endokapilyar 
proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.24 N02.5
Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz mezangliokapilyar 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.25 N02.6 Residiv verən və davamlı hematuriya, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.26 N02.7
Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz oraqşəkilli 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.51.27 N02.8 Residiv verən və davamlı hematuriya, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.52 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.52.1 N03.0 Xronik nefritik sindrom, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.52.2 N03.1
Xronik nefritik sindrom, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq 
pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.52.3 N03.2 Xronik nefritik sindrom, diffuz membranoz qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.52.4 N03.3
Xronik nefritik sindrom, diffuz mezangial proliferativ 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.52.5 N03.4
Xronik nefritik sindrom, diffuz endokapilyar proliferativ 
qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.52.6 N03.5 Xronik nefritik sindrom, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.52.7 N03.6 Xronik nefritik sindrom, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.52.8 N03.7 Xronik nefritik sindrom, diffuz oraqşəkilli qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.52.9 N03.8 Xronik nefritik sindrom, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.53 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.53.1 N10 Kəskin tubulointerstisial nefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.53.2 N11.0 Reflyuksla bağlı qeyri-obstruktiv xroniki pielonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.53.3 N11.1 Xroniki obstruktiv pielonefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.53.4 N11.8 Digər xroniki tubulointerstisial nefritlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.53.5 N12
Kəskin və ya xroniki olduğu dəqiqləşdirilməmiş tubulointerstisial 
nefrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.53.6 N14
Ağır metallar və dərman maddələrinin təsirindən əmələ gələn 
tubulointerstisial və tubulyar zədələnmələr *2.*3.*4.*5.*6

2.7.53.7 N15 Böyrəklərin digər tubulointerstisial xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.53.8 N16*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı böyrəyin 
tubulointerstisial  zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.54 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.54.1 N17.0 Tubulyar nekroz ilə müşayiət olunan kəskin böyrək  çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.54.2 N17.1
Kəskin qabıq nekrozu ilə müşayiət olunan kəskin böyrək 
çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.54.3 N17.2 Medulyar nekrozla müşayiət olunan kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

Tubulointerstisial nefrit, böyrəklərin digər tubulointerstisial xəstəlikləri

370

Böyrək  çatışmazlığı

384

Xronik nefritik sindrom

353

373

81



2.7.54.4 N17.8 Digər kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.55 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.55.1 N18.1 Xroniki böyrək xəstəliyi I mərhələ *2.*3.*4.*5.*6

2.7.55.2 N18.2 Xroniki böyrək xəstəliyi II mərhələ *2.*3.*4.*5.*6

2.7.56 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.56.1 N32.3 Sidik kisəsi divertikulu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.56.2 N32.8 Sidik kisəsinin digər dəqiqləşdirilmiş zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.56.3 N33*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı sidik kisəsinin 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.56.4 N33.0* Vərəm sistiti (A18.1+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.56.5 N33.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı sidik 
kisəsinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.57 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.57.1 N45.0 Absesləşmiş orxit, epididimit və orxoepididimit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.57.2 N45.9
Abses olması barədə məlumat verilmədən orxit, epididimit və 
orxoepididimit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.58 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.58.1 N70.0 Kəskin salpingit və ooforit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.58.2 N70.1 Xroniki salpingit və ooforit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.59 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.59.1 N73.0 Kəskin parametrit və çanaq fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.59.2 N73.1 Xroniki parametrit və çanaq fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.59.3 N73.3 Qadınların kəskin çanaq peritoniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.59.4 N73.4 Qadınların xroniki çanaq peritoniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.59.5 N73.6 Qadınların çanağında əmələ gələn peritoneal bitişmələr *2.*3.*4.*5.*6

2.7.59.6 N73.8
Qadın kiçik çanaq orqanlarının digər dəqiqləşdirilmiş iltihabi 
xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.59.7 N83.7 Uşaqlığın enli bağının hematoması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.59.8 N83.8 
Yumurtalığın, uşaqlıq borusunun və uşaqlığın enli bağının digər 
qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.60 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.60.1 N74.1*
Qadın çanaq orqanlarının vərəm etiologiyalı iltihabi 
xəstəlikləri(A18.1+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.60.2 N74.4*
Qadın çanaq orqanlarının xlamidiya mənşəli iltihabi xəstəlikləri 
(A56.1+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.60.3 N74.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı 
qadınların kiçik çanaq orqanların iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.61 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.61.1 N76.0 Kəskin vaginit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.61.2 N76.2 Kəskin vulvit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.61.3 N76.5 Uşaqlıq yolunun xoralaşması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.61.4 N76.6 Vulvanın xoralaşması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.61.5 N76.8 Uşaqlıq yolu və vulvanın digər dəqiqləşdirilmiş iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.62 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.62.1 N80.0 Uşaqlığın endometriozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.62.2 N80.1 Yumurtalıqların endometriozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.62.3 N80.2 Uşaqlıq borusunun endometriozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.62.4 N80.4 Rektovaginal arakəsmənin və uşaqlıq yolunun endometriozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.62.5 N80.5 Bağırsağın endometriozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.63 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.63.1 N85.0 Endometrinin vəzili hiperplaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.63.2 N85.1 Endometrin adenomatoz hiperplaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.63.3 N85.8 Uşaqlığın digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.64 *2.*3.*4.*5.*6

Endometrioz

252

Uşaqlığın digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri

163

Uşaqlıq boynunun digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri

Qadın kiçik çanaq orqanlarının digər iltihabi xəstəlikləri

363

Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı qadın çanaq 
orqanlarının iltihabi xəstəlikləri

351

Vulvanın və uşaqlıq yolunun digər iltihabi xəstəlikləri 

249

Sidik kisəsinin digər zədələnmələri

350

Orxit və epididimit

235

Salpingit və ooforit
358

Xroniki böyrək xəstəliyi 
501
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2.7.64.1 N88.8 Uşaqlıq boynunun digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.64.2 N89.7 Hematokolpos *2.*3.*4.*5.*6

2.7.64.3 N89.8 Uşaqlıq yolunun digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.1 A01.1 A paratifi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.2 A01.2 B paratifi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.3 A01.3 C paratifi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.4 A02.0 Salmonellyoz enteriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.5 A02.1 Salmonellyoz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.6 A02.8 Digər dəqiqləşdirilmiş salmonellyoz infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.7 A03.0 Shigella dysenteriae tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.8 A03.1 Shigella flexneri  tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.9 A03.2 Shigella boydii  tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.10 A03.3 Shigella sonnei tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.11 A03.8 Digər şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.12 A04.0 Escherichia coli tərəfindən törədilən enteropatogen infeksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.13 A04.1 Escherichia coli tərəfindən törədilən enterotoksigen infeksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.14 A04.2 Escherichia coli tərəfindən törədilən enteroinvaziv infeksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.15 A04.3 Escherichia coli tərəfindən törədilən enterohemorragik infeksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.16 A04.4 Escherichia coli  tərəfindən törədilən digər bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.17 A04.5 Campylobacter tərəfindən  törədilən enterit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.18 A04.6 Yersinia enterocolitica tərəfindən törədilən enterit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.19 A04.7 Clostridium difficile tərəfindən törədilən enterokolit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.20 A04.8 Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.21 A05.0 Stafilokokklar tərəfindən törədilən qida zəhərlənməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.22 A05.1 Botulizm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.23 A05.2
Clostridium perfringens [Clostridium welchii] tərəfindən törədilən 
qida zəhərlənməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.24 A05.3 Vibrio parahaemolyticus tərəfindən törədilən qida zəhərlənməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.25 A05.4 Bacillus cereus tərəfindən törədilən qida zəhərələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.26 A05.8 Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial qida zəhərlənmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.27 A06.0 Kəskin amöb dizenteriyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.28 A06.1 Xroniki bağırsaq amöbiazı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.29 A06.2 Amöblü qeyri-dizenterial kolit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.30 A06.3 Bağırsağın amöboması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.31 A06.4 Qaraciyərin amöb absesi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.32 A06.5+ Ağciyərin amöb absesi (J99.8*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.33 A06.6+ Baş beynin amöb absesi (G07*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.34 A06.7 Dəri amöbiazı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.35 A06.8 Digər lokalizasiyalı amöb infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.36 A07.0 Balantidiaz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.37 A07.1 Jiardiaz [lyamblioz] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.38 A07.2 Kriptosporidiaz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.39 A07.3 İzosporoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.40 A07.8 Bağırsağın digər dəqiqləşdirilmiş protozoy xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.41 A08.0 Rotavirus enteriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.42 A08.1 Norvolk törədicisi tərəfindən törədilən kəskin qastroenteropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.43 A08.2 Adenovirus enteriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.44 A08.3 Virus mənşəli digər enteritlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.65.45 A08.5 Digər dəqiqləşdirilmiş bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.66 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.66.1 A23.0 Brucella melitensis tərəfindən törədilən bruselyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.66.2 A23.1 Brusella abortus tərəfindən törədilən bruselyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.66.3 A23.2 Brusella suis tərəfindən törədilən bruselyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.66.4 A23.3 Brucella canis tərəfindən törədilən brusselyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.66.5 A23.8 Brusselyozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

Bağırsaq infeksiyaları

Bruselyoz

445

235

445
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2.7.67 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.67.1 B15.0 Qaraciyər koması ilə ağırlaşan A hepatiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.67.2 B15.9 Qaraciyər koması ilə ağırlaşmayan A hepatiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.67.3 B16.1
Qaraciyər koması baş vermədən müşayiət olunan delta-amilli  
(koinfeksiya)  kəskin B hepatiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.67.4 B16.2
Qaraciyər koması ilə müşayiət olunan delta-amilsiz  kəskin B 
hepatiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.67.5 B16.9 Qaraciyər koması baş vermədən və delta-amilsiz B hepatiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.67.6 B17.0 B hepatiti virus gəzdiricisinin kəskin delta- (super) infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.67.7 B17.1 Kəskin C hepatiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.67.8 B17.2 Kəskin E hepatiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.67.9 B17.8 Digər dəqiqləşdirilmiş kəskin virus hepatitləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.1 A24.0 Manqo *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.2 A24.1 Kəskin və ya ildırımsürətli melioidoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.3 A24.2 Yarımkəskin və xroniki melioidoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.4 A25.0 Spirillyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.5 A25.1 Streptobasillyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.6 A26.0 Dəri erizipeloidi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.7 A26.7 Erysipelothrix tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.8 A26.8 Erizipeloidin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.9 A27.0 Sarılıqlı - hemorragik leptospiroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.10 A27.8 Leptospirozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.11 A27.9 Dəqiqləşdirilməmiş leptospiroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.12 A28.0 Pasterellyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.13 A28.1 Pişik cırmaqlamasından törəyən qızdırma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.68.14 A28.2 Bağırsaqdan xaric iersinioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.69 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.69.1 A31.0 Mycobacterium tərəfindən törədilən ağciyər infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.69.2 A31.1 Mycobacterium tərəfindən törədilən dəri infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.69.3 A31.8 Mycobacterium tərəfindən törədilən digər infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.1 A32.0 Dəri listeriozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.2 A32.7 Listerioz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.3 A32.8 Listeriozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.4 A33 Yenidoğulmuşun tetanusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.5 A34 Mamalıq tetanusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.6 A35 Tetanusun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.7 A36.0 Udlaq difteriyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.8 A36.1 Burun-udlaq difteriyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.9 A36.2 Qırtlaq difteriyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.10 A36.3 Dəri difteriyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.11 A36.8 Difteriyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.12 A37 Göyöskürək *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.13 A38 Skarlatina *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.14 A40.0 A qrup stretokokkların törətdiyi sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.15 A40.1 B qrup stretokokkların törətdiyi sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.16 A40.2 D qrup stretokokkların törətdiyi sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.17 A40.3 Streptococcus pneumoniae tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.18 A40.8 Digər streptokokk sepsisi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.19 A41.0 Staphylococcus aureus tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.20 A41.1
Stafilokokkun digər dəqiqləşdirilmiş növü tərəfindən törədilən 
sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.21 A41.2
Stafilokokkun dəqiqləşdirilməmiş növü tərəfindən törədilən 
sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.22 A41.3 Haemophilus influenzae tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.23 A41.4 Anaerob mikroblar tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.24 A41.5 Digər qram-mənfi mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.25 A41.8 Digər dəqiqləşdirilmiş sepsis *2.*3.*4.*5.*6
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2.7.70.26 A42.0 Ağciyər aktinomikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.27 A42.1 Abdominal aktinomikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.28 A42.2 Boyun-üz aktinomikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.29 A42.7 Aktinomikoz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.30 A42.8 Digər aktinomikozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.31 A43.0 Ağciyər nokardiozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.32 A43.1 Dəri nokardiozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.33 A43.8 Nokardiozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.34 A44.0 Sistem bartonellyozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.35 A44.1 Dəri və dəri-selikli qişa bartonellyozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.70.36 A44.8 Digər bartonellyozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.71 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.71.1 A46 Qızılyel *2.*3.*4.*5.*6

2.7.71.2 A48.0 Qazlı qanqrena *2.*3.*4.*5.*6

2.7.71.3 A48.2
Pnevmoniyasız müşahidə olunan legionerlər xəstəliyi (Pontiak 
qızdırması) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.71.4 A48.3 Toksiki şok sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.71.5 A48.4 Braziliya purpur qızdırması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.71.6 A48.8 Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.1 A60.0
Cinsiyyət orqanları və sidik-cinsiyyət aparatının herpetik 
infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.2 A60.1
Anusətrafı nahiyənin dərisinin və düz bağırsağın herpetik 
infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.3 A68.0 Bit yoluxduran qayıdan qızdırma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.4 A68.1 Epidemik qayıdan yatalaq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.5 A70 Chlamydia psittaci tərəfindən törədilən infeksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.6 A74.0 Xlamidiya mənşəli konyuktivit (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.7 A74.8 Xlamidiyalar tərəfindən törədilən digər xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.8 A75.0
Rickettsia prowazekii tərəfindən törədilən və bit yoluxduran 
epidemik yatalaq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.9 A75.1 Residivverən yatalaq [Brill xəstəliyi] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.10 A75.2 Rickettsia typhi tərəfindən törədilən yatalaq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.11 A75.3 Rickettsia tsutsugamushi tərəfindən törədilən yatalaq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.12 A77.0 Rickettsia rickettsii tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.13 A77.1 Rickettsia conorii tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.14 A77.2 Rickettsia siberica tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.15 A77.3 Rickettsia australis tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.16 A77.8 Digər ləkəli qızdırmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.17 A79.0
Səngər qızdırması Beşgünlük paroksizmal qızdırma Volın 
[Wolhynian] qızdırması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.18 A79.1 Rickettsia akari tərəfindən törədilən çiçəyəbənzər rikketsioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.72.19 A79.8 Digər dəqiqləşdirilmiş rikketsiozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.1 A80.0 Vaksinasiyadan sonra baş verən kəskin paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.2 A80.1
Vəhşi heyvanlar tərəfindən daşınan virus tərəfindən törədilən 
kəskin paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.3 A80.2 Vəhşi təbii virus tərəfindən törədilən kəskin paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.4 A80.4 Kəskin qeyri-paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.5 A81.0 Kreytsfeldt-Yakob xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.6 A81.1

Yarımkəskin sklerozlaşdırıcı panensefalit. Virus cisimcikləri 
əlavəsi ilə rast gəlinən Davson ensefaliti .Sklerozlaşdırıcı Van-
Boqart leykoensefalopatiyası. *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.7 A81.2 Çoxocaqlı şiddətlənən leykoensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.8 A81.8 Mərkəzi sinir sisteminin digər atipik virus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.9 A82.0 Meşə quduzluğu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.10 A82.1 Şəhər tipli quduzluq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.11 A88.0 Ekzantematoz enterovirus qızdırması [Boston ekzanteması] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.12 A88.1 Epidemik başgicəllənmə *2.*3.*4.*5.*6
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2.7.73.13 A88.8 Mərkəzi sinir sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş virus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.14 A92.8 Ağcaqanadla yoluxan digər dəqiqləşdirilmiş virus qızdırması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.15 A93.0 Oropuş virusu tərəfindən törədilən xəstəlik *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.16 A93.1 Mığmığa qızdırması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.17 A93.2 Kolorado gənə qızdırması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.18 A93.8
Buğumayaqlılar vasitəsilə ötürülən digər dəqiqləşdirilmiş virus 
qızdırmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.19 A96.0 Xunin hemorragik qızdırması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.20 A96.1 Maçupo hemorragik qızdırması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.21 A96.8 Arenovirus etiologiyalı digər hemorragik qızdırmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.22 A98.5 Böyrək sindromu ilə müşayiət olunan hemorragik qızdırma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.23 A98.8 Virus etiologiyalı digər dəqiqləşdirilmiş hemorragik qızdırmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.24 B00.0 Herpetik ekzema *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.25 B00.2 Herpetik gingivostomatit və farinqotonzillit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.26 B00.7 Yayılmış (səpələnmiş) herpes xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.27 B00.8 Herpes infeksiyalarının digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.28 B01.2+ Pnevmoniya ilə  ağırlaşan su çiçəyi (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.29 B01.8 Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan su çiçəyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.30 B02.2
Sinir sistemində baş verən digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan 
kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.31 B02.3 Gözdə baş verən ağırlaşmalarla keçən kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.32 B02.7 Yayılmış (səpələnmiş) kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.33 B02.8 Digər ağırlaşmalarla müşayət olunan kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.34 B03 Çiçək *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.35 B04 Meymun çiçək virusu tərəfindən törədilən infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.36 B05.2+ Pnevmoniya ilə ağırlaşmış qızılca (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.37 B05.3+ Orta otitlə ağırlaşmış qızılca (H67.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.38 B05.4 Bağırsaq əlamətlərilə ağırlaşmış qızılca *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.39 B05.8 Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan qızılca *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.40 B06.8 Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan məxmərək *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.41 B08.0 Ortopoks virusu tərəfindən törədilən digər infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.42 B08.2 Qəfil ekzantema (altıncı xəstəlik) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.43 B08.4
Ekzantema ilə müşayiət olunan enterovirus mənşəli vezikulyar 
stomatit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.44 B08.5 Enterovirus mənşəli vezikulyar faringit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.45 B08.8
Dəri və selikli qişaların zədələnməsi ilə müşayiət olunan digər 
dəqiqləşdirilmiş infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.46 B25.0+ Sitomeqalovirus pnevmoniyası (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.47 B25.1+ Sitomeqalovirus hepatiti (K77.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.48 B25.2+ Sitomeqalovirus pankreatiti (K87.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.49 B26.0+ Parotit mənşəli orxit (N51.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.50 B26.3+ Parotit mənşəli pankreatit (K87.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.51 B26.8 Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan epidemik parotit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.52 B27.0 Qamma-herpetik virus tərəfindən törədilən mononukleoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.53 B27.1 Sitomeqalovirus mənşəli mononukleoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.54 B27.8 Digər infeksion mononukleoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.55 B30.0+ Adenovirus tərəfindən törədilən keratokonyuktivit (H19.2*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.56 B30.1+ Adenovirus tərəfindən törədilən konyuktivit (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.57 B30.2 Virus farinqokonyuktiviti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.58 B30.3+ Kəskin epidemik, hemorragik (enterovirus) konyuktivit (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.59 B30.8+ Digər virus konyuktiviti (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.60 B33.0 Epidemik mialgiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.61 B33.1 Ross-River xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.62 B33.2 Virus etiologiyalı kardit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.63 B33.3 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan retrovirus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.73.64 B33.4 Hantavirus (ürək)-ağ ciyər sindromu [HAS] [HÜAS] (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.1 B37.1 Ağciyər kandidozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.2 B37.2 Dəri və dırnaqların kandidozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.3 B37.5+ Kandidoz meningiti (G02.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.4 B37.6+ Kandidoz endokarditi (I39.8*) *2.*3.*4.*5.*6
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2.7.74.5 B37.7 Kandidoz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.6 B37.8 Digər lokalizasiyalı kandidoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.7 B38.0 Kəskin ağciyər koksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.8 B38.1 Xroniki ağciyər koksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.9 B38.3 Dəri koksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.10 B38.4+ Koksidioidomikoz meningiti (G02.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.11 B38.7 Yayılmış koksidioidomikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.12 B38.8 Koksidioidomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.13 B40.0 Kəskin ağciyər blastomikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.14 B40.1 Xroniki ağciyər blastomikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.15 B40.3 Dəri blastomikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.16 B40.7 Yayılmış blastomikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.17 B40.8 Blastomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.18 B41 Parakoksidioidomikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.19 B41.0 Ağciyər parakoksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.20 B41.7 Yayılmış parakoksidioidomikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.21 B41.8 Parakoksidioidomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.22 B42.0+ Ağciyər sporotrixozu (J99.8*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.23 B42.1 Dəri limfatik sporotrixozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.24 B42.7 Yayılmış sporotrixoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.25 B42.8 Sporotrixozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.26 B43.0 Dəri xromomikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.27 B43.1 Beynin feomikoz absesi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.28 B43.2 Dərialtı feomikoz absesi və kista *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.29 B43.8 Xromomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.30 B44.0 İnvaziv ağciyər aspergillyozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.31 B44.1 Ağciyər aspergillyozunun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.32 B44.2 Tonzillyar aspergillyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.33 B44.7 Yayılmış aspergillyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.34 B44.8 Aspergillyozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.35 B45.0 Ağciyər kriptokokkozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.36 B45.1
Serebral kriptokokkoz 
(Kriptokokk meningit+ (G02.1*) Meninqoserebral kriptokokkoz ) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.37 B45.2 Dəri kriptokokkozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.38 B45.3 Sümük kriptokokkozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.39 B45.7 Yayılmış kriptokokkoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.40 B45.8 Kriptokokkozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.41 B46.0 Ağciyər mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.42 B46.1 Rinoserebral mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.43 B46.2 Mədə-bağırsaq mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.44 B46.3 Dəri mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.45 B46.4 Yayılmış mukormikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.46 B46.8 Digər ziqomikozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.47 B47.0 Həqiqi misetoma Mikozlu Madura dabanı Maduromikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.48 B47.1 Aktinomisetoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.49 B48.0 Lobomikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.50 B48.1 Rinosporidioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.51 B48.2 Alleşeroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.52 B48.3 Geotrixoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.53 B48.4 Penisilloz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.54 B48.7 Şərti patogen mikozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.74.55 B48.8 Digər dəqiqləşdirilmiş mikozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.1 B50.0
Plasmodium falciparum tərəfindən törədilən və beyin 
ağırlaşmaları ilə müşayiət olunan malyariya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.2 B50.8
Plasmodium falciparum tərəfindən törədilən ağır gedişli və 
ağırlaşmış malyariyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.3 B51.0
Plasmodium vivax tərəfindən törədilən və dalağın dağılması ilə 
müşayiət olan malyariya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.4 B51.8
Plasmodium vivax tərəfindən törədilən və digər ağırlaşmalarla 
müşayiət olunan malyariya *2.*3.*4.*5.*6

Protozoy xəstəliklər 
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2.7.75.5 B51.9
Plasmodium vivax tərəfindən törədilən və ağırlaşması olmayan 
malyariya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.6 B52.0
Plasmodium malariae tərəfindən törədilən və nefropatiya ilə 
ağırlaşan malyariya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.7 B52.8
Plasmodium malariae tərəfindən törədilən və digər 
ağırlaşmalarla müşayiət olunan malyariya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.8 B52.9
Plasmodium malariae tərəfindən törədilən və ağırlaşması 
olmayan malyariya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.9 B53.0 Plasmodium ovale tərəfindən törədilən malyariya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.10 B53.1 Meymun plazmodiləri tərəfindən törədilən malyariya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.11 B53.8
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, parazitoloji təsdiq edilmiş 
malyariyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.12 B55.0 Visseral leyşmanioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.13 B55.1 Dəri leyşmaniozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.14 B55.2 Dəri-selikli qişa leyşmaniozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.15 B57.0+
Ürəyin zədələnməsi ilə müşayiət olunan kəskin  formalı Şaqas 
xəstəliyi (I41.2*,I98.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.16 B57.1 Ürək zədələnməsi olmadan kəskin formalı Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.17 B57.2+
Ürəyin zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) formalı Şaqas 
xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.18 B57.3
Həzm sisteminin zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) 
Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.19 B57.5
Digər orqanların zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) 
Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.20 B58.0+ Toksoplazmoz mənşəli okulopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.21 B58.1+ Toksoplazmoz mənşəli hepatit (K77.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.22 B58.3+ Ağciyər toksoplazmozu (J17.3*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.23 B58.8 Digər orqanların zədələnməsi ilə müşayiət olunan toksoplazmoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.24 B60.0 Babezioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.25 B60.1 Akantamöbioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.75.26 B60.8 Digər dəqiqləşdirilmiş protozoy xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.1 B65.0
Schistosoma haematobium tərəfindən törədilən şistosomoz 
(sidik cinsiyyət şistosomozu) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.2 B65.1
Schistosoma mansoni tərəfindən törədilən şistosomoz (bağırsaq 
şistosomozu) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.3 B65.2 Schistosoma yaponicum tərəfindən törədilən şistosomoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.4 B65.3 Serkarial dermatit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.5 B65.8 Digər şistosomozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.6 B66.0 Opistorxoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.7 B66.1 Klonorxoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.8 B66.2 Dikroselioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.9 B66.3 Fassiolyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.10 B66.4 Paraqonimoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.11 B66.5 Fassiolopsidoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.76.12 B66.8 Digər ikisormaclılar tərəfindən törədilən invaziyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.1 B67.0
Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən qaraciyər 
invaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.2 B67.1 Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən ağciyər invaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.3 B67.2 Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən sümük invaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.4 B67.3
Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən digər lokalizasiyalı 
invaziya və çoxsaylı exinokokkoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.5 B67.5
Echinococcus multilocularis tərəfindən törədilən qaraciyər 
invaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.6 B67.6
Echinococcus multilocularis tərəfindən törədilən digər 
lokalizasiyalı invaziya və çoxsaylı exinokokkoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.7 B68.0 Taenia solium tərəfindən törədilən invaziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.8 B68.1 Taenia saginata tərəfindən törədilən invaziya *2.*3.*4.*5.*6

Şistosomoz, digər trematodozlar

Helmintozlar
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2.7.77.9 B69.0 Mərkəzi sinir sisteminin sistiserkozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.10 B69.1 Gözün sistiserkozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.11 B69.8 Digər lokalizasiyalı sistiserkozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.12 B70.0 Difillobotrioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.13 B70.1 Sparqanoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.14 B71 Sestodlar tərəfindən törədilən digər invaziyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.15 B71.0
Himenolepidoz Cırtdan soliter (invaziyası) Siçovul soliteri 
(invaziyası) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.16 B71.8 Digər dəqiqləşdirilmiş sestodlar tərəfindən törədilən invaziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.17 B72 Drakunkulyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.18 B73 Onxoserkoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.19 B74.0 Wuchereria bancrofti tərəfindən törədilən filyariatoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.20 B74.1 Brugia malayi tərəfindən törədilən filyariatoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.21 B74.2 Brugia timori tərəfindən törədilən filyariatoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.22 B74.3 Loaoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.23 B74.4 Mansonellyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.24 B74.8 Filyariatozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.25 B75 Trixinellyoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.26 B76.0 Ankilostomoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.27 B76.1 Nekatoroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.28 B76.8 Digər ankilostomidozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.29 B77.0 Bağırsaq ağırlaşmaları ilə müşayiət olunan askaridoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.30 B77.8 Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan askaridoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.31 B78.0 Bağırsaq strongiloidozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.32 B78.1 Dəri strongiloidozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.33 B78.7 Yayılmış (səpələnmiş) strongiloidoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.34 B79 Trixuroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.35 B81.0 Anizakioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.36 B81.1 Bağırsaq kapillyariozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.37 B81.2 Trixostrongiloidoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.38 B81.3 Bağırsaq angiostrongiloidozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.39 B81.4 Qarışıq etiologiyalı bağırsaq helmintozları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.40 B81.8 Digər dəqiqləşdirilmiş bağırsaq helmintozları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.41 B83.0
Helmint (visseral Larva migrans) sürfələrinin miqrasiyası 
nəticəsində törənən visseral xəstəlik formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.42 B83.1 Qnatostomoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.43 B83.3 Sinqamioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.44 B83.4 Daxili hirudinoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.45 B83.8 Digər dəqiqləşdirilmiş helmintozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.46 B87.0 Dəri miazı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.47 B87.1 Yara miazı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.48 B87.2 Göz miazı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.49 B87.3 Burun udlaq miazı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.50 B87.4 Qulaq miazı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.51 B87.8 Digər lokalizasiyalı miaz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.52 B88.0 Digər akariaz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.53 B88.1 Tungioz [tropik qumsal birələri ilə yoluxma] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.54 B88.2 Digər buğumayaqlıların infestasiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.55 B88.3 Xarici hirudinoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.77.56 B88.8 Digər dəqiqləşdirilmiş infestasiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.78 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.78.1 E24.0 Hipofizar mənşəli İsenko-Kuşinq xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.78.2 E24.1 Nelson sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.78.3 E24.2 Medikamentoz İsenko-Kuşinq sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.78.4 E24.3 Ektopik AKTH sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.78.5 E24.4 Alkoqolun təsirindən meydana çıxan Kuşinqoid sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.78.6 E24.8 Kuşinqoid sindromla xarakterizə olunan digər hallar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.79 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.79.1 E27.2 Addison krizi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.1 E00.0 Anadangəlmə yod çatışmazlığı sindromu, nevroloji forma *2.*3.*4.*5.*6

Böyrəküstü vəzilərin digər pozuntuları 413

Qalxanabənzər vəzinin  xəstəlikləri

İsenko-Kuşinq sindromu
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2.7.80.2 E00.1 Anadangəlmə yod çatışmazlığı sindromu, miksedematoz forma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.3 E00.2 Anadangəlmə yod çatışmazlığı sindromu, qarışıq forma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.4 E03.0 Diffuz urla müşayiət olunan anadangəlmə hipotireoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.5 E03.2
Dərmanların və digər ekzogen maddələrin təsiri nəticəsində 
əmələ gəlmiş hipotireoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.6 E03.3 Postinfeksion hipotireoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.7 E03.4 Qalxanabənzər vəzinin atrofiyası (qazanılmiş) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.8 E03.5 Miksedematoz koma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.9 E05.0 Diffuz urla müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.10 E05.1 Toksik tək düyünlü urla müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.11 E05.2 Toksik çox düyünlü urla müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.12 E05.3 Ektopik tireoid toxuma ilə müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.13 E05.4 Süni tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.14 E05.5 Tireoid kriz və ya koma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.15 E05.8 Tireotoksikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.16 E06.0 Kəskin tireoidit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.17 E06.2 Keçici tireotoksikozla müşayiət olunan xroniki tireoidit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.18 E06.4 Medikamentoz tireoidit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.19 E07.0 
Kalsitoninin hipersekresiyası. Qalxanabənzər vəzinin C-
hüceyrəli hiperplaziyası ,Tireokalsitoninin hipersekresiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.80.20 E07.8 Qalxanabənzər vəzinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.1 E10.0 İnsulindən asılı şəkərli diabet, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.2 E10.1 İnsulindən asılı şəkərli diabet, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.3 E10.2 İnsulindən asılı şəkərli diabet, böyrəklərin zədələnmısi ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.4 E10.3 İnsulindən asılı şəkərli diabet, gözlərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.5 E10.4 İnsulindən asılı şəkərli diabet, nevroloji ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.6 E10.5
İnsulindən asılı şəkərli diabet, periferik qan dövranının pozuntu 
ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.7 E10.7 İnsulindən asılı şəkərli diabet, çoxsaylı ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.8 E11.0 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.9 E11.1 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.10 E11.2
İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, böyrəklərin zədələnmısi 
ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.11 E11.3 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, gözlərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.12 E11.4 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, nevroloji ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.13 E11.5
İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, periferik qan dövranının 
pozuntu ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.14 E11.7 İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, çoxsaylı ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.15 E12.0 Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.16 E12.1 Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.17 E12.2
Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, böyrəklərin 
zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.18 E12.3 
Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, gözlərin 
zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.19 E12.4
Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, nevroloji 
ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.20 E12.5
Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, periferik qan 
dövranının pozuntu ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.21 E12.7
Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, çoxsaylı 
ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.22 E13.0 Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.23 E13.1 Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.24 E13.2
Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, böyrəklərin 
zədələnmısi ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.25 E13.3
Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, gözlərin 
zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.26 E13.4
Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, nevroloji 
ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6
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2.7.81.27 E13.5 
Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, periferik qan 
dövranının pozuntu ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.81.28 E13.7
Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, çoxsaylı 
ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6

2.7.82 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.82.1 E15 Qeyri-diabetik hipoqlikemik koma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.82.2 E16.0 Komasız müşahidə olunan medikamentoz hipoqlikemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.82.3 E16.1 Hipoqlikemiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.83 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.83.1 E20.0 İdiopatik hipoparatireoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.83.2 E20.1 Psevdohipoparatireoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.83.3 E20.8 Hipoparatireozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.84 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.84.1 E21.0 Birincili hiperparatireoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.84.2 E21.1 Digər rubrikalarda təsnif olunmayan ikincili hiperparatireoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.84.3 E21.2 Hiperparatireozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.84.4 E21.4 Qalxanabənzər ətraf vəzinin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.85 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.85.1 E26.0 Birincili hiperaldosteronizm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.85.2 E26.1 İkincili hiperaldosteronizm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.85.3 E26.8 Hiperaldosteronizmin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.86 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.86.1 E32.1 Timus vəzinin absesi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.87 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.87.1 E28.2 Yumurtalıqların polikistozu sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.87.2 E28.3 Yumurtalıqların birincili çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.87.3 E28.8 Yumurtalıqların disfunksiyasının digər növləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.88 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.88.1 E34.1 İntestinal hormonların hipersekresiyasının digər halları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.88.2 E34.5 Androgen rezistentlik sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.89 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.89.1 E74.0 Qlikogenin toplanma xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.89.3 E74.4 Qlikoneogenez və piruvat mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90.1 E87.0 Hiperosmolyarlıq və hipernatriyemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90.2 E87.1 Hipoosmolyarlıq və hiponatriyemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90.3 E87.3 Alkaloz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90.4 E87.4 Turşu-qələvi mübadiləsinin qarışıq pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90.5 E87.5 Hiperkaliemiya, kaliumun artıqlığı, kaliumun artıq qəbulu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90.6 E87.6 Hipokaliemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90.7 E88.2
Digər rubrikalarda təsnif olunmayan lipomatoz (Ağrılı Derkum 
xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90.8 E88.3 Şiş lizisi sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90.9 E87.2 Asidoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.90.10 E87.7 Hipervolemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.91 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.91.1 E89.1 Tibbi prosedurlardan sonra əmələ gələn hipoinsulinemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.92 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.92.1 E51.2 Vernike ensefalopatiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.93 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.93.1 D50.0
Qan itirmə nəticəsində yaranan ikincili dəmir defisitli anemiya 
(xroniki) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.93.2 D50.1 Sideropenik disfagiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.93.3 D50.8 Digər dəmir defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

Tibbi prosedurlardan sonra meydana çıxan və digər rubrikalarda təsnif 
olunmayan endokrin və metabolik pozuntular 497

 Tiamin çatışmazlığı 503

Dəmir defisitli anemiya

771

 Digər endokrin pozuntular
681

Karbohidrat mübadiləsinin digər pozuntular
425

Hipovolemiya

 Hiperaldosteronizm

302

Timus vəzinin absesi 512

Yumurtalıqların disfunksiyası

330

660

Qeyri-diabetik hipoqlikemik koma

501

 Hipoparatireoz

402

Hiperparatireoz və qalxanabənzər ətraf vəzinin digər pozuntuları

357

91



2.7.94 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.1 D51.0
Endogen amilin çatşmazlığı nəticəsində yaranan vitamin-B12 
defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.2 D51.1

Proterinuriya ilə müşahidə olunan, B12 vitaminin sorulmasının 
selektiv pozuntusu nəticəsində yaranan vitamin B12 defisitli 
anemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.3 D51.2 II-transkobalamin çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.4 D51.3 Qidalanma ilə bağlı olan digər vitamin B12 defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.5 D51.8 Digər vitamin B12 defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.6 D52.0 Qidalanma ilə bağlı olan digər fol defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.7 D52.1 Dərman mənşəlli fol defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.8 D52.8 Digər fol defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.9 D53 Qidalanma ilə bağlı olan digər anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.10 D53.0 Zülalların çatışmazlığı nəticəsində yaranan anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.94.11 D53.1
Başqa rurikalarda təsnif olunmayan digər meqaloblast 
anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.95 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.95.1 D55.0
Qlükoza 6-fosfatdehidrogenazanın çatışmazlığı nəticəsində 
yaranan anemiya (Favizm) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.96 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.96.1 D59.0 Dərman mənşəlli autoimmun hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.96.2 D59.1 Digər autoimmun hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.96.3 D59.2 Dərman mənşəlli qeyri hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.96.4 D59.3 Hemolitik-uremik sindrom *2.*3.*4.*5.*6

2.7.96.5 D59.4 Digər qeyri-autoimmun hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.96.6 D59.5 Paroksizmal gecə hemoqlobinuriyası(Markiafav-Mikel) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.96.7 D59.6
Digər xarici amillrin tsirindən törənən hemoliz nəticəsində əmələ 
gələn hemoqlobinuriya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.96.8 D59.8 Digər hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.97 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.97.1 D61.1 Dərman mənşəlli aplastik anemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.97.2 D61.2 Digər xarici amillərin təsirindən törənən aplastik anemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.98 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.98.1 D62 Kəskin posthemorragik anemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.99 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.99.1 D64.2
Dərman preparatları və ya toksinlər tərəfindən törədilən  ikincili 
sideroblast anemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.100 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.100.1 D65
Disseminə olunmuş  damardaxili laxtalanma [defibrinasiya 
sindromu] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.101 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.101.1 D68.3
Qanda dövr edən antikoaqulyantların təsirindən əmələ gələn 
hemorragik pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.101.2 D68.4 Laxtalanma amilinin qazanılmış çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.101.3 D68.8 Digər dəqiqləşdirilmiş laxtalanma pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.102 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.102.1 D69.0 Allergik purpura *2.*3.*4.*5.*6

2.7.102.2 D69.1
Trombositlərin keyfiyyət qüsurları: Bernar-Sulye sindromu, 
Qlastman trombasteniyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.102.3 D69.2 Digər qeyri-trombositopenik purpura *2.*3.*4.*5.*6

2.7.102.4 D69.3 İdiopatik prombositopenik purpura *2.*3.*4.*5.*6

2.7.102.5 D69.4 Digər birincili trombositopeniyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.102.6 D69.5 İkincili trombositopeniyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.102.7 D69.8 Digər dəqiqləşdirilmiş hemorragik vəziyyətlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.103 *2.*3.*4.*5.*6
Aqranulositoz, Plimorf-nüvəli neyrtofillərin funksional pozuntusu, Ağ qan 
hüceyrələrin digər pozuntuları,  Dalaq xəstəlikləri

Disseminə olunmuş  damardaxili laxtalanma [defibrinasiya sindromu]
1088

Laxtalanmanın digər pozuntuları

Purpura və digər hemorragik vəziyyətlər

1179

Aplastik anemiyalar
1251

Kəskin posthemorragik anemiya 568

Digər anemiyalar
1007

1217

Qidalanma ilə bağlı olan anemiyalar

773

Ferment çatışmazlığından yaranan anemiyalar
1039

Qazanılmış hemolitik anemiyalar

1080
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2.7.103.1 D70 Aqranulositoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.103.2 D71 Plimorf-nüvəli neyrtofillərin funksional pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.103.3 D72.8 Ağ qan hüceyrələrin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.103.4 D73.0 Hiposplenizm əməliyyatından sonrakı aspleniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.103.5 D73.1 Hipersplenizm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.103.6 D74.8 Digər methemoqlobinemiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.104 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.104.1 D75.1 İkincili polisitemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.105 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.105.1 D76.2 İnfenksiya ilə bağlı olan hemofaqositar sindrom *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.1 G45.2 Serebral arteriyaların çoxsaylı və ikitərəfli sindromları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.2 G45.3 Keçici korluq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.3 G45.4 Tranzitor qlobal (keçici tam) amneziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.4 G46.0* Orta beyin arteriyası sindromu (I66.0+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.5 G46.1* Ön beyin arteriyası sindromu (I66.1+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.6 G46.2* Arxa beyin arteriyası sindromu (I66.2+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.7 G46.3* Baş beyin kötüyündə insult sindromu (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.8 G46.4* Beyincik insultu sindromu (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.9 G46.5* Xalis hərəki lakunar sindrom (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.10 G46.6* Xalis hissi lakunar sindrom (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.106.11 G95.1 Damar mielopatiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.1 G00.0 Hemofil meningit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.2 G00.1 Pnevmokokk meningiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.3 G00.2 Streptokokk meningiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.4 G00.3 Stafilokokk meningiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.5 G00.8 Digər bakteriyalar tərəfindən törədilən meningit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.6 G02.1*
Mikozlarda meningit kandidoz, koksidomikoz, kriptokokkoz 
(B37.5, B38.4, B45.1) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.7 G03.0 Qeyri-piogen meningit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.8 G03.1 Xroniki meningit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.9 G03.2 Xoşxassəli residivləşən meningit [Mollare] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.10 G03.8 Digər dəqiqləşdirilmiş törədicilər tərəfindən törədilən meningit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.11 G04.0 Kəskin disseminə olunmuş ensefalit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.12 G04.8 Digər ensefalit, mielit və ensefalomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.13 B56 Afrika tripanosomozu (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.14 B57.4
Sinir sisteminin zədələnməsi ilə  müşayiət olunan (xroniki) 
Şaqas xəstəliyi (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.15 B60.2 Neqleriaz (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.16 B58.2+ Toksoplazmoz mənşəli meninqoensefalit (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.17 B83.2
Parastrongylus cantonensis tərəfindən törədilən 
angiostrongiloidoz(G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.18 G05.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə ensefalit, 
mielit və ensefalomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.19 G06 Kəllədaxili və onurğadaxili abses və qranuloma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.20 G09 Mərkəzi sinir sisteminin iltihabi xəstəliklərinin nəticələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.21 G21.3 Postensefalitik parkinsonizm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.22 G61 İltihabi polinevropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.23 A02.2+ Lokallaşmış salmonellyoz infeksiyası (G01*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.24 A17.0+ Vərəm meningiti (G01*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.25 A17.1+ Meningeal tuberkuloma (G07*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.26  A17.8+ Sinir sisteminin digər lokalizasiyalı vərəmi (G05.0*,G07*,G63.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.27 A27 Leptospiroz (G01*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.28 A32.1 Listeriozlu meningit və meningoensefalit (G01*, G05.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.29 A39.0 Meninqokokk meningiti (G01*) *2.*3.*4.*5.*6

Keçici tranzitor serebral işemik tutmalar [həmlələr] və oxşar sindromlar

679

Mərkəzi sinir sisteminin iltihabi xəstəlikləri

1029

Qanın və digər qanyaradıcı orqanların digər xəstəlikləri 893

Limforetikulyar toxumanın və retikulohistositar sistemin prosesə cəlb 
oluması ilə keçən digər xəstəliklər 1204

600

93



2.7.107.30 A39.1+
Uoterxaus-Fridirexsen sindromu (E35.1*) (Meninqokokk mənşəli 
hemorragik adrenalit. Meninqokokk mənşəli adrenal sindrom) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.31 A39.2 Kəskin meninqokokksemiya (sepsis) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.32 A39.8 Digər meninqokokk infeksiyaları (G05.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.33 A50.4
Gecikmiş anadangəlmə neyrosifilis [yuvenil neyrosifilis] (G01*, 
G05.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.34 A83 Ağcaqanadla yoluxan virus ensefaliti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.35 A84 Gənə ilə yoluxan virus ensefaliti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.36 A85.0 Enterovirus ensefaliti (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.37 A85.1 Adenovirus ensefaliti (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.38 A85.8 Letarqik ensefalit (Ekonomo-Fon xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.39 A87.0
Enterovirus meningiti (G02.0*) Koksaki virusu tərəfindən 
törədilən meningit.ECHO-virusu tərəfindən törədilən meningit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.40 A87.1 Adenovirus meningiti (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.41 A87.8 Digər viruslu meningitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.42 B00.3+ Herpetik meningit (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.43 B00.4+ Herpetik ensefalit (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.44 B01.0+ Meningitlə ağırlaşan su çiçəyi (G02.0*)  *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.45 B01.1+ Ensefalitlə ağırlaşan su çiçəyi (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.46 B02.0 Ensefalitlə ağırlaşan kəmərləyici dəmrov (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.47 B02.1 Meningitlə ağırlaşan  kəmərləyici dəmrov (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.48 B05.0+ Ensefalitlə ağırlaşmış qızılca (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.49 B05.1+ Meningitlə ağırlaşmış qızılca (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.50 B06.0
Nevroloji ağırlaşmalarla müşayiət olunan məxmərək( G02*, 
G05.1* ) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.51 B25.8 Digər sitomeqalovirus xəstəlikləri (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.52 B26.1+ Parotit mənşəli meningit (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.53 B26.2+ Parotit mənşəli ensefalit (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.54 B27 İnfeksion mononukleoz( G02*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.55 J10.8
Digər əlamətlərlə müşayiət olunan qrip, digər qrip virusu 
müəyyən olunub (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.107.56 J11.8
Digər əlamətlərlə müşayiət olunan qrip, virus müəyyən 
olunmamışdır (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.108 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.108.1 G11.0 Anadangəlmə proqressivləşməyən ataksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.108.2 G11.1 Erkən beyincik ataksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.108.3 G11.2 Gecikmiş beyincik ataksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.108.4 G11.3 DNT-nin reparasiya pozuntusu ilə gedən beyincik ataksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.108.5 G11.8 Digər irsi ataksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.108.6 G11.4 İrsi spastik paraplegiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.108.7 G12.0 I tip uşaq spinal əzələ atrofiyası [Verdniq-Hoffman] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.108.8 G12.1
Digər irsi spinal əzələ atrofiyaları Uşaqlarda proqressivləşən 
bulbar iflic [Fasio-Londe] Spinal əzələ atrofiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.108.9 G12.2 Hərəki neyronun xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.109 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.109.1 G31.0 Baş beynin məhdud atrofiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.109.2 G31.8 Sinir sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş degenerativ xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.1 E70.0 Klassik fenilketonuriya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.2 E70.1 Hiperfenilalaninemiyanın digər növləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.3 E70.2 Tirozin mübadiləsinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.4 E70.8 Aromatik aminturşu mübadiləsinin digər pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.5 E71.0 “Ağcaqayın şirəsi” xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.6 E71.1 Şaxəli zəncirli aminturşularının digər pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.7 E71.3 Yağ turşuları mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.8 E72.0 Aminturşuların nəqlinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.9 E72.1 Kükürd tərkibli aminturşuların mübadiləsinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.10 E72.2 Sidik cövhəri mübadiləsinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.11 E75.0 GM2 qanqliozidoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.12 E75.1 Digər qanqliozidozlar *2.*3.*4.*5.*6

Sinir sisteminin digər  degenerativ xəstəlikləri
483

Maddələr mübadiləsinin pozuntuları

470

İrsi ataksiya, spinal əzələ atrofiyası və oxşar sindromlar

563

94



2.7.110.13 E75.2 Digər sfinqolipidozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.14 E75.4 Neyronların lipofussinozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.15 E76.0 I tip mukopolisaxaridoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.16 E76.1 II tip mukopolisaxaridoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.17 E76.2 Digər mukopolisaxaridozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.18 E77.0
Lizosom fermentlərin posttranslyasion modifikasiyasının 
defektləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.19 E77.1 Qlikoproteinlərin deqradasiya defekti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.20 E79.1 Leş-Nixen sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.21 E80.2 Digər porfiriyalar İrsi koproporfiriya Porfiriya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.22 E83.0 Mis mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.110.23 E83.1 Dəmir mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.1 G40.0

Fokal başlanığıclı qıcolma tutmaları ilə müşahidə olunan lokalizə 
olunmuş (fokal) (parsial) idiopatik epilepsiya və epileptik 
sindromlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.2 G40.1
Sadə parsial tutmalarla müşahidə olunan lokalizə olunmuş  
(fokal) (parsial) simptomatik epilepsiya və epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.3 G40.2

Kompleks parsial qıcolma tutmaları ilə müşahidə olunan lokalizə 
olunmuş (fokal) (parsial) simptomatik epilepsiya və epileptik 
sindromlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.4 G40.3 Generalizə olunmuş idiopatik epilepsiya və epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.5 G40.4
Generalizə olunmuş epilepsiyanın və epileptik sindromların digər 
növləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.6 G40.5 Xüsusi epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.7 G80.3 Diskinetik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.8 G40.8 Epilepsiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.9 G41.0 Epileptik status grand mal (generalizə olunmuş) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.10 G41.1 Epileptik status [petit mal] (kiçik tutmalar) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.11 G41.2 Mürəkkəb parsial epileptik status *2.*3.*4.*5.*6

2.7.111.12 G41.8 Digər dəqiqləşdirilmiş epileptik status *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.1 F32.1 Orta dərəcəli depressiv epizod *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.2 F41.1 Generalizə edilmiş həyəcan pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.3 F41.2 Qarışıq həyəcan və depressiv pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.4 F41.3 Digər qarışıq həyəcan pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.5 F41.8 Digər dəqiqləşdirilmiş həyəcan pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.6 F43.0 Stresə qarşı kəskin reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.7 F43.1 Posttravmatik stres pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.8 F43.2 Uyğunlaşdırıcı reaksiyaların pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.9 F44.0 Dissosiativ amneziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.10 F44.1 Dissosiativ fuqa *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.11 F44.2 Dissosiativ stupor *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.12 F44.3 Trans və mübtəlalıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.13 F44.4 Dissosiativ hərəkət pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.14 F44.5 Dissosiativ konvulsiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.15 F44.6 Dissosiativ anesteziya və ya hissi qavramanın itirilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.16 F44.7 Qarışıq dissosiativ (konversion) pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.17 F44.8 Digər dissosiativ (konversion) pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.18 F45.1 Differensiasiya olunmuş somatoform pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.19 F45.4 Davamlı somatorofm ağrı pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.20 G90.1 Ailəvi dizavtonomiya(Rayil-Deya) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.21 G90.3 Polisistem degenerasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.22 G90.2 Horner sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.23 M89.0 Alqoneyrodistrofiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.24 I73.0 Reyno sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.25 G43.1 Aura ilə müşahidə olunan miqren [klassik miqren] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.26 G43.2 Miqrenoz status *2.*3.*4.*5.*6

Depressiv epizod. Streslə bağlı və somatoform nevrotik pozuntular. 
Miqren. Digər baş ağrı sindromları,vegetativ sinir sisteminin pozuntusu

Epilepsiya, Epileptik status, Diskinetik serebral iflic

443
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2.7.112.27 G44.2

Gərginlik tipli baş ağrısı
(Gərginliklə bağlı xroniki baş ağrısı.Gərginliklə bağlı epizodik 
baş ağrısı. Gərginliklə bağlı ƏGO baş ağrısı) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.28 G44.0 Histamin baş ağrısı sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.29 G44.1 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan damar mənşəli baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.30 G44.3 Xroniki posttravmatik baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.31 G44.4
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan dərman qəbulu ilə bağlı 
baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.112.32 G45.0 Vertebrobazilyar arterial sistem sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.1 S04.2 Blok sinirinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.2 S04.7 Əlavə [qayıdan] sinirin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.3 S06.1 Baş beynin travmatik ödemi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.4 S06.6 Travmatik subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.5 S14.4 Boynun periferik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.6 S14.5 Boyun şöbəsinin simpatik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.7 S34.0 Onurğa beynin bel şöbəsinin silkələnməsi və ödemi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.8 S34.1 Onurğa beynin bel şöbəsinin digər travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.9 S34.2 Onurğanın bel-oma şöbəsinin sinir kökünün travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.10 S34.3 At quyruğunun travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.11 S34.4 Bel-oma sinir kələfinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.12 S34.5 Bel-oma və çanaq simpatik sinirlərin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.13 S34.6
Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın periferik sinirlərinin 
travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.113.14 F07.2 Postkontuzion sindrom *2.*3.*4.*5.*6

2.7.114 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.114.1 G95.8
Onurğa beyninin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri (dərman və 
şualanma mənşəli mieolopatiya) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.115 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.115.1 G91.0 Əlaqəli hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.115.2 G91.1 Obstruktiv hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.115.3 G91.2 Normal təzyiqli hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.115.4 G93.2 Xoşxassəli kəllədaxili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.115.5 G93.6 Beyin ödemi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.115.6 G94.0*
Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar 
xəstəliklərdə hidrosefaliya (A00-B99+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.115.7 G97.2 Mədəciklərin şuntlanmasından sonra kəllədaxili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.115.8 P11.0 Doğuş travması zamanı beynin ödemi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.115.9 Q03 Anadangəlmə  hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.1 G50.0 Üçlü sinirin nevralgiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.2 G50.1 Atipik üz ağrısı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.3 G50.8 Üçlü sinirin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.4 G51.0 Bella iflici *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.5 G51.1 Dizcik düyününün iltihabı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.6 G51.2 Melkerson sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.7 G51.3 Klonik hemifassial spazm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.8 G51.4 Üz miokimiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.9 G51.8 Üz sinirinin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.10 H81.0 Menyer xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.11 H81.1 Xoşxassəli paroksizmal başgicəllənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.12 H81.2 Vestibulyar neyronit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.13 G52.1 Dil-udlaq sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.14 G52.2 Azan sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.15 G52.3 Dilaltı sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.16 G52.7 Kəllə sinirlərinin çoxsaylı zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.17 G52.8 Digər dəqiqləşdirilmiş kəllə sinirlərinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.18 G54.1 Bel-oma kələfinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

Sinir sisteminin digər pozuntular

515

Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri və zədələnmələri 

Başın və onurğa beynin və  sinirlərin travması

676

Onurğa beyninin digər xəstəlikləri 
497
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2.7.116.19 G54.2
Boyun sinir köklərinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan 
zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.20 G54.3
Döş sinir köklərinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan 
zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.21 G54.4
Oma-bel köklərinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan 
zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.22 G54.6 Ətrafın ağrılı fantom sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.23 G54.8 Sinir köklərinin və kələflərinin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.24 G57.2 Bud sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.25 G57.6 Ayaqaltı sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.26 G56.4 Kauzalgiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.27 G57.0 Oturaq sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.28 G57.1 Parestetik meralgiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.29 G57.3 Bayır dizaltı peroneal sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.30 G57.4 Orta dizaltı sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.31 G57.5 Ayaqdarağı kanal sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.32 G57.8 Aşağı ətrafın digər mononevralgiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.33 G58.8 Mononevropatiyaların digər dəqiqləşdirilmiş növləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.34 G59.0* 
Diabetik mononevropatiyaE10-E14 ümümi dördüncü.4+idarəsi 
ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.35 G58.7 Çoxsaylı mononevrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.36 G60.0 İrsi motor və sensor nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.37 G60.1 Refsum xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.38 G60.2 İrsi ataksiya ilə müşayiət olunan nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.39 G60.8 Digər irsi və idiopatik nevropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.40 G61.0
Giyen-Barre sindromu Kəskin (post-) infeksion polinevrit Miller 
Fişer sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.41 G61.1 Serum nevropatiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.42 G61.8 Digər iltihabı polinevropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.43 G62.0 Dərman polinevropatiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.44 G62.2 Digər toksiki maddələr tərəfindən törədilən polinevropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.45 G57 Aşağı ətrafın mononevropatiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.46 G63.0*
Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar 
xəstəliklərdə polinevropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.47 G63.2*
Diabetik polinevropatiya (E10-E14 ümümi dördüncü .4+ işarəsi 
ilə) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.48 G63.3*

Digər endokrin xəstəliklərdə və maddələr mübadiləsi 
pozuntularında polinevropatiya (E00-E07+,E15-E16+,E20-
E34+,E70-E89+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.49 G63.4* Qidalanma çatışmazlığında polinevropatiya (E40-E64) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.50 G63.5*
Birləşdirici toxumanın sistem zədələnmələrində 
polinevropatiya(M30-M35) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.51 G63.6*
Digər sümük-əzələ zədələnmələrində polinevropatiya (M00-
M25+,M40-M96+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.52 G63.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə 
polinevropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.53 G60.3 Proqressivləşən idiopatik nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.116.54 G62.8 Digər dəqiqləşdirilmiş polinevropatiyalar (şua polinevropatiyası) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.1 M45 Ankilozlaşan spondilit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.2 M46.0 Onurğanın entezopatiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.3 M46.1 Başqa rubrikalarda təsnif olumayan sakroileit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.4 M46.2 Fəqərələrin osteomieliti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.5 M46.3 Fəqərəarası disklərin (piogen) infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.6 M46.5 Digər infeksion spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.7 M46.8 Digər dəqiqləşdirilmiş iltihabi spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.8 M47
Spondilyoz (onurğanın artrozu və ya osteoartriti, fasetli 
oynaqların degenerasiyası) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.9 M47.0 Ön spinal və ya vertebral arteriyanın sıxılma sindromu (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6

Spondilopatiyalar. Digər dorsopatiyalar. Sümük sıxlığının və strukturunun 
pozuntusu

579
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2.7.117.10 M47.1
Mielopatiya ilə digər spondilyozlar Onurğa beyninin spondilogen 
sıxılması (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.11 M47.2 Radikulopatiya ilə digər spondilyozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.12 M47.8 Digər spondilyozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.13 M48.0 Spinal stenoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.14 M48.8 Digər dəqiqləşdirilmiş spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.15 M49.0* Onurğanın vərəmi (A18.0+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.16 M49.1* Brusellyoz spondiliti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.17 M49.3*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar 
xəstəliklərdə spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.18 M50.0+
Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin mielopatiya ilə 
zədələnməsi (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.19 M50.1
Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin radikulopatiya ilə 
zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.20 M50.2 Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin digər tipli yerdəyişməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.21 M50.3 Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin digər degenerasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.22 M50.8 Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin digər zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.23 M51.0+
Bel və digər şöbələrin fəqərəarası disklərinin mielopatiya ilə 
zədələnmələri (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.24 M51.1
Bel və digər şöbələrin fəqərəarası disklərinin radikulopatiya ilə 
zədələnmələri (G55.1*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.25 M51.2 Fəqərəarası diskin digər dəqiqləşdirilmiş yerdəyişməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.26 M51.3 Fəqərəarası diskin digər dəqiqləşdirilmiş degenerasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.27 M53.0 Kəllə-boyun sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.28 M53.1 Boyun-çiyin sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.29 M53.2 Spinal qeyri-sabitlik *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.30 M53.3 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan oma-büzdüm pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.31 M54.1 Radikulopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.32 M54.2 Servikalgiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.33 M54.3 İşias *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.34 M54.4 İşiasla gedən lümbaqo *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.35 M54.8 Digər dorsalgiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.36 M80
Patoloji sınıqla osteoporoz (onurğanın osteoparatik dağılması və 
pərçimlənməsi) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.117.37 R25.2 Qıcolma və spazm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.1 G70.0 Myasthenia gravis (ağır miasteniya) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.2 G70.1 Sinir-əzələ sinapsının toksiki pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.3 G70.2 Anadangəlmə və qazanılma miasteniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.4 G71.0 Əzələ distrofiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.5 G71.1 Miotonik pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.6 G71.2 Anadangəlmə miopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.7 G71.3 Digər rubrikalarda təsnif olunmayan mitoxondrial miopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.8 G72.0 Dərman miopatiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.9 G72.2 Digər toksiki maddələr tərəfindən törədilən miopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.10 G72.3 Periodik iflic *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.11 G73.3*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə miastenik 
sindromlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.12 G73.4*
Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar 
xəstəliklərdə miopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.13 G73.5* Endokrin xəstəliklərdə miopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.14 G73.6* Maddələr mübadiləsi pozuntusu zamanı miopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.15 G73.7* Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə miopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.16 G72.8 Digər dəqiqləşdirilmiş miopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.17 M33.0 Gənclik dermatopolimioziti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.18 M33.1 Digər dermatopolimiozitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.118.19 M33.2 Polimiozit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.119 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.119.1 G80.0 Kvadroplegik spastik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6

Əzələlərin və sinir-əzələ sinapsının xəstəlikləri. Dermatopolimiozit

549

Serebral iflic
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2.7.119.2 G80.1 Diplegik spastik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6

2.7.119.3 G80.2 Hemiplegik spastik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6

2.7.119.4 G80.4 Ataksik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6

2.7.119.5 G80.8 Serebral iflicin digər növü *2.*3.*4.*5.*6

2.7.120 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.120.1 F10.3
Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, 
Abstinensiya vəziyyəti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.120.2 F10.4
Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, 
Sayıqlama ilə müşayiət olunan abstinensiya vəziyyəti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.120.3 F10.6
Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, 
Amnestik sindrom *2.*3.*4.*5.*6

2.7.121 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.121.1 G92 Toksiki ensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.121.2 G93.0 Serebral kista *2.*3.*4.*5.*6

2.7.121.3 G93.7 Reye sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.122 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.122.1 F95.1 Xroniki motor tiklər və ya vokalizimlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.122.2 F95.2
Vokalizimlərin və çoxsaylı motor tiklərinin kombinasiyası (de la 
Turetta sindrom) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.122.3 F95.8 Digər tiklər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.123 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.123.1 G90.0 İdiopatik periferik vegetativ nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.124 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.124.1 F98.0 Qeyri-üzvi mənşəli enurez *2.*3.*4.*5.*6

2.7.124.2 F98.1 Qeyri-üzvi mənşəli enkoprez *2.*3.*4.*5.*6

2.7.125 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.125.1 H04.0 Dakrioadenit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.125.2 H04.2 Epifora *2.*3.*4.*5.*6

2.7.125.3 H04.5 Göz yaşı axacaqlarının stenozu və çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.125.4 H06.0* 
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə göz yaşı aparatının 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.125.5 H06.3*
Başqa rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə göz yuvasının 
digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.125.6 H06.1*
Göz yuvasının digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə 
parazitar invaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.126 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.126.1 H05.0 Göz yuvasının kəskin iltihabı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.126.2 H05.8 Göz yuvasının digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.127 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.127.1 H10.1 Kəskin atopik konyuktivit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.127.2 H10.5 Blefarokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.127.3 H11.3 Konyuktivanın qansızması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.127.4 H13.0* Konyuktivanın filyarioz invaziyası (B74.-+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.127.5 H13.1*
Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar 
xəstəliklərdə konyuktivit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.127.6 H13.3* Göz pemfiqoidi(L12.-+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.127.7 H13.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə konyuktivanın 
başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.128 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.128.1 H21.0 Hifema *2.*3.*4.*5.*6

2.7.128.2 H21.4 Qüzehli qişanın bombajı. Bəbəyin okkluziyası və bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.128.3 H21.8
Qüzehli qişanın və kirpikli cismin digər dəqiqləşdirilmiş 
xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.129 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.129.1 H15.0 Sklerit *2.*3.*4.*5.*6

Konyuktivanın xəstəlikləri 
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Qüzehli qişanın və kirpikli cismin digər xəstəlikləri (Hifema)
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Skleranın xəstəlikləri 231

Qeyri-üzvi mənşəli enurez, enkoprez
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Göz yaşı aparatının xəstəlikləri. Göz yaşı aparatının və göz yuvasının 
digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə zədələnmələri
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Göz yuvasının xəstəlikləri
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Toksiki ensefalopatiya, Baş beynin digər zədələnmələri 

Tiklər
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2.7.130 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.130.1 H16.0 Buynuz qişanın xorası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.130.2 H16.2 Keratokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.130.3 H16.3 İnterstisial (stromal) və dərin keratit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.130.4 H16.4 Buynuz qişanın neovaskulyarizasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.130.5 H19.1*
Sadə herpes virusu tərəfindən törədilən keratit və 
keratokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.130.6 H19.2*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar 
xəstəliklərdə keratit və keratokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.131 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.131.1 H20.0 Kəskin və yarımkəskin iridosiklit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.131.2 H20.8 Digər iridosiklitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.131.3 H22.0* Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion xəstəliklərdə irridosiklit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.131.4 H22.1* Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə iridosiklit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.131.5 H22.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə qüzehli qişanın və 
kirpikli cismin başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.132 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.132.1 H26.0 Uşaqlıq, gənclik və presenil katarakta *2.*3.*4.*5.*6

2.7.132.2 H26.3 Dərman preparatlarının törətdiyi katarakta *2.*3.*4.*5.*6

2.7.132.3 H26.4 İkincili katarakta (Sekundar katarakta. Semmerinq halqası) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.132.4 H26.8 Digər dəqiqləşdirilmiş katarakta *2.*3.*4.*5.*6

2.7.132.5 H27.8 Büllurun digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.132.6 H28.0* Diabetik katarakta (E10-E14 ümümi dördüncü.3+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.132.7 H28.1*
Endokrin sistemin digər xəstəliklərində başqa qidalanma və 
maddələr mübadiləsinin pozuntularında katarakta *2.*3.*4.*5.*6

2.7.132.8 H28.2* Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə katarakta *2.*3.*4.*5.*6

2.7.132.9 H28.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə büllurun başqa 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.133 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.133.1 H30.0 Ocaqlı xorioretinal iltihab *2.*3.*4.*5.*6

2.7.133.2 H30.1 Disseminə olunmuş xorioretinal iltihab *2.*3.*4.*5.*6

2.7.133.3 H30.2 Arxa siklit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.133.4 H30.8 Digər xorioretinal iltihablar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.133.5 H31.8 Damarlı qişanın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.133.6 H32.0*
Digər rubrikalarda təsnif olunmuş infeksion və parazitar 
xəstəliklərdə xorioretinal iltihab *2.*3.*4.*5.*6

2.7.133.7 H32.8* 
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa xorioretinal 
pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134.1 H33.3 Tor qişasının qopması olmadan retinal cırılmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134.2 H34.0 Keçici retinal arterial okklyüziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134.3 H34.1 Mərkəzi retinal arterial okkulyüziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134.4 H34.2 Digər retinal arterial okkulyüziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134.5 H34.8 Digər retinal damar okklyüziyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134.6 H35.6 Retinal qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134.7 H35.8 Digər dəqiqləşdirilmiş retinal pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134.8 H36*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə tor qişanın 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134.9 H36.0* Diabetik retinopatiya (E10-E14 ümümi dördüncü.3+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.134.10 H36.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa retinal 
pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.135 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.135.1 H40.1 Birincili açıqbucaqlı qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.135.2 H40.2 Birincili qapalıbucaqlı qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.135.3 H40.3 İkincili posttravmatik qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.135.4 H40.4 Gözün iltihabi xəstəlikləri nəticəsində ikincili qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6

Gözün damarlı qişasının xəstəlikləri
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2.7.135.5 H40.5 Gözün digər xəstəlikləri nəticəsində ikincili qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.135.6 H40.6 Dərman pereparatlarının qəbulu ilə bağlı ikincili qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.135.7 H40.8 Digər qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.135.8 H42.0*
Endokrin sistemin xəstəliklərində, qidalanma və maddələr 
mübadiləsi pozuntularında qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.135.9 H42.8* Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.136 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.136.1 H43.1 Şüşəyəbənzər cismə qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.136.2 H43.8 Şüşəyəbənzər cismin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.136.3 H44.8 Göz almasının digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.136.4 H45.0*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə şüşəyəbənzər 
cismə qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.136.5 H45.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə şüşəyəbənzər 
cismin və göz almasının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.137 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.137.1 H44.0 İrinli endoftalmit (panoftalmit, şüşəyəbənzər cismin absesi) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.137.2 H44.1
Digər endoftalmitlər
(ƏGO parazitar endoftalmit. Simpatik uveit ) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.137.3 H45.1* Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə endoftalmit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.138 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.138.1 H44.3 Göz almasının digər degenerativ xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.138.2 H44.5 Göz almasının degenerativ vəziyyəti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.139 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.139.1 H46 Görmə sinirinin nevriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.139.2 H47.0 Görmə sinirinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.139.3 H47.3 Görmə siniri diskinin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.139.4 H47.4 Görmə sinirləri çarpazının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.139.5 H47.5 Görmə yollarının digər şöbələrinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.139.6 H47.6 Beyin qabığının görmə nahiyəsinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.139.7 H48.1* Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə retrobulbar nevrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.139.8 H48.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə görmə sinirinin və 
görmə yollarının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.1 H49.0 3-cü [gözün hərəki] sinirin iflici *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.2 H49.1 4-cü [blok] sinirin iflici *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.3 H49.2 6-cı [uzaqlaşdırıcı] sinirin iflici *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.4 H49.3 Tam (xarici) oftalmoplegiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.5 H49.4 Proqressivləşən xarici ofalmoplegiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.6 H49.8 Digər paralitik çəpgözlük *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.7 H50.3 Fasiləli heterotropiya (fasiləli ezotropiya, fasiləli ekzotropiya) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.8 H50.5 Heteroforiya (Fasiləli heteroforiya. Ezoforiya. Ekzoforiya) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.9 H50.6 Mexaniki çəpgözlük *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.10 H50.8 Çəpgözlüyün digər dəqiqləşdirilmiş növləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.11 H51.0 Baxışın iflici *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.12 H51.1 Konvergensiya çatışmazlığı (artıq və natamam) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.13 H51.2 Nüvədaxili oftalmoplegiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.140.14 H51.8 Gözlərin müştərək hərəkətinin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.141 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.141.1 H57.1 Göz ağrısı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.141.2 H58*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə gözün və onun 
əlavə aparatının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.141.3 H58.1* Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə görmə pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.142 *2.*3.*4.*5.*6Gözün və onun əlavə aparatının tibbi prosedurlardan sonra zədələnmələri

 Görmə sinirinin və görmə yоllаrının хəstəliкləri

154

Göz аlmаsı əzələlərinin хəstəliкləri, gözlərin müştərəк hərəкətinin, 
аккоmоdаsiyа və rеfrакsiyаnın pоzuntuları

141

Gözün və оnun əlаvə аpаrаtının digər хəstəliкləri

88

Şüşəyəbənzər cismin və göz аlmаsının хəstəliкləri

78

Endoftalmit

390

Göz almasının degenerativ xəstəlikləri 
103

114
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2.7.142.1 H59.0
Kataraktaya görə əməliyyatdan sonra keratopatiya (bullyoz, 
afakiya) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.142.2 H59.8 
Tibbi prosedurlardan sonra gözün və onun əlavə aparatının 
digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.143 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.143.1 O08.0 
Çanaq orqanlarının və cinsiyyət orqanlarının abort, 
uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.143.2 O08.1
Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar 
uzunmüddətli və ya massiv qanaxma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.143.3 O08.2 Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar emboliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.143.4 O08.3 Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli şok *2.*3.*4.*5.*6

2.7.143.5 O08.4 
Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli böyrək 
çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.143.6 O08.5 
Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli maddələr 
mübadiləsi pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.143.7 O08.6 
Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar çanaq 
orqanlarının və toxumalarının zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.143.8 O08.7
Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli digər venoz 
ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.143.9 O08.8 
Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli digər 
ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.1 O10.0 
Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl 
mövcud olan essensial hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.2 O10.1 
Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud 
olan kardiovaskulyar hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.3 O10.2
Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud 
olan renal hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.4 O10.3 
Hamiləliyi doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud 
olan kardiovaskulyar və renal hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.5 O10.4 
Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran əvvəl mövcud 
olan ikincili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.6 O11 
Əvvəl mövcud olan hipertenziv pozuntu, qoşulmuş proteinuriya 
ilə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.7 O12.0 Hamiləliklə bağlı ödemlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.8 O12.1 Hamiləliklə bağlı proteinuriya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.9 O12.2 Hamilləliklə bağlı proteinuriya ilə müşayiət olunan ödemlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.10 O13 
Hestasion (hamiləliklə əlaqəli) hipertenziya nəzəçarpan 
proteinuriyasız *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.11 O14.0 Orta ağırlıqlı preeklampsiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.12 O14.1 Ağır preeklampsiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.13 O14.2 HELLP sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.14 O15.0 Hamiləlik dövründə eklampsiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.15 O15.1 Doğuş zamanı eklampsiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.16 O15.2 Zahılıq dövrü eklampsiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.17 P05.0 Hamiləlik müddəti üçün "azçəkili" döl *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.18 P05.1 Hamiləlik müddəti üçün kiçikölçülü döl *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.19 P05.2 
Hamiləlik müddəti üçün «azçəkili» və ya kiçikölçülü olduğu 
göstərilməyən zəif qidalanmış döl *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.20 P50.0 Damar gəlişində dölün qanitirməsi [vasa praeviadan] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.21 P50.1 Dölün cırılmış göbək ciyəsindən qan itirməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.22 P50.2 Dölün ciftdən qan itirməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.23 P50.3 Dölün digər eyni yumurta əkizindən qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.24 P50.4 Dölün, ananın qan-damar şəbəkəsinə qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.144.25 P50.5
Dölün, eyni yumurta əkizlərində kəsilmiş göbək ciyəsindən 
qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.145 *2.*3.*4.*5.*6
Hamiləlik dövründə aparılmış anesteziya ilə əlaqədar meydana çıxan 
ağırlaşmalar

96

Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar ağırlaşmalar

216

Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə ödəmlər, proteinuriya və hipertenziv 
pozuntular. Böyümənin ləngiməsi və dölün qeyri-kafi qidalanması.Dölün 
qanitirməsi

457

102



2.7.145.1 O29.0 Hamiləlik dövründə aparılan anesteziyanın ağciyər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.145.2 O29.1
Hamiləlik dövründə aparılan anesteziyanın kardioloji 
ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.145.3 O29.2
Hamiləlik dövründə aparılan anesteziya ilə əlaqədar mərkəzi 
sinir sisteminin ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.145.4 O29.3 Hamiləlik dövründə yerli anesteziyaya qarşı toksik reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.145.5 O29.4
Hamiləlik dövründə keçirilən epidural və ya spinal anesteziya ilə 
əlaqədar meydana çıxan baş ağrıları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.145.6 O29.5
Hamiləlik dövründə aparılan spinal və epidural anesteziyanın 
digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.145.7 O29.6 Hamiləlik dövründə intubasiya zamanı uğursuzluq və ya çətinlik *2.*3.*4.*5.*6

2.7.145.8 O29.8 Hamiləlik dövründə anesteziyanın digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.146 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.146.1 O31.8 Çoxdöllü hamiləlik üçün xarakterik olan digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.147 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.147.1 O34.1
Uşaqlıq cisminin anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən 
şişi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.147.2 O34.2
Uşaqlığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən 
əməliyyatdan sonrakı çapığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.147.3 O34.3
Anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən istmiko-servikal 
çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.147.4 O34.4
Uşaqlıq boynunun anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən 
digər anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.147.5 O34.5
Hamiləlik dövründə uşaqlığın anaya tibbi yardım göstərilməsini 
tələb edən digər anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.147.6 O34.6
Anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən uşaqlıq yolu 
anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.147.7 O34.7
Vulva və aralığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən 
anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.147.8 O34.8
Çanaq orqanlarının anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən 
dəqiqləşdirilmiş anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.1 O35.1
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən xromosom 
anomaliyaları (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.2 O35.2
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən irsi 
xəstəlikləri (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.3 O35.3
Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən, ananın 
virus xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.4 O35.4
Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən alkoqolla 
əlaqədar zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.5 O35.5
Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən dərman 
maddələri ilə əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.6 O35.8
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər 
zədələnmələri və anomaliyaları (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.7 O36.0
Anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən rezus-
izoimmunizasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.8 O36.1
İzoimmunizasiyanın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən 
digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.9 O36.2 Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən hidropsu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.10 O36.3
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən bətn daxili 
hipoksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.11 O36.5 Dölün anaya tibbi yardım tələb edən qeyri-kafi böyüməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.12 O36.6
Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən artıq 
dərəcədə böyüməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.13 O36.7
Abdominal hamiləlikdə anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb 
edən həyat qabiliyyətli döl *2.*3.*4.*5.*6

2.7.148.14 O36.8
Dölün vəziyyətində anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən 
digər dəqiqləşdirilmiş kənara çıxma halları *2.*3.*4.*5.*6

Dölün dəqiqləşdirilmiş və ya ehtimal olunan anomaliyaları və 
zədələnmələri ilə əlaqədar anaya tibbi yardımın göstərilməsi

238

238

Çoxdöllü hamiləlik 202

Çanaq orqanlarının müəyyən edilmiş və ya ehtimal olunan anomaliyaları 
zamanı anaya göstərilən tibbi yardım

213
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2.7.149 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.149.1 O43.0 Plasentar transfuziya sindromları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.149.2 O43.1 Ciftin anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.149.3 O43.2 Ciftin bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.149.4 O43.8 Digər plasentar pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.149.5 O45.0
Ciftin qanın laxtalanma pozuntuları ilə müşayiət olunan 
vaxtından əvvəl ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.149.6 O45.8 Ciftin digər vaxtından əvvəl ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.150 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.150.1 O46.0
Laxtalanma pozuntusu ilə müşayiət olunan doğuşa qədər 
qanaxma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.150.2 O46.8 Digər doğuşa qədər qanaxma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.150.3 O47.0
Hamiləliyin tam 37 həftəliyinə qədər olan dövrdə yalançı doğuş 
sancıları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.150.4 O47.1
Hamiləliyin tam 37 həftəliyindən başlayan yalançı doğuş 
sancıları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.151 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.151.1 O74.0 
Doğuş və döl azadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı aspirasion 
pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.151.2 O74.1 
Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı ağciyərlərin 
digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.151.3 O74.2 
Doğuş və döl azadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı ürək 
ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.151.4 O74.3 
Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı mərkəzi sinir 
sisteminin ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.151.5 O74.4 
Doğuş və dölazadetmə zamanı yerli anesteziyaya qarşı toksiki 
reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.151.6 O74.5 
Doğuş və dölazadetmə zamanı aparılan epidural və spinal 
anesteziya ilə bağlı baş ağrıları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.151.7 O74.6 
Doğuş və dölazadetmə zamanı spinal anesteziyanın və epidural 
anesteziyanın ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.151.8 O74.7 
Doğuş və dölazadetmə zamanı uğursuz intubasiya cəhdi və 
intubasiya ilə bağlı çətinliklər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.151.9 O74.8 
Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziyanın digər 
ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.152 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.152.1 O75.1 Doğuş və dölazadetmə zamanı və ya sonra şok *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.1 O85 Zahılıq dövrü sepsisi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.2 O86.0 Cərrahi mamalıq yarasının infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.3 O86.1 Doğuşdan sonra cinsiyyət yollarının digər infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.4 O86.2 Doğuşdan sonra sidik yollarının infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.5 O86.3 Doğuşdan sonra sidik–cinsiyyət yollarının digər infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.6 O86.4 Doğuşdan sonra meydana çıxan naməlum mənşəli hipertermiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.7 O86.8 Digər dəqiqləşdirilmiş zahılıq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.8 O87.0 Zahılıq dövründə səthi trombofiebit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.9 O87.1 Zahılıq dövründə dərin flebotromboz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.10 O87.2 Zahılıq dövründə babasil *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.11 O87.3 Zahılıq dövründə serebral venaların trombozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.12 O87.8 Zahılıq dövründə digər venoz ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.13 O88.0 Mamalıq hava emboliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.14 O88.1 Amniotik maye ilə emboliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.15 O88.2 Qan laxtaları ilə mamalıq emboliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.16 O88.3 Mamalıq piemik və septik emboliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.153.17 O88.8 Digər mamalıq emboliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.154 *2.*3.*4.*5.*6Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı ağırlaşmalar

Doğuş və dölazadetmə zamanı aparılan anesteziya ilə bağlı ağırlaşmalar

230

Doğuş və dölazadetmənin digər rubrikalarda təsnif olunmayan digər 
ağırlaşmaları 186

Zahılıq dövrü ilə bağlı olan ağırlaşmalar 

258

Dölazadetmədə rast gəlinən ağırlaşmalar 

192

Digər rubrikalarda təsnif olunmayan doğuşa qədər qanaxma.Yalançı 
doğuş sancıları. Vaxtı ötmüş hamiləlik

187

104



2.7.154.1 O89.0 
Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziyanın ağciyər 
ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.154.2 O89.1
Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı ürək 
ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.154.3 O89.2 
Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı mərkəzi sinir 
sisteminin ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.154.4 O89.3 Zahılıq dövründə yerli anesteziyaya toksik reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.154.5 O89.4 
Zahılıq dövründə keçirilən spinal və epidural anesteziya ilə bağlı 
baş ağrıları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.154.6 O89.6 Zahılıq dövründə uğursuz intubasiya cəhdi və çətinlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.154.7 O89.8 Zahılıq dövründə anesteziyanın digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.155 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.155.1 O90.2 Mamalıq cərrahi yarasının hematoması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.155.2 O90.3 Zahılıq dövründə kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.155.3 O90.4 Zahılıq dövrü kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.155.4 O90.5 Zahılıq dövrü tireoiditi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.155.5 O90.8 
Zahılıq dövrünün digər rubrikalarda təsnif olunmayan başqa 
ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.156 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.156.1 O98.0 Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran vərəm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.156.2 O98.1 Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran sifilis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.156.3 O98.2 Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qonoreya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.156.4 O98.3 
Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əsasən 
cinsi yolla ötürülən digər infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.156.5 O98.4 
Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran virus 
hepatiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.156.6 O98.5 
Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran digər virus 
xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.156.7 O98.6 
Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran protozoy 
infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.156.8 O98.8 
Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran digər 
infeksion və parazitar xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.157 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.157.1 O99.0 Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran anemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.157.2 O99.1

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qan və 
qanyaradıcı orqanların digər xəstəlikləri və immun mexanizmin 
qoşulması ilə xüsusi pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.157.3 O99.2 

Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qidalanma 
pozuntusu, maddələr mübadiləsi pozuntusu və endokrin sistemi 
xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.157.4 O99.3 
Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran psixi 
pozuntular və sinir sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.157.5 O99.4 
Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qan dövranı 
sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.157.6 O99.5 
Hamiləlyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran tənəffüs 
sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.157.7 O99.6 
Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran həzm 
orqanlarının xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.157.8 O99.7 
Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran dəri və 
dərialtı toxuma xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.157.9 O94 
Hamiləliyin, doğuşun və zahılıq dövrünün ağırlaşmasının 
nəticəsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.1 P00.0 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın hipertenziv pozuntuları ilə 
əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.2 P00.1 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın böyrək və sidik yollarının 
xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

Ananın digər rubrikalarda təsnif olunan, lakin hamiləliyi,doğuşu və zahılıq 
dövrünü ağirlaşdıran digər xəstəlikləri

Döl və yenidoğulmuşların ananın vəziyyəti, hamiləlik, doğuş və 
dölazadetmənin digər ağırlaşmaları ilə əlaqədar olan zədələnmələri

289

269

Zahılıq dövründə digər rubrikalarda təsnif olunmayan ağırlaşmalar

258

Ananın digər rubrikalarda təsnif olunan, lakin hamiləlik,doğuş və zahılıq 
dövrünü ağirlaşdıran infeksion və parazitar xəstəlikləri

293

105



2.7.158.3 P00.2 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın infeksion və parazitar 
xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.4 P00.3 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın tənəffüs və qan-damar 
sisteminin xroniki xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.5 P00.4 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın qidalanma pozuntusu ilə 
əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.6 P00.5 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın travması ilə əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.7 P00.6 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın keçirdiyi cərrahi əməliyyatla 
əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.8 P00.7
Döl və yenidoğulmuşun, ananın başqa rubrikalarda təsnif 
olunmayan digər tibbi proseduraları ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.9 P01.0 
Döl və yenidoğulmuşun, istmiko‐servikal çatışmazlıqla əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.10 P01.1 
Döl və yenidoğulmuşun, döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması 
ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.11 P01.2
Döl və yenidoğulmuşun, oliqohidramnion ilə əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.12 P01.3 
Döl və yenidoğulmuşun, polihidramnion ilə əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.13 P01.4 
Döl və yenidoğulmuşun, uşaqlıqdan kənar hamiləliklə əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.14 P01.5 
Döl və yenidoğulmuşun, çoxdöllü hamiləliklə əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.15 P01.6 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın ölümü ilə əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.16 P01.7 
Döl və yenidoğulmuşun doğuşdan əvvəl dölün qeyri-düzgün 
gəlişi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.17 P01.8 
Döl və yenidoğulmuşun, hamiləliyi ağırlaşdıran ananın digər 
xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.18 P02.0 Döl və yenidoğulmuşun cift gəlişi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.19 P02.1 
Döl və yenidoğulmuşun, ciftin ayrılması və qanaxma ilə əlaqədar 
ağırlaşmalar nəticəsində zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.20 P02.3 
Döl və yenidoğulmuşun plasentar transfuziya sindromu ilə 
əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.21 P02.4 
Döl və yenidoğulmuşun göbək ciyəsinin düşməsi ilə əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.22 P02.5 
Döl və yenidoğulmuşun göbək ciyəsinin digər növ sıxılmaları ilə 
əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.23 P02.7 Döl və yenidoğulmuşun xorionamnionitlə əlaqədar zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.24 P02.8 
Döl və yenidoğulmuşun xorion və amnionun digər anomaliyaları 
ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.25 P03.0 
Döl və yenidoğulmuşun, dölün ekstraksiyası və çanaq gəlişində 
dölün azad edilməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.26 P03.1 
Döl və yenidoğulmuşun dölün digər qeyri-düzgün vəziyyəti,gəlişi 
və uyğunsuzluğu ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.27 P03.2 
Döl və yenidoğulmuşun dölün azad edilməsi zamanı tutqacların 
qoyulması ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.28 P03.3 
Döl və yenidoğulmuşun vakuum–ekstraktorun tətbiqi ilə əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.29 P03.4 
Döl və yenidoğulmuşun, dölün Kesar kəsiyi ilə azad edilməsilə 
əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.30 P03.5 
Döl və yenidoğulmuşun sürətli gedən doğuşla əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.31 P03.6 
Döl və yenidoğulmuşun, uşağlığın yığılma qabiliyyətinin 
pozulması ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.32 P04.0 

Döl və yenidoğulmuşun doğuş, dölün azad edilməsi və ananın 
hamiləliyi zamanı tətbiq edilən analgetik və anesteziya 
vasitələrinin tətbiqi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.33 P04.1 
Döl və yenidoğulmuşun, anaya göstərilən digər terapevtik 
təsirlərlə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.34 P04.2 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın tütündən istifadəsi ilə əlaqədar 
zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6
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2.7.158.35 P04.3 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın alkoqollu içkilərdən istifadə 
etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.36 P04.4 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın narkotik maddələrdən istifadə 
etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.37 P04.5 
Döl və yenidoğulmuşun, ananın kimyəvi-yeyinti maddələri 
istifadə etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.38 P04.6 
Döl və yenidoğulmuşun, anaya ətraf mühitdə olan kimyəvi 
maddələrin təsiri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.158.39 P04.8 
Döl və yenidoğulmuşun, anaya digər zərərli maddələrin təsiri ilə 
əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.159 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.159.1 P07.0 Doğuş zamanı son dərəcə az bədən çəkisi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.159.2 P07.1 Doğuş zamanı az bədən çəkisinin digər halları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.159.3 P07.2 Həddən artıq vaxtından qabaq doğulma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.1 P10.0 Doğuş travması zamanı subdural qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.2 P10.1 Doğuş travması zamanı beyin daxilinə qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.3 P10.2 Doğuş travması zamanı beyin mədəciyinə qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.4 P10.3 Doğuş travması zamanı subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.5 P10.4 Doğuş travması zamanı beyincik çadırının cırılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.6 P10.8 
Doğuş travması zamanı digər kəllədaxili zədələnmələr və 
qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.7 P11 Mərkəzi sinir sisteminin digər doğuş travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.8 P11.3 Doğuş travması zamanı üz sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.9 P11.5 
Doğuş travması zamanı onurğanın və onurğa beyninin 
zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.10 P12.0 Doğuş travması zamanı kefalohematoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.11 P12.2 Doğuş travması zamanı subaponevrotik qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.12 P12.3 Doğuş travması nəticəsində başın tüklü hissəsinin hematoması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.13 P13.0 Doğuş travması zamanı kəllə sümüklərinin sınığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.14 P13.1 Doğuş travmaları zamanı kəllənin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.15 P13.2 Doğuş travması zamanı bud sümüyünün sınığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.16 P13.3 Doğuş travması zamanı digər uzun sümüklərin sınığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.17 P13.4 Doğuş travması zamanı körpücüyün sınığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.18 P13.8 Doğuş travması zamanı skeletin digər hissələrinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.19 P14.0 Doğuş travması zamanı Erb iflici *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.20 P14.1 Doğuş travması zamanı Klumpke iflici *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.21 P14.2 Doğuş travması zamanı diafraqma sinirinin iflici *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.22 P14.3 Bazu kələfinin digər doğuş travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.23 P15.0 Doğuş travması zamanı qaraciyərin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.24 P15.1 Doğuş travması zamanı dalağın zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.25 P15.2 
Doğuş travması zamanı döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin 
zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.26 P15.3 Gözün doğuş travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.27 P15.4 Üzün doğuş travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.160.28 P15.6 Doğuş travması ilə əlaqədar dərialtı piy toxumasının nekrozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.161 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.161.1 P21.0 Doğuş zamanı ağır asfiksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.161.2 P90 Yenidoğulmuşların qıcolması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.161.3 P91.0 Beynin işemiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.161.4 P91.1 Yenidoğulmuşlarda periventrikulyar (qazanılmış) sist *2.*3.*4.*5.*6

2.7.161.5 P91.2 Yenidoğulmuşlarda serebral leykomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.161.6 P91.4 Yenidoğulmuşlarda serebral depresiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.161.7 P91.5 Neonatal koma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.161.8 P91.6 Yenidoğulmuşlarda hipoksik işemik ensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.1 P22.0 Yenidoğulmuşun tənəffüs pozuntusu [distresi] sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.2 P22.1 Yenidoğulmuşda tranzitor taxipnoe *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.3 P23.0 Anadangəlmə virus mənşəli pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

Perinatal dövrdə meydana çıxan respirator pozuntular

Hamiləlik müddəti və dölün böyüməsi ilə bağlı pozuntular

1343

Doğuş travması

Perinatal dövrdə meydana çıxan pozuntular (Hipoksiya, asfiksiya, 
qıcolma, serebral statusun pozuntusu)
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2.7.162.4 P23.1 Xlamidiya mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.5 P23.2 Stafilokokk mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.6 P23.3 B qrup streptokokk mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.7 P23.4 
Bağırsaq çöpü [Esherichia coli] mənşəli anadangəlmə 
pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.8 P23.5 Pseudomonas mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.9 P23.6 Digər bakteriyalar tərəfindən törədilən anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.10 P23.8 Digər törədicilər tərəfindən törədilən anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.11 P24.0 Mekoniumun neonatal aspirasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.12 P24.1 Amniotik mayenin və seliyin neonatal aspirasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.13 P24.2 Qanın neonatal aspirasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.14 P25.1 Perinatal dövrdə meydana çıxan pnevmotoraks *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.15 P25.2 Perinatal dövrdə meydana çıxan pnevmomediastinum *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.16 P25.3 Perinatal dövrdə meydana çıxan pnevmoperikard *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.17 P25.8 
Perinatal dövrdə meydana çıxan interstisial emfizema ilə bağlı 
digər hallar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.18 P26.0 Perinatal dövrdə meydana çıxan traxeobronxial qanaxma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.19 P26.1 Perinatal dövrdə meydana çıxan massiv ağciyər qanaxması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.20 P26.8 Perinatal dövrdə meydana çıxan digər ağciyər qanaxmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.21 P27.0 Vilson‐Mikiti sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.22 P27.1 Perinatal dövrdə meydana çıxan bronx ağciyər displaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.23 P28.0 

Yenidoğulmuşun birincili atelektazı.Terminal tənəffüs yollarının 
birincili açılmaması. Ağciyərin yarımçıq doğulma ilə bağlı 
hipoplaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.24 P28.1 Yenidoğulmuşun digər və dəqiqləşdirilməmiş atelektazı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.25 P28.2 Yenidoğulmuşun sianoz tutmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.26 P28.3 Yenidoğulmuşda yuxu zamanı birincili apnoe *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.27 P28.4 Yenidoğulmuşda apnoenin digər növləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.162.28 P28.5 Yenidoğulmuşda tənəffüs çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.1 P29.0 Yenidoğulmuşlarda ürək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.2 P29.1 Yenidoğulmuşlarda ürək ritmi pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.3 P29.2 Yenidoğulmuşlarda hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.4 P29.3 Yenidoğulmuşlarda davamlı fetal qan dövranı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.5 P29.4 Yenidoğulmuşlarda miokardın keçici işemiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.6 Q20.0 Ümumi arterial axacaq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.7 Q20.1 Sağ mədəciyin çıxış dəliyinin ikiləşməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.8 Q20.2 Sol mədəciyin çıxış dəliyinin ikiləşməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.9 Q20.3 Diskordant mədəcik-arterial bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.10 Q20.4 Mədəcik dəliyinin ikiləşməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.11 Q20.5 Diskordant qulaqcıq-mədəcik bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.12 Q21.0 Mədəcikarası çəpərin qüsuru *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.13 Q21.1 Qulaqcıqarası çəpərin qüsuru *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.14 Q21.2 Qulaqcıq-mədəcik arakəsməsinin qüsuru *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.15 Q21.3 Fallo tetradası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.16 Q21.4 Aorta və ağciyər arteriyası arasındakı arakəsmənin defekti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.17 Q22.0 Ağciyər arteriyası qapaqlarının atreziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.18 Q22.1 Ağciyər arteriyası qapaqlarının anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.19 Q22.2 Ağciyər arteriyası qapaqlarının anadangəlmə çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.20 Q22.4 Üçtaylı qapağın anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.21 Q22.5 Ebşteyn anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.22 Q22.6 Ürəyin sağ tərəfli hipoplaziya sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.23 Q23.0 Aorta qapağının anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.24 Q23.1 Aorta qapağının anadangəlmə çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.25 Q23.2 Anadangəlmə mitral stenoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.26 Q23.3 Anadangəlmə mitral çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.27 Q23.4 Ürəyin sol tərəfli hipoplaziya sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.28 Q24.2 Üç qulaqcıqlı ürək *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.29 Q24.3 Ağciyər arteriyası qapağının qıfabənzər stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.30 Q24.4 Anadangəlmə subaortal stenoz *2.*3.*4.*5.*6

1092

Perinatal dövrdə meydana çıxan ürək-damar pozuntuları, Qan-damar 
sisteminin anadangəlmə inkişaf qüsurları
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2.7.163.31 Q24.6 Anadangəlmə ürək blokadası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.32 Q25.0 Arterial axacağın açıq qalması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.33 Q25.1 Aortanın koarktasiyası (preduktal) (postduktal) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.34 Q25.2 Aortanın atreziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.35 Q25.3 Aortanın stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.36 Q25.5 Ağciyər arteriyasının atreziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.37 Q25.6 Ağciyər arteriyasının stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.38 Q26.0 Baş venanın anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.39 Q26.2 Ağciyər venalarının birləşməsinin total anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.40 Q26.5 Portal vena birləşməsinin anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.41 Q26.6 Portal hepato-arterio-venoz fistula *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.42 Q27.0 Göbək arteriyasının anadangəlmə olmaması və hipoplaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.163.43 Q27.1 Böyrək arteriyasının anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.1 P35.0 Anadangəlmə məxmərək sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.2 P35.1 Anadangəlmə sitomeqalovirus infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.3 P35.2 
Sadə herpes [herpes simplex] virusları tərəfindən törədilən 
anadangəlmə infeksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.4 P35.3 Anadangəlmə virus hepatiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.5 P35.8 Digər anadangəlmə virus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.6 P36.0 
Yenidoğulmuşlarda B qrup streptokoklar tərəfindən törədilən 
sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.7 P36.2 
Yenidoğulmuşların qızılı stafilokoklar [Staphylococcus aureus] 
tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.8 P36.4 
Yenidoğulmuşların bağırsaq çöpləri [Escherichia coli] tərəfindən 
törədilən sepsisi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.9 P36.5 
Yenidoğulmuşların anaerob mikroorqanizmlər tərəfindən 
törədilən sepsisi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.10 P36.8 
Yenidoğulmuşların digər bakterial agentlər tərəfindən törədilən 
sepsisi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.11 P37.0 Anadangəlmə vərəm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.12 P37.1 Anadangəlmə toksoplazmoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.13 P37.2 Neonatal (disseminə olunmuş) listerioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.14 P37.3
Plasmodium falciparum tərəfindən törədilən anadangəlmə 
malyariya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.15 P37.4 Digər anadangəlmə malyariya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.16 P37.5 Yenidoğulmuşların kandidozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.17 P37.8 
Digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə infeksion və parazitar 
xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.18 P38 
Yenidoğulmuşların az miqdarda qanaxma ilə və ya qanaxmasız 
gedən omfaliti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.19 P39.0 Neonatal infeksion mastit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.20 P39.1 
Yenidoğulmuşda konyuktivit və dakriosistit Xlamidiyalar 
tərəfindən törədilən neonatal konyuktivit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.21 P39.2 
Dölün digər rubrikalarda təsnif olunmayan amniondaxili 
infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.22 P39.3 Sidik yollarının neonatal infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.23 P39.4 Dəri örtüklərinin neonatal infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.164.24 P39.8 
Perinatal dövr üçün spesifik olan digər dəqiqləşdirilmiş 
infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.165 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.165.1 P52.0 
Döldə və yenidoğulmuşda I dərəcəli mədəcikdaxili (qeyri-
travmatik)qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.165.2 P52.1 
Döldə və yenidoğulmuşda II dərəcəli mədəcikdaxili (qeyri-
travmatik)qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.165.3 P52.2 
Döldə və yenidoğulmuşda mədəcikdaxili (qeyri-travmatik) III 
dərəcəli qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.165.4 P52.4 Döl və yenidoğulmuşun beyninə (qeyri-travmatik) qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.165.5 P52.5 
Döl və yenidoğulmuşun (qeyri-travmatik) subaraxnoidal 
qansızması *2.*3.*4.*5.*6

Döldə və yenidoğulmuşda qeyri-travmatik kəllədaxili qansızma. Döl və 
yenidoğulmuşun hemorragik xəstəliyi

945

Perinatal dövr üçün spesifik olan infeksion xəstəliklər

893

109



2.7.165.6 P52.6 
Döl və yenidoğulmuşun arxa kəllə çuxuruna və beyinciyə (qeyri-
travmatik) qansızması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.165.7 P52.8 
Döl və yenidoğulmuşda digər kəllədaxili (qeyri-travmatik) 
qansızmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.165.8 P53 Döl və yenidoğulmuşun hemorragik xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.166 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.166.1 P54.0 Yenidoğulmuşlarda hematemezis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.166.2 P54.1 Yenidoğulmuşda melena *2.*3.*4.*5.*6

2.7.166.3 P54.2 Yenidoğulmuşda düz bağırsaqdan qanaxma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.166.4 P54.3 Yenidoğulmuşda mədə bağırsaq qanaxması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.166.5 P54.4 Yenidoğulmuşda böyrəküstü vəziyə qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.166.6 P54.5 Yenidoğulmuşda dəriyə qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.166.7 P54.6 Yenidoğulmuşda uşaqlıq yolunda qanaxma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.166.8 P54.8 Yenidoğulmuşda digər dəqiqləşdirilmiş qanaxmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.166.9 P51.0 Yenidoğulmuşun göbək ciyəsindən massiv qanaxma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.1 P55.0 Döl və yenidoğulmuşun rezus izoimmunlaşması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.2 P55.1 Döl və yenidoğulmuşun ABO izoimmunlaşması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.3 P55.8 Döl və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliklərinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.4 P56.0 Dölün izoimmunlaşma ilə əlaqədar hidropsu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.5 P57.0 İzoimmunlaşma ilə əlaqədar nüvə sarılığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.6 P57.8 Nüvə sarılığının digər dəqiqləşdirilmiş formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.7 P58.0 Qansızma ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.8 P58.1 Qanaxma ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.9 P58.2 İnfeksiya ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.10 P58.3 Polisitemiya ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.11 P58.4 
Yenidoğulmuşa yeridilmiş və ya anadan yenidoğulmuşa keçmiş 
dərman və ya toksinlərlə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.12 P58.5 Ana qanının udulması ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.13 P58.8 
İfrat hemolizin digər dəqiqləşdirilmiş formaları ilə əlaqədar 
neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.14 P59.0 
Vaxtından əvvəl dölün azad edilməsi ilə əlaqədar neonatal 
sarılıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.15 P59.1 Ödün qatılaşma sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.16 P59.3 Laktasiyanı ingibə edən vasitələrlə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.17 P59.8 Digər dəqiqləşdirilmiş səbəblərlə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.18 P60 
Döldə və yenidoğulmuşda qanın disseminə olunmuş damardaxili 
laxtalanması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.19 P61.1 Yenidoğulmuşun polisitemiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.20 P61.2 Yarımçıq doğulmuşların anemiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.21 P61.3 Dölün qanitirməsi ilə əlaqədar anadangəlmə anemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.22 P61.4 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər anadangəlmə 
anemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.167.23 P61.8 Digər dəqiqləşdirilmiş perinatal hematoloji pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.1 P70.0 Hamiləlik diabeti olan ananın doğduğu yenidoğulmuş sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.2 P70.1 Diabetli ananın doğduğu yenidoğulmuş sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.3 P70.2 Yenidoğulmuşların şəkərli diabeti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.4 P70.3 Yatrogen neonatal hipoqlikemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.5 P71.0 Yenidoğulmuşların inək südü ilə əlaqədar hipokalsiemiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.6 P71.1 Neonatal hipokalsiemiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.7 P71.2 Neonatal hipomaqniemiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.8 P71.3 Kalsium və maqnezium çatışmazlığı olmadan neonatal tetaniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.9 P72.0 Digər rubrikalarda təsnif olunmayan neonatal ur *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.10 P74.0 Yenidoğulmuşlarda gecikmiş metabolik asidoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.11 P74.1 Yenidoğulmuşlarda dehidratasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.168.12 P74.2 Yenidoğulmuşlarda natriumun disbalansı *2.*3.*4.*5.*6

Döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan keçici endokrin pozuntular və 
maddələr mübadiləsi pozuntuları

1197

Neonatal qanaxma 

542

Perinatal hematoloji pozuntular

1191

110



2.7.168.13 P74.3 Yenidoğulmuşlarda kaliumun disbalansı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.169 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.169.1 P75* Mekonium ileusu sistik fibroz zamanı (E84.1+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.169.2 P76.0 Mekonium tıxacı sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.169.3 P76.1 Yenidoğulmuşlarda keçici ileus *2.*3.*4.*5.*6

2.7.169.4 P77 Döl və yenidoğulmuşlarda nekrozlaşan enterokolit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.169.5 P78.2 
Ana qanının udulması nəticəsində meydana çıxan melena və 
hematemezis *2.*3.*4.*5.*6

2.7.169.6 P78.3 Yenidoğulmuşlarda qeyri-infeksion diareya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.170 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.170.1 P80.0 Soyuq travması sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.170.2 P80.8 Yenidoğulmuşların digər hipotermiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.170.3 P81.0
Yenidoğulmuşların xarici mühit faktorlarının törətdiyi 
hipotermiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.170.4 P81.8 
Yenidoğulmuşlarda istilik tənziminin digər dəqiqləşdirilmiş 
pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.170.5 P83.0 Yenidoğulmuşların sklereması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.170.6 P83.1 Neonatal toksik eritema *2.*3.*4.*5.*6

2.7.170.7 P83.2 Dölün hemolitik xəstəliklə əlaqədar olmayan hidropsu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.170.8 P83.8 
Xarici örtüklərin döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan digər 
dəqiqləşdirilmiş dəyişiklikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.171 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.171.1 P93 
Döl və yenidoğulmuşa yeridilən dərman maddələrinin törətdiyi 
reaksiya və intoksikasiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.171.2 P94.0 Yenidoğulmuşlarda keçici ağır miasteniya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.171.3 P94.1 Anadangəlmə hipertonus *2.*3.*4.*5.*6

2.7.171.4 P94.2 Anadangəlmə hipotonus *2.*3.*4.*5.*6

2.7.171.5 P96.1 
Yenidoğulmuşlarda ananın narkotik maddələrdən istifadəsi 
nəticəsində dərman abstinensiyası simptomları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.171.6 P96.2 
Yenidoğulmuşlara dərman preparatları yeritdikdən sonra 
meydana çıxan abstinensiya simptomları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.171.7 P96.3 Geniş kəllə tikişləri (yenidoğulmuşların kraniotabesi) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.171.8 P96.5 
Bətndaxili müdaxilələrlə əlaqədar digər rubrikalarda təsnif 
olunmayan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.171.9 P96.8 
Perinatal dövrdə meydana çıxan digər dəqiqləşdirilmiş 
pozuntular *2.*3.*4.*5.*6

2.7.172 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.172.1 P96.0 
Anadangəlmə böyrək çatışmazlığı (yenidoğulmuşların 
uremiyası) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.1 T36.0 Penisillinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.2 T36.1 
Sefalosporinlərlə və digər β-laktamaza əmələ gətirən 
antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.3 T36.2 Xloramfenikol qrupu ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.4 T36.3 Makrolidlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.5 T36.4 Tetrasiklinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.6 T36.5 Aminoqlikozidlər qrupuna aid antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.7 T36.6 Rifampisinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.8 T36.7 Sistem təsirli göbələk əleyhinə antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.9 T36.8 Sisitem təsirə malik digər antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.10 T37.0 Sulfanilamidlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.11 T37.1 Antibakterial preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.12 T37.2 
Malyariya əleyhinə preparatlarla və qanda parazitlik edən digər 
ibtidailərə təsir edən maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.13 T37.3 Digər antiprotozoy preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.14 T37.4 Helmint əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.15 T37.5 Virus əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.173.16 T37.8 
Sistem təsirə malik digər dəqiqləşdirilmiş mikrob əleyhinə və 
antiparazitar maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

Perinatal dövrdə meydana çıxan digər pozuntular

435

Anadangəlmə böyrək çatışmazlığı
935

Sistem təsirli antibiotiklərlə, infeksiya əleyhinə və antiparazitar 
maddələrlə zəhərlənmə

Döl və yenidoğulmuşda həzm sisteminin pozuntusu

644

Döl və yenidoğulmuşda istilik tənziminə və xarici örtüklərə təsir edən 
hallar 

419

538

111



2.7.174 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.174.1 T38.0 Qlükokortikoidlər və onların sintetik analoqları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.174.2 T38.1 
Qalxanabənzər vəzinin hormonları və onların əvəzediciləri ilə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.174.3 T38.2 Antitireoid preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.174.4 T38.3
İnsulinlə və peroral qəbul edilən hipoqlikemik [diabetəleyhinə] 
preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.174.5 T38.4 Peroral qəbul edilən kontraseptivlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.174.6 T38.5 Digər estrogenlər və proqestogenlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.174.7 T38.6 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan antiqonadotropinlərlə, 
antiestrogenlərlə və antiandrogenlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.174.8 T38.7 Androgenlərlə və onların anabolik analoqları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.175 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.175.1 T39.0 Salisilatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.175.2 T39.1 4-aminofenolun sintetik preparatları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.175.3 T39.2 Pirazolonun sintetik preparatları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.175.4 T39.3 
Digər qeyri-steroid iltihab əleyhinə maddələrlə [NSAID] 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.175.5 T39.4 Revmatizm əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.175.6 T39.8 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər qeyri-narkotik 
ağrıkəsici və hərarətsalıcı maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.176 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.176.1 T40.0 Opiumla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.176.2 T40.1 Geroinlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.176.3 T40.2 Digər opioidlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.176.4 T40.3 Metadonla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.176.5 T40.4 Digər sintetik narkotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.176.6 T40.5 Kokainlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.176.7 T40.7 Kannabislə (sintetik) zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.176.8 T40.8 Lizergidlə (LSD) zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.177 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.177.1 T41.0 İnhalyasion narkoz maddələr ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.177.2 T41.1 Venadaxili narkoz maddələr ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.177.3 T41.3 Yerli anesteziyaedici maddələr ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.177.4 T41.5 Terapevtik qazlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.178 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.178.1 T42.0 Gidantoinin sintetik preparatları ilə zəhərləmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.178.2 T42.1 İmunostilbenlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.178.3 T42.2 Suksinimidlərlə və oksazolidindionlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.178.4 T42.3 Barbituratlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.178.5 T42.4 Benzodiazepinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.178.6 T42.5 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qarışıq qıcolma əleyhinə 
preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.178.7 T42.6 
Digər qıcolma əleyhinə, sedativ və yuxugətirici maddələrlə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.178.8 T42.8 
Mərkəzi təsirli parkinson ələyhinə preparatlarla və digər əzələ 
depressantları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.179 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.179.1 T43.0 Trisiklik və tetrasiklik antidepressantlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.179.2 T43.1 
Antidepressantlarla – monoaminoksidazanın ingibitorları ilə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.179.3 T43.3 Antipsixotik və neyroleptik preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.179.4 T43.4 
Buterofenon və tioksantenin sintetik fenotiazin sırasına aid 
neyroleptiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.179.5 T43.6 
Onlara meyillik yaranmasının mümkünlüyü ilə səciyyələnən 
psixostimuledici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

Anesteziyaedici maddələrlə və terapevtik qazlarla zəhərlənmə

452

Qıcolma əleyhinə, sedativ, yuxugətirici və parkinson əleyhinə maddələrlə 
zəhərlənmə

482

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan psixotrop maddələrlə zəhərlənmə

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hormonlar, onların sintetik 
əvəzediciləri və antaqonistləri ilə zəhərlənmə

448

Qeyri-opioid ağrıkəsici, hərarətsalıcı və revmatizm əleyhinə maddələrlə 
zəhərlənmə

504

Narkotiklərlə və psixodisleptiklərlə [hallyüsinogenlərlə] zəhərlənmə

457

471

112



2.7.179.6 T43.8 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər psixotrop maddələrlə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.180 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.180.1 T44.0 Xolinesterazanın ingibitorları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.180.2 T44.1 Digər parasimpatomimetik [xolinergik] maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.180.3 T44.2 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qanqlioblokadaedici 
maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.180.4 T44.3 

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər parasimpatik 
[antixolinergik və antimuskarin] və spazmolitik maddələrə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.180.5 T44.4 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən α-
adrenoreseptorların aqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.180.6 T44.5 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən β-
adrenoreseptorların aqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.180.7 T44.6 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən α-
adrenoreseptorların antaqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.180.8 T44.7 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən β-
adrenoreseptorların antaqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.180.9 T44.8 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, mərkəzi təsirə malik və 
adrenoneyronblokadaedici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.181 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.181.1 T45.0 Allergiya əleyhinə və qusma əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.181.2 T45.1 
Şiş əleyhinə və immunodepressiv təsirə malik preparatlarla 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.181.3 T45.2 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan vitaminlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.181.4 T45.3 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan fermentlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.181.5 T45.4 Dəmir və onun birləşmələri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.181.6 T45.5 Antikoaqülyantlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.181.7 T45.6 Fibrinolizə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.181.8 T45.7 
Antikoaqulyantların, K vitamininin və digər koaqulyantların 
antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.181.9 T45.8 
Əsasən sistem və hematoloji təsirli digər preparatlarla 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.182 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.182.1 T46.0 Ürək qlikozidləri və analoji təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.182.2 T46.1 Kalsium kanallarının blokatorları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.182.3 T46.2 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər aritmiya əleyhinə 
preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.182.4 T46.3 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, tac damarları 
genişləndirən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.182.5 T46.4 
Angiotenzini konversiya edən fermentlərin ingibitorları ilə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.182.6 T46.5 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər hipotenziv 
maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.182.7 T46.6 Antihiperlipidemik və antiaterosklerotik maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.182.8 T46.7 Periferik damarları genişləndiriən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.182.9 T46.8 
Sklerozlaşdırıcı amil daxil olmaqla varikoz əleyhinə preparatlarla 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.183 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.183.1 T47.0 Histaminin H2–reseptorlarının antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.183.2 T47.1 
Mədə turşusunu neytrallaşdıran və mədə sekresiyasını azaldan 
digər antiasid preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.183.3 T47.2 Qıcıqlandırıcı işlədici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.183.4 T47.3 Duz və osmotik işlədici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.183.5 T47.4 Digər işlədici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.183.6 T47.5 Həzmi stimulə edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

Əsasən həzm orqanlarına təsir edən preparatlarla zəhərlənmə

Əsasən vegetativ sinir sisteminə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə

461

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən ümumi (sistem) təsir edən 
və hematoloji təsirli preparatlarla zəhərlənmə

491

Əsasən ürək-damar sisteminə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə

521

442

113



2.7.183.7 T47.6 İshal əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.183.8 T47.7 Qusdurucu maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.183.9 T47.8 
Əsasən mədə-bağırsaq sisteminə təsir edən digər maddələrlə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.184 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.184.1 T48.0 Oksitosin qrupu preparatlar ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.184.2 T48.1 
Miorelaksatlarla [skelet əzələlərinin H-xolinoreseptorlarının 
blokatorları ilə] zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.184.3 T48.3 Öskürək əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.184.4 T48.4 Bəlgəmgətirici vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.184.5 T48.5 Zökəm əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.184.6 T48.6 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, astma əleyhinə vasitələrlə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.185 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.185.1 T49.0 

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, yerli təsirli göbələk 
əleyhinə, infeksiya əleyhinə və iltihab əleyhinə preparatlarla 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.185.2 T49.1 Qaşınma əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.185.3 T49.2 Bürüyücü vasitələrlə və yerli təsirli detergentlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.185.4 T49.3 
Yumşaldıcı, qıcıqlanmanı azaldan və müdafiə vasitələri ilə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.185.5 T49.4 
Keratolitik, keratoplastik və saçların müalicəsi üçün digər 
preparat və vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.185.6 T49.5 
Oftalmoloji praktikada tətbiq olunan preparatlarla və vasitələrlə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.185.7 T49.6 
Otolorinqoloji praktikada tətbiq olunan preparatlarla və 
vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.185.8 T49.7 Yerli tətbiq olunan stomatoloji preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.185.9 T49.8 Yerli tətbiq olunan digər vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.186 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.186.1 T50.0 Mineralokortikoidlərlə və onların antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.186.2 T50.1 "İlgək" diuretikləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.186.3 T50.2 
Karboanhidraza ingibitorları ilə, benzotiadiazin törəmələri və 
digər diuretik vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.186.4 T50.3 
Elektrolit, energetik və su balansına təsir edən preparatlarla 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.186.5 T50.4 Sidik turşusu mübadiləsinə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.186.6 T50.5 İştah azaldan vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.186.7 T50.6 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan zəhərəleyhinə maddələrlə 
və kompleksonlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.186.8 T50.7 
Analeptik vasitələrlə və "opiat" reseptorların antaqonistləri ilə 
zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.186.9 T50.8 Diaqnostik vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.187 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.187.1 T51.0 Etanolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.187.2 T51.1 Metanolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.187.3 T51.2 2-Propanolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.187.4 T51.3 Təmizlənmiş araq yağlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.187.5 T51.8 Digər spirtlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.188 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.188.1 T52.0 Neft məhsullarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.188.2 T52.1 Benzolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.188.3 T52.2 Benzolun homoloqlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.188.4 T52.3 Qlikoleyin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.188.5 T52.4 Ketonların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.188.6 T52.8 Digər üzvü həlledicilərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

Diuretiklərlə və digər dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələri, 
medikamentlər və bioloji maddələrlə zəhərlənmə

451

Alkoqolun toksik təsiri

535

Üzvi həlledicilərin toksik təsiri

418

Əsasən saya və skelet əzələlərinə və tənəffüs orqanlarına təsir edən 
preparatlarla zəhərlənmə

438

Əsasən dəriyə və selikli qişalara təsir edən yerli təsirli preparatlarla və 
oftalmoloji, otolarinqoloji və stomatoloji praktikada istifadə edilən 
vasitələrlə zəhərlənmələr

245

114



2.7.189 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.189.1 T53.0 Dördxlorlu karbonun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.189.2 T53.1 Xloroformun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.189.3 T53.2 Trixloretilenin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.189.4 T53.4 Tetraxloretilenin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.189.5 T53.5 Xlorftorkarbonların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.189.6 T53.6 Digər hallogen törəməli alifatik karbohidrogenlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.189.7 T53.7 Digər hallogen törəməli aromatik karbohidrogenlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.190 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.190.1 T54.0 Fenol və onun homoloqlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.190.2 T54.1 Digər yeyici üzvi maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.190.3 T54.3 Aşındırıcı qələvilər və qələviyəbənzər maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.191 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.191.1 T55 Sabunların və detergentlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.192 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.192.1 T56.0 Qurğuşun və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.192.2 T56.1 Civə və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.192.3 T56.2 Xrom və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.192.4 T56.3 Kadmium və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.192.5 T56.4 Mis və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.192.6 T56.5 Sink və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.192.7 T56.6 Qalay və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.192.8 T56.7 Berillium və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.192.9 T56.8 Digər metalların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.193 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.193.1 T57.0 Arsen və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.193.2 T57.1 Fosfor və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.193.3 T57.2 Marqan və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.193.4 T57.3 Hidrogen sianidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.193.5 T57.8 Digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-üzvi maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194.1 T58 Dəm qazının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194.2 T59.0 Azot oksidlərinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194.3 T59.1 Kükürd 2-oksidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194.4 T59.2 Formaldehidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194.5 T59.3 Gözyaşardıcı qazın toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194.6 T59.4 Qazabənzər xlorun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194.7 T59.5 Qazabənzər ftor və ftorlu hidrogenin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194.8 T59.6 Hidrogensulfidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194.9 T59.7 Karbon 2-oksidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.194.10 T59.8 
Digər dəqiqləşdirilmiş qazların, tüstülərin və buxarların toksik 
təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.195 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.195.1 T60 Pestisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.195.2 T60.0 Fosfor üzvi və karbamat insektisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.195.3 T60.1 Hallogenli insektisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.195.4 T60.2 Digər insektisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.195.5 T60.3 Herbisidlərin və funqisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.195.6 T60.4 Rodentisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.195.7 T60.8 Digər pestisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.195.8 T60.9 Dəqiqləşdirilməmiş pestisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.196 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.196.1 T61.0 Sikvatera ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.196.2 T61.1 Skumbriya ailəsindən olan balıqla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.196.3 T61.2 Digər balıqla və mollyuskalarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.196.4 T61.8 Digər dəniz məhsullarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

Pestisidlərin toksik təsiri

767

Qəbul edilmiş dəniz qida məhsullarında olan zəhərli maddələrin toksik 
təsiri

Metalların toksik təsiri

741

Digər qeyri-üzvi maddələrin toksik təsiri

678

Dəm qazının toksik təsiri

782

266

Hallogen törəməli alifatik və aromatik karbohidrogenlərin toksik təsiri

489

Yeyici maddələrin toksik təsiri

604

Sabunların və detergentlərin toksik təsiri 431

115



2.7.196.5 T62.0 Yeyilmiş göbələklərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.196.6 T62.1 Yeyilmiş giləmeyvələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.196.7 T62.2 Digər yeyilmiş bitki(lər)in toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.196.8 T62.8 
Qəbul edilmiş qida məhsullarında olan digər zəhərli maddələrin 
toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.197 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.197.1 T63.0 İlan zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6

2.7.197.2 T63.1 Digər sürünənlərin zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6

2.7.197.3 T63.2 Əqrəbin zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6

2.7.197.4 T63.3 Hörümçəyin zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6

2.7.197.5 T63.4 Digər buğumayaqlılarının zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6

2.7.197.6 T63.5 Balıqla təmasla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6

2.7.197.7 T63.6 Digər dəniz heyvanları ilə təmasla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6

2.7.197.8 T63.8 Digər zəhərli heyvanlarla təmasla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6

2.7.197.9 T64 
Qida məhsullarını çirkləndirən aflatoksinin və digər 
mikotoksinlərın toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.198 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.198.1 T65.0 Sianidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.198.2 T65.1 Strixnin və onun duzlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.198.3 T65.3 
Benzolun və onun homoloqlarının nitrotörəmələri və 
aminotörəmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.198.4 T65.4 Karbon disulfidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.198.5 T65.5 
Nitroqliserinin və digər azot turşuları və mürrəkəb efirlərinin 
toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.198.6 T65.6 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan boyalar və boyayıcı 
maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.198.7 T65.8 Digər dəqiqləşdirilmiş maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.199 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.199.1 T78.0 Qidaya qarşı patoloji reaksiya nəticəsində anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6

2.7.199.2 T78.1 Qidaya qarşı patoloji reaksiyanın digər əlamətləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.199.3 T78.3 Angionevrotik ödem *2.*3.*4.*5.*6

2.7.199.4 T78.8 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər arzuolunmaz 
reaksiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.200 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.200.1 H83.0 Labirintit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.200.2 H83.2 Labirintin disfunksiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.200.3 H83.3 Daxili qulağın səs effektləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.200.4 H83.8 Daxili qulağın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.201 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.201.1 H81.4 Mərkəzi mənşəli başgicəllənmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.201.2 H81.8 Vestibulyar funksiyaların digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.201.3 H82* 
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə vestibulyar 
sindromlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.202 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.202.1 H92.0 Otalgiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.202.2 H92.1 Otoreya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.202.3 H92.2 Qulaqdan qanaxma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.202.4 H93.0 Qulağın degenerativ və damar xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.202.5 H93.3 Eşitmə sinirinin xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.202.6 H94.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə qulağın başqa 
dəqiqləşdirilmiş zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.1 T20.1 Baş və boynun birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.2 T20.5 Baş və boynun birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.3 T21.1 Gövdənin birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.4 T21.5 Gövdənin birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.5 T22.1
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna 
olmaqla, birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

Vestibulyar funksiyaların pozuntuları

337

Otalgiya və qulaqdan ifrazat

325

Birinci dərəcəli termik və kimyəvi yanıqlar

Digər və dəqiqləşdirilməmiş maddələrin toksik təsiri

535

Qidaya qarşı patoloji reaksiya nəticəsində anafilaktik şok

363

Daxili qulağın digər xəstəlikləri

332

Zəhərli heyvanlarla kontaktla əlaqədar toksik effekt

804
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2.7.203.6 T22.5
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna 
olmaqla, birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.7 T23.1 Bilək və əlin birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.8 T23.2 Bilək və əlin ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.9 T23.5 Bilək və əlin birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.10 T23.6 Bilək və əlin ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.11 T24.1
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı 
və ayaq istisna olmaqla, birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.12 T24.5
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı 
və ayaq istisna olmaqla, birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.13 T25.1 Aşıq-baldır oynağı və ayağın birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.14 T25.2 Aşıq-baldır oynağı və ayağın ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.15 T25.5 Aşıq-baldır oynağı və ayağın birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.16 T29.1
Bədənin bir neçə nahiyəsinin birinci dərəcədən artıq olmadığı 
göstərilən termiki yanıqları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.17 T29.5
Bədənin bir neçə nahiyəsinin birinci dərəcədən artıq olmadığı 
göstərilən kimyəvi yanıqları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.18 T31.0 Bədən səthinin 10%-dən az sahəsinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.19 T31.1 Bədən səthinin 10-19% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.203.20 T32.0 Bədən səthinin 10%-dən az sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.1 T20.2 Baş və boynun ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.2 T20.6 Baş və boynun ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.3 T21.2 Gövdənin ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.4 T21.6 Gövdənin ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.5 T22.2
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna 
olmaqla, ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.6 T22.6
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna 
olmaqla, ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.7 T24.2
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı 
və ayaq istisna olmaqla, ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.8 T24.6
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı 
və ayaq istisna olmaqla, ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.9 T25.6 Aşıq-baldır oynağı və ayağın ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.10 T29.2
Bədənin bir neçə nahiyəsinin ikinci dərəcədən artıq olmadığı 
göstərilən termiki yanıqları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.11 T29.6
Bədənin bir neçə nahiyəsinin ikinci dərəcədən artıq olmadığı 
göstərilən kimyəvi yanıqları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.12 T31.2 Bədən səthinin 20-29% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.204.13 T32.2 Bədən səthinin 20-29% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.1 T23.3 Bilək və əlin üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.2 T23.7 Bilək və əlin üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.3 T25.3 Aşıq-baldır oynağı və ayağın üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.4 T25.7 Aşıq-baldır oynağı və ayağın üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.5 T31.3 Bədən səthinin 30-39% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.6 T31.4 Bədən səthinin 40-49% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.7 T32.3 Bədən səthinin 30-39% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.8 T32.4 Bədən səthinin 40-49% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.9 T20.3 Baş və boynun üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.10 T20.7 Baş və boynun üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.11 T21.3 Gövdənin üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.12 T21.7 Gövdənin üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.13 T22.3
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna 
olmaqla, üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.14 T22.7
Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna 
olmaqla, üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.15 T24.3
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı 
və ayaq istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

İkinci dərəcəli termik və kimyəvi yanıqlar, çoxsaylı və dəqiqləşdirilməmiş 
lokalizasiyalı yanıqlar

1153

Üçüncü dərəcəli termik və kimyəvi yanıqlar, bədənin bir neçə nahiyəsinin 
termik və kimyəvi yanıqları

2681

225
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2.7.205.16 T24.7
Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı 
və ayaq istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.17 T29.3
Bədənin bir neçə nahiyəsinin heç olmasa bir nahiyədə üçüncü 
dərəcəli yanıq göstərilməklə termiki yanıqları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.205.18 T29.7
Bədənin bir neçə nahiyəsinin heç olmasa bir nahiyədə üçüncü 
dərəcəli yanıq göstərilməklə kimyəvi yanıqları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.206 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.206.1 T26.2 
Göz almasının dağılması və tamlığının pozulmasına gətirib 
çıxaran termiki yanıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.206.2 T26.7 
Göz almasının dağılması və tamlığının pozulmasına gətirib 
çıxaran kimyəvi yanıq *2.*3.*4.*5.*6

2.7.207 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.207.1 T27.1 Qırtlaq, traxeya və ağciyərin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.207.2 T27.5 Qırtlaq, traxeya və ağciyərin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.208 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.208.1 T28.0 Ağız boşluğu və udlağın termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.208.2 T28.1 Qida borusunun termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.208.3 T28.2 Həzm yolunun digər şöbələrinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.208.4 T28.3 Daxili sidik-cinsiyyət orqanlarının termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.208.5 T28.5 Ağız boşluğu və udlağın kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.208.6 T28.6 Qida borusunun kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.208.7 T28.7 Həzm yolunun digər şöbələrinin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.208.8 T28.8 Daxili sidik-cinsiyyət orqanlarının kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.209 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.209.1 M86.0 Kəskin hematogen osteomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.209.2 M86.1 Kəskin osteomielitin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.209.3 M86.2 Yarımkəskin osteomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.209.4 M86.4 Drenə olunmuş sinusla xroniki osteomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.209.5 M86.5 Digər xroniki hematogen osteomielitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.209.6 M86.6 Digər xroniki osteomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.209.7 M86.8 Digər osteomielit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.1 M15.0 Birincili generalizə olunmuş (osteo)artroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.2 M15.1 Heberdon düyünləri (artropatiya ilə) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.3 M15.2 Buşar düyünləri (artropatiya ilə) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.4 M15.3 İkincili çoxsaylı artroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.5 M15.4 Eroziv (osteo)artroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.6 M15.8 Digər poliartroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.7 M16.0 İkitərəfli birincili koksartroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.8 M16.1 Digər birincili koksartroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.9 M16.2 İkitərəfli displaziya nəticəsində koksartroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.10 M16.3 Digər displastik koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.11 M16.4 İkitərəfli posttravmatik koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.12 M16.5 Digər posttravmatik koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.13 M16.6 Digər ikitərəfli ikincili koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.14 M16.7 Digər ikincili koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.15 M17.0 Birincili ikitərəfli qonartroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.16 M17.1 Digər birincili qonartroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.17 M17.2 İkitərəfli posttravmatik qonartroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.18 M17.3 Digər posttravmatik qonartrozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.19 M17.4 Digər ikitərəfli ikincili qonartrozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.20 M17.5 Digər ikincili qonartrozlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.21 M19.0 Digər oynaqların birincili artrozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.22 M19.1 Digər oynaqların posttravmatik artrozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.23 M19.2 Digər ikincili artroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.210.24 M19.8 Digər dəqiqləşdirilmiş artroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.211 *2.*3.*4.*5.*6

Artrozlar

899

Əzələlərin xəstəlikləri 

Tənəffüs yollarının termiki və kimyəvi yanıqları
1456

Digər daxili orqanların termiki və kimyəvi yanıqları

1056

Osteomielit

657

Gözün və gözün köməkçi aparatının məhdud nahiyəsinin termiki və 
kimyəvi yanıqları

1578

118



2.7.211.1 M61.0 Ossifikasiya edən travmatik miozit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.211.2 M61.1 Proqressivləşən, ossifikasiya edən miozit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.211.3 M61.2 Əzələlərin paralitik ossifikasiya və kalsifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.211.4 M61.3 Əzələlərin yanıqla əlaqədar ossifikasiya və kalsifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.211.5 M61.4 Əzələnin digər kalsifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.211.6 M61.5 Əzələnin digər ossifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.211.7 M62.0 Əzələnin ayrılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.211.8 M62.1 Əzələnin digər cırılması (qeyri-travmatik) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.211.9 M62.2 Əzələnin işemik infarkt  ı (Qeyri-travmatik sıxılma sindromu) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.211.10 M62.3 İmmobilizasiya sindromu (paraplegik) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.212 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.212.1 M65.0 Vətər qişasının absesi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.212.2 M65.1 Digər infeksion (teno)sinovitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.212.3 M65.2 Kalsifikasiyalaşan tendinit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.212.4 M66.3 Bükücü vətərlərin spontan qırılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.212.5 M66.4 Digər vətərlərin spontan qırılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.212.6 M67.1 Vətərlərin (yataqlarının) digər kontrakturası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.212.7 M67.3 Miqrasiya edən sinovit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.212.8 M68.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə sinovial qişaların 
və vətərlərin başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.1 M70.4 Prepatelyar bursit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.2 M70.5 Diz oynağının digər bursitləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.3 M70.6 Böyük burmanın (bud sümüyünün) bursiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.4 M70.7 Budun digər bursitləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.5 M71.0 Sinovial kisənin absesi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.6 M71.1 Digər infeksion bursitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.7 M71.4 Sinovial kisəyə kalsiumun çökməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.8 M71.5 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər bursitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.9 M71.8 Digər dəqiqləşdirilmiş bursopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.10 M72.6 Nekrozlaşan fassit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.11 M75.0 Çiynin adgeziv kapsuliti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.12 M75.1 Çiyin rotatorunun sıxılması sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.13 M75.2 İkibaşlı əzələnin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.14 M75.3 Çiynin kalsifikasiyalaşan tendiniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.15 M75.4 Çiynin zərbə sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.16 M75.5 Çiynin bursiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.17 M75.8 Çiynin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.18 M76.0 Sağrı əzələlərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.19 M76.1 Bel əzələlərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.20 M76.2 Qalça darağı əzələlərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.21 M76.3 Qalça-qamış bağı sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.22 M76.4 Qamış kollateral [Pelleqrini-Ştidi] bursiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.23 M76.5 Diz qapağı nahiyəsinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.24 M76.6 Daban [Axill] vətərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.25 M76.7 İncik sümüyünün tendiniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.26 M76.8 Pəncə istisna olmaqla aşağı ətrafın digər entezopatiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.27 M77.0 Medial epikondilit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.213.28 M77.1 Lateral epikondilit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.1 M80.0
Patoloji sınıqla müşayiət olunan menopauzadan sonrakı 
osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.2 M80.1
Yumurtalıqların çıxarılmasından sonra patoloji sınıqla müşayiət 
olunan osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.3 M80.2 Hərəkətsizliklə bağlı patoloji sınıqla müşayiət olunan osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.4 M80.3
Bağırsaqlarda sorulmanın pozulması ilə bağlı patoloji sınıqla 
müşayiət olunan cərrahi əməliyyatdan sonrakı osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.5 M80.4 Patoloji sınıqla müşayiət olunan dərman osteoporozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.6 M80.5 Patoloji sınıqla müşayiət olunan idiopatik osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.7 M80.8 Patoloji sınıqla müşayiət olunan digər osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6

Yumşaq toxumaların digər xəstəlikləri 

501

Sümük sıxlığının və strukturunun pozuntuları

884

Sinovial qişaların və vətərlərin zədələnməsi

752

857

119



2.7.214.8 M83.0 Doğuşdan sonrakı osteomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.9 M83.1 Qocalıq osteomalyasiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.10 M83.2 Sorulmanın ozulmasıilə bağlı osteomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.11 M83.8 Yaşlılarda digər osteomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.12 M84.3 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan stress sınıqları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.13 M84.4 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan patoloji sınıqlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.14 M85.0 Fibroz displaziya (bir sümüyün, seçici) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.214.15 M85.1 Skeletin flüorozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.215 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.215.1 S22.2 Döş sümüyünün sınığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.215.2 S22.3 Qabırğanın sınığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.215.3 S22.4 Qabırğaların çoxsaylı sınıqları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.215.4 S23.1 Döş fəqərəsinin çıxığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.1 S76.0 Bud-çanaq oynağının əzələ və vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.2 S76.1 Dördbaşlı əzələ və onun vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.3 S76.2 Budu yaxınlaşdıran əzələ və onun vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.4 S76.3
Bud səviyyəsində, arxa qrup əzələlərindən vətər və əzələnin 
travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.5 S76.7
Bud çanaq oynağı və bud səviyyəsində bir neçə əzələ və 
vətərlərin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.6 S86.0 Daban [Axill] vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.7 S86.1
Arxa qrup əzələlərə aid əzələ və vətərin (vətərlərin) baldır 
səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.8 S86.2
Ön qrup əzələlərə aid əzələ və vətərin (vətərlərin) baldır 
səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.9 S86.3
İncik əzələ qruplarına aid əzələ və vətərin (vətərlərin) baldır 
səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.10 S86.7 Baldır səviyyəsində bir neçə əzələ və vətərlərin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.11 S86.8 Baldır səviyyəsində digər əzələ və vətərlərin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.12 S96.0
Barmağı bükən uzun əzələ və onun vətərinin aşıq-baldır oynağı 
və ayaq səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.13 S96.1
Barmağı açan uzun əzələ və onun vətərinin aşıq-baldır oynağı 
və ayaq səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.14 S96.2
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində məxsusi əzələ və 
vətərin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.15 S96.7
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində bir neçə əzələ və 
vətərin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.216.16 S96.8
Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində digər əzələ və vətərin 
travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217.1 S77.0 Bud-çanaq oynağının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217.2 S77.1 Budun bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217.3 S77.2 Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217.4 S79.7 Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217.5 S79.8
Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin digər dəqiqləşdirilmiş 
travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217.6 S87.0 Diz oynağının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217.7 S89.7 Baldırın çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217.8 S97.0 Aşıq-baldır oynağının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217.9 S97.8 Aşıq-baldır oynağı və ayağın digər şöbələrinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.217.10 S99.7 Aşıq-baldır oynağı və ayağın çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.218 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.218.1 M87.0 Sümüyün idiopatik aseptik nekrozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.218.2 M87.1 Dərman osteonekrozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.218.3 M87.2 Keçirilmiş travma ilə bağlı osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.218.4 M87.3 Digər ikincili osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6

Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin əzələ və vətərinin travması; Baldır 
səviyyəsində əzələ və vətərin travması; Aşıq-baldır oynağı  və ayaq 
səviyyəsində əzələ və vətərin travması

336

Aşağı ətrafların travması (bərk əzilməsi, travmatik amputasiyası)

480

Digər osteopatiyalar

926

Qabırğanın (qabırğaların), döş sümüyünün və onurğanın döş şöbəsinin 
sınığı. Döş qəfəsinin kapsul-bağ aparatının və oynaqlarının çıxığı, 
gərilməsi və zədələnməsi 

620
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2.7.218.5 M87.8 Digər osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.218.6 M90.3* Kesson xəstəliyində osteonekroz (T70.3+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.218.7 M90.5* Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.219 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.219.1 M91.3 Psevdokoksalgiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.219.2 M94.1 Residivləşən polixondrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.219.3 M94.2 Xondromalyasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.220 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.220.1 M99.1 Natamam (vertebral) çıxıq kompleksi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.220.2 M99.2 Burxulmada sinir kanalı stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.220.3 M99.5 Sinir kanalının fəqərəarası disk stenozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.221 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.221.1 T03.1
Döş qəfəsi, beldən aşağı hissənin və çanaq oynaqlarının kapsul-
bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.221.2 T03.3
Aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin oynaqlarının 
kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.221.3 T03.4

Yuxarı və aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin 
oynaqlarının kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və 
zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.221.4 T03.8
Bədənin bir neçə nahiyəsinin oynaqlarının kapsul-bağ aparatının 
digər müştərək çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.221.5 T04.1
Döş qəfəsinin, qarın nahiyəsinin, beldən aşağı hissənin və 
çanağın bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.221.6 T04.3 Aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.221.7 T04.4
Yuxarı və aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin bərk 
əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.221.8 T04.7
Döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin, çanağın və ətrafın 
(ətrafların) bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.221.9 T04.8 Bədənin bir neçə nahiyəsinin digər müştərək bərk əzilmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.222 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.222.1 T06.2
Sinirlərin bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb olunması ilə 
müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.222.2 T06.3
Qan damarlarının bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb 
olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.222.3 T06.4
Əzələ və vətərlərin bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb 
olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.222.4 T06.5
Döş qəfəsi orqanları ilə qarın boşluğu və çanaq orqanlarının 
müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.222.5 T06.8
Bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb olunması ilə digər 
dəqiqləşdirilmiş travmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.1 M00.0 Stafilokokk artriti və poliartriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.2 M00.1 Pnevmokokk artriti və poliartriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.3 M00.2 Digər streptokokk artriti və poliartritləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.4 M00.8
Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial törədicilər tərəfindən törədilən  
artrit və poliartritlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.5 M01.0* Meninqokokk artriti (A39.8+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.6 M01.1* Vərəm artriti (A18.0) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.7 M01.2* Laym xəstəliyində artrit (A69.2+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.8 M01.3*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa bakterial xəstəliklər 
zamanı artrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.9 M01.4* Məxmərəkdə artrit (B06.8+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.10 M01.5*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa virus xəstəlikləri zamanı 
artrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.11 M01.6* Mikozlarda artrit (B35-B49+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.12 M01.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar 
xəstəliklər zamanı artrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.13 M02.0 Bağırsaq şuntunu müşayiət edən artropatiya *2.*3.*4.*5.*6

Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar

492

İnfeksion artropatiyalar

502

Xondropatiyalar 

495

Sümük-əzələ sisteminin tibbi prosedurdan sonra başqa rubrikalarda 
təsnif olunmayan zədələnmələri 

Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar 
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2.7.223.14 M02.1 Dizenteriyadan sonrakı artropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.15 M02.2 İmmunlaşmadan sonrakı artropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.16 M02.3  Reyter xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.17 M02.8 Digər reaktiv artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.18 M03.0* Keçirilmiş meninqokokk infeksiyasından sonrakı artrit (A39.8+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.19 M03.2*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa 
postinfeksion artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.223.20 M03.6*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə reaktiv 
artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.1 M05.0 Felti sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.2 M05.1+ Ağciyərlərin revmatoid xəstəliyi (J99.0*) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.3 M05.2 Revmatoid vaskulit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.4 M05.3+
Digər orqan və sistemlərin cəlb olunması ilə müşayiət edilən 
revmatoid artrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.5 M05.8 Digər seropozitiv revmatoid artritlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.6 M06.0 Seroneqativ revmatoid artrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.7 M06.1 Yaşlılarda inkişaf edən Still xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.8 M06.2 Revmatoid bursit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.9 M06.4 İltihabi poliartropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.10 M07.0* Distal falanqaarası psoriatik artropatiya (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.11 M07.1* Mutilyasiya edən artrit (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.12 M07.2* Psoriatik spondilit (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.13 M07.3* Digər psoriatik artropatiyalar (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.14 M07.4* Kron (regionar enterit) xəstəliyində artropatiya (K50.– +) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.15 M07.5* Xoralı kolitdə artropatiya (K51.– +) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.16 M07.6* Digər enteropatik artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.17 M08.0 Gənclik revmatoid artriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.18 M08.1 Gənclik ankilozlaşan spondilit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.19 M08.2 Sistem başlanğıclı gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.20 M08.3 Gənclik poliartriti (seroneqativ) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.21 M08.4 Pausiartikulyar gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.22 M08.8 Digər gənclik artritlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.23 M08.9 Dəqiqləşdirilməmiş gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.24 M09.0* Psoriazda gənclik artriti (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.25 M09.1* Kron (regionar enterit) xəstəliyində gənclik artriti (K50.–+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.26 M09.2* Xoralı kolitdə gənclik artriti (K51.–+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.224.27 M09.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə gənclik 
artriti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.1 M10.0 İdiopatik podaqra *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.2 M10.1 Qurğuşun podaqrası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.3 M10.2 Dərman podaqrası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.4 M10.3
Böyrək funksiyalarının pozulması nəticəsində əmələ gələn 
podaqra *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.5 M10.4 Digər ikincili podaqra *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.6 M11.0 Hidroksiapatitin çökməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.7 M11.1 İrsi xondrokalsinoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.8 M11.2 Digər xondrokalsinoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.9 M11.8 Digər dəqiqləşdirilmiş kristallik artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.10 M12.0 Xroniki postrevmatik artropatiya [Jakku] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.11 M12.1 Kaşin-Bek xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.12 M12.2 Xovlu-düyunlü [villonodulyar] sinovit (piqmentli) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.13 M12.3 Palindrom revmatizm *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.14 M12.4 İntermittent hidrartroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.15 M14.0*
Ferment çatışmazlığı və digər irsi pozuntularla bağlı podaqrik 
artropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.16 M14.1* Digər mübadilə pozuntularında kristallik artropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.17 M14.2* Diabetik artropatiya (E10-E14 ümumi dördüncü. 6+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.18 M14.3* Lipoid dermatoartrit (E78.8+) *2.*3.*4.*5.*6

İltihabi poliartropatiyalar (podaqra, digər kristallik artropatiyalar; spesifik 
artropatiyalar; digər artritlər) 

506

İltihabi poliartropatiyalar

496
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2.7.225.19 M14.4* Amiloidozda artropatiya (E85.–+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.20 M14.5*
Endokrin sistemin digər xəstəliklərində, qidalanma və mübadilə 
pozuntularında artropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.21 M14.6 Nevropatik artropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.225.22 M14.8
Başqa rubrikalarda təsnif olunan digər dəqiqləşdirilmiş 
xəstəliklərdə artropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.1 M30.0 Düyünlü poliarteriit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.2 M30.1 Ağciyərlərin zədələnməsi ilə müşayiət olunan poliarteriit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.3 M30.2 Yuvenil poliarteriit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.4 M30.3 Limfonodulyar dəri-selikli qişa sindromu [Kavasaki] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.5 M30.8 Düyünlü poliarteriit ilə bağlı digər hallar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.6 M31.0 Hiperhəssas angiit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.7 M31.2 Ölümcül orta qranuloma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.8 M31.3 Veqener qranulomatozu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.9 M31.4 Aorta qövsü sindromu [Takayasu] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.10 M31.5 Revmatik polimialgiya ilə nəhəng hüceyrəli arteriit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.11 M31.6 Digər nəhənghüceyrəli arteriitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.12 M31.7 Mikroskopik poliangiitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.13 M31.8 Digər dəqiqləşdirilmiş nekrozlaşan vaskulopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.14 M32.0 Medikamentoz sistem qırmızı qurdeşənəyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.15 M32.1
Digər orqan və ya sistemlərin zədələnməsi ilə müşayiət olunan 
sistem qırmızı qurdeşənəyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.16 M32.8 Sistem qırmızı qurdeşənəyinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.17 M34.0 Proqressivləşən sistemli skleroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.18 M34.1 CR(E)ST sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.19 M34.2
Dərman preparatları və kimyəvi birləşmələrin təsirindən yaranan 
sistemli skleroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.20 M34.8 Sistemli sklerozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.21 M35.0 Quru sindrom [Şeqren] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.22 M35.1 Digər çarpaz sindromlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.23 M35.2 Behçet xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.24 M35.3 Revmatik polimialgiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.25 M35.4 Diffuz (eozinofil) fassit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.26 M35.5 Çoxocaqlı fibroskleroz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.27 M35.6 Veber-Krisçenin residivləşən pannikuliti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.28 M35.7
Artıq hərəkətlərlə müşayiət olunan hipermobil tərpənmə 
sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.29 M36.2* Hemofiliyada artropatiya  (D66-D68+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.30 M36.3* Digər qan xəstəliklərində artropatiyalar (D50-D76+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.31 M36.4*
Digər rubrikalarda təsnif olunan hiperhəssaslıq reaksiyalarında 
artropatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.226.32 M36.8*
Birləşdirici toxumanın digər rubrikalarda təsnif olunan 
xəstəliklərdə sistem zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.1 M49.2* Enterobakterial spondilit (A01-A04+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.2 M49.4* Neyropatik spondilopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.3 M49.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə 
spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.4 M53.8 Digər dəqiqləşdirilmiş dorsopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.5 M63.0* Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklərdə miozitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.6 M63.1*
Digər rubrikalarda təsnf olunan protozoy və parazitar 
xəstəliklərdə miozitlər *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.7 M63.2* Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion xəstəliklərdə miozit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.8 M63.3* Sarkoidozda miozit (D86.8+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.9 M63.8*
Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa əzələ 
pozuntu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.10 M73.8*
Yumşaq toxumaların digər rubrikalarda təsnif olunan 
xəstəliklərdə başqa zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.11 M77.5 Pəncənin digər entezopatiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.227.12 M77.8 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər entezopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6

Digər spondilopatiyalar. Digər dorsopatiyalar. Yumşaq toxumaların  digər 
xəstəlikləri

502

Birləşdirici toxumanın sistem zədələnməsi

500
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2.7.228 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.228.1 M89.5 Osteoliz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.228.2 M89.6 Poliomielitdən sonra osteopatiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.228.3 M90.0* Sümüklərin vərəmi (A18.0+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.228.4 M90.4* Hemoqlobinopatiyalar nəticəsində osteonekroz (D50-D64+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.229 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.229.1 S05.1 Göz alması və göz yuvası toxumalarının əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.230 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.230.1 S07.0 Üzün bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.231 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.231.1 S17.0 Qırtlaq və traxeyanın bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.231.2 S17.8 Boynun digər hissələrinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.231.3 S19.7 Boynun çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.231.4 S19.8 Boynun digər dəqiqləşdirilmiş travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.232 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.232.1 S30.0 Beldən aşağı hissənin və çanağın əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.232.2 S30.1 Qarın divarının əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.232.3 S30.2 Xarici cinsiyyət orqanlarının əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.232.4 S30.7
Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın çoxsaylı səthi 
travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.232.5 S38.0 Xarici cinsiyyət orqanlarının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233.1 S02.1 Kəllə əsasının sınığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233.2 S06.0 Baş beyinin silkələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233.3 S06.3 Baş beynin ocaqlı travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233.4 S06.4 Epidural qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233.5 S06.5 Travmatik Subdural qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233.6 S06.6 Travmatik subaraxinoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233.7 S06.7 
Uzun sürən komatoz vəziyyətlə müşayət olunan kəllədaxili 
travma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233.8 S06.8 Digər kəllədaxili travmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233.9 S07.1 Kəllənin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.233.10 S07.8 Başın digər hissələrinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.1 S13.3 Boyun səviyyəsində cox saylı çıxıqlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.2 S13.4 
Onurğanın boyun şöbəsinin bağ aparatının gərilməsi və 
zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.3 S14.0 Onurğa beynin boyun şöbəsinin kontuziya və ödemi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.4 S14.2 Onurğanın boyun şöbəsinin sinir kökünün travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.5 S14.3 Bazu kələfinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.6 S14.4 Boyunun periferik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.7 S14.5 Boyun şöbəsinin simpatik sinirlərin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.8 S24.0 Onurğa beyninin döş şöbəsinin əzilməsi və ödemi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.9 S24.2 Onurğanin döş şöbəsinin sinir köklərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.10 S24.3 Döş qəfəsinin periferik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.11 S24.4 Döş şöbəsinin simpatik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.12 S24.5 Döş şöbəsinin digər sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.13 T03.0 
Baş və boyun nahiyələrini əhatə edən oynaqların kapsul-bağ 
aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.14 T04.0 Başın və boynun bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.15 T06.0 
Baş beyin və kəllə sinirlərinin, onurğa beynin və boyun 
səviyyəsində digər sinirlər ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.16 T06.1 
Sinirlərin və onurğa beynin bədənin digər bir neçə nahiyələrinin 
prosesə cəlb olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.17 M49.5*
Onurğanın digər rubrikalarda təsnif olunan digər xəstəliklərdə 
zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.234.18 M51.8 Fəqərəarası diskin digər dəqiqləşdirilmiş zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6

Başın travmaları 

792

Bədənin bir neçə nahiyələrinin zədələnmələri, travmaları

647

Başın bərk əzilməsi 300

Qan damarlarının boyun səviyyəsində travması. Boyun travmaları

424

Qarın, beldən aşağı hissənin və çanağın səthi travması

Osteopatiyalar və xondropatiyalar 

509

Gözün və göz yuvasının travması 312

483

124



2.7.235 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.235.1 T34.0 Baş nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.235.2 T34.1 Boyun nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.235.3 T34.2 Döş qəfəsi nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.235.4 T34.3 
Qarın divarı, beldən aşağı hissənin və çanağın toxumalarının 
nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.235.5 T34.4 Qol nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.235.6 T34.5 Bilək və əl nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.235.7 T34.6 
Bud-çanaq nahiyəsi və budun toxumalarının nekrozlaşan 
donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.235.8 T34.7 Diz və baldır nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.235.9 T34.8 
Aşıq-baldır oynağı nahiyəsi və ayağın toxumaların nekrozlaşan 
donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.235.10 T35.1 
Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən, toxumaların 
nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236.1 T67.0 İstilik və günvurma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236.2 T67.1 İstilik bayılması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236.3 T67.2 İstilik qıcolması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236.4 T67.7 İstilik ödemi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236.5 T69.0 Səngər əli və ayağı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236.6 T70.0 Qulağın barotravması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236.7 T70.1 Əlavə cibin barotravması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236.8 T70.3 Kesson xəstəliyi (dekompression xəstəlik) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236.9 T71 Asfiksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.236.10 L55.1 İkinci dərəcəli günəş yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.237 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.237.1 T75.0 İldırımla zədələnmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.237.2 T75.1 Suda boğulma və qeyri-ölümcül suya batma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.237.3 T75.4 Elektrik cərəyanının təsiri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.238 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.238.1 T79.4 Travmatik şok *2.*3.*4.*5.*6

2.7.238.2 T79.5 Travmatik anuriya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.238.3 T79.6 Əzələnin travmatik işemiyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.239 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.239.1 T88.2 Anesteziya ilə bağlı şok *2.*3.*4.*5.*6

2.7.239.2 T88.3 Anesteziyanın törətdiyi bədxassəli hipertermiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.239.3 T88.4 Uğursuz və ya çətin intubasiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.239.4 T88.6 
Adekvat təyin edilmiş və düzgün tətbiq edilmiş dərman 
maddəsinə patoloji reaksiya ilə əlaqədar anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6

2.7.240 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.240.1 T80.0 
İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə əlaqədar hava 
emboliyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.240.2 T80.2 İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə bağlı infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.240.3 T80.3 AB0 uyğunsuzluğuna reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.240.4 T80.4 Rh uyğunsuzluğuna reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.240.5 T80.5 Zərdabın yeridilməsi ilə bağlı anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6

2.7.241 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.241.1 T81.0 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurları ağırlaşdıran 
qanaxma və hematoma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.241.2 T81.1 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurlardan sonra və 
ya proseduralar zamanı şok *2.*3.*4.*5.*6

2.7.241.3 T81.4 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurlarla bağlı 
infeksiya *2.*3.*4.*5.*6

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi və terapevtik müdaxilələrin 
digər ağırlaşmaları

560

İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiyalarla əlaqədar ağırlaşmalar

591

Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurların ağırlaşmaları

528

Xarici səbəblərin təsirinin digər və dəqiqləşdirilməmiş effektləri 

Digər xarici səbəblərin təsiri 

647

Travmaların başqa rubrikalarda təsnif olunmayan bəzi erkən ağırlaşmaları
555

Donvurma. Toxumaların nekrozlaşan donvurması

1073

565

125



2.7.241.4 T81.7 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurlarla bağlı damar 
ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.242 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.242.1 T82.0 Ürək qapağı protezi ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.242.2 T82.1 
Ürək ritminin elektron aparıcısı ilə bağlı mexaniki mənşəli 
ağırlaşması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.242.3 T82.2 Arterial şunt ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.242.4 T82.3 
Digər damar transplantatları ilə bağlı mexaniki mənşəli 
ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.242.5 T82.4 
Dializ məqsədilə damar kateteri ilə bağlı mexaniki mənşəli 
ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.242.6 T82.5 
Digər ürək və damar qurğuları və implantantları ilə bağlı 
mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.242.7 T82.6 Ürək qapağı protezi ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.242.8 T82.7 
Digər ürək və damar qurğuları, implantantları və transplantatları 
ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.242.9 T82.8 
Ürək və damar protezləri, implantantları və transplantantları ilə 
bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.243 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.243.1 T83.0 Sidik (daimi) kateteri ilə bağlı mexaniki ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.243.2 T83.1 
Digər sidik sistemi qurğuları və implantantları ilə bağlı mexaniki 
mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.243.3 T83.2 
Sidik sistemi orqanı transplantantı ilə bağlı mexaniki mənşəli 
ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.243.4 T83.4 
Digər protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə 
bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.243.5 T83.5 
Sidik sistemində protez qurğusu, implantantı və transplantantı ilə 
bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.243.6 T83.6 
Cinsiyyət sistemində protez qurğuları, implantantı və 
transplantantı ilə əlaqədar infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.243.7 T83.8 
Sidik-cinsiyyət sistemi protez qurğuları, implantantları və 
transplantatları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.1 T84.0 Daxili oynaq protezi ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.2 T84.1 
Ətraf sümüyünü fiksasiya edən daxili qurğu ilə bağlı mexaniki 
mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.3 T84.2 
Digər sümükləri fiksasiya edən daxili qurğu ilə bağlı, mexaniki 
mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.4 T84.3 
Digər sümük qurğuları, implantantları və transplantantları ilə 
bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.5 T84.4 
Digər daxili ortopedik qurğularla, implantantlarla və 
transplantantlarla ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.6 T84.5 Endoprotezləmə ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.7 T84.6 
Daxili fiksasiya qurğusu ilə (istənilən lokalizasiyalı) əlaqədar 
infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.8 T84.7 
Digər daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və 
transplantantları ilə əlaqədar infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.9 T84.8 
Daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və 
transplantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.10 T85.0 
Kəllədaxili mədəcik şuntu (əlaqələndirici) ilə bağlı mexaniki 
mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.11 T85.1 
İmplantasiya olunmuş sinir sistemi elektron stimulyatoru ilə bağlı 
mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.12 T85.2 Süni büllurla bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.13 T85.3 
Digər göz protezləri, implantantları və transplantantları ilə bağlı 
mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.14 T85.5 
Mədə-bağırsaq protezi, implantantları və transplantantları ilə 
bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6

Ürək və damar qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı 
ağırlaşmalar

323

Sidik-cinsiyyət protez qurğuları, implantantları və transplantatları ilə bağlı 
ağırlaşmalar

Daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə 
bağlı ağırlaşmalar

297

334

126



2.7.244.15 T85.6 
Digər dəqiqləşdirilmiş daxili protez qurğuları, implantantları və 
transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.16 T85.7 
Digər daxili protez qurğuları, implantantları və transplantantları 
ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.244.17 T85.8 
Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan daxili protez qurğuları, 
implantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.245 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.245.1 T87.0 Yuxarı ətrafın (hissəsinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.245.2 T87.1 Aşağı ətrafın (hissəsinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.245.3 T87.2 Bədənin digər (hissələrinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.1 Q02 Mikrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.2 Q03.0 Silvi su kəmərinin anadangəlmə qüsuru *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.3 Q03.1 Majandi və Luşka dəliklərinin atreziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.4 Q04.0 Döyənək cismin anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.5 Q04.1 Arinensefaliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.6 Q04.3 Beynin digər reduksion deformasiyaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.7 Q04.4 Septooptik displaziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.8 Q04.5 Meqaloensefaliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.9 Q04.6 Anadangəlmə serebral kistalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.10 Q06.1 Onurğa beynin hipoplaziya və displaziyası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.11 Q06.2 Diastematomieliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.12 Q06.4 Hidromieliya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.246.13 Q07.0 Arnold‐Kiari sindromu *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.1 Q80.0 Sadə ixtioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.2 Q80.1 X-xromosomu ilə əlaqəli ixtioz [X-ilişikli ixtioz] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.3 Q80.2 Lövhəli [lamellyar] ixtioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.4 Q80.3 Anadangəlmə bullyoz ixtioz şəkilli eritrodermiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.5 Q80.8 Digər anadangəlmə ixtioz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.6 Q81.0 Sadə bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.7 Q81.1 Letal bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.8 Q81.2 Distrofik bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.9 Q81.8 Digər bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.10 Q82.0 İrsi limfedema *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.11 Q82.1 Piqment kseroderması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.12 Q82.2 Mastositoz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.247.13 Q85.0 Neyrofibromatoz (qeyri-bədxassəli) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.248 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.248.1 L03.1 Ətrafların digər şöbələrinin fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.248.2 L03.2 Üzün fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.248.3 L03.3 Gövdənin fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.248.4 L04.0 Üz, baş və boynun kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.248.5 L04.1 Gövdənin kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.248.6 L04.2 Yuxarı ətrafın kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.248.7 L04.3 Aşağı ətrafın kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.1 L10.0 Adi pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.2 L10.1 Vegetasiya edən pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.3 L10.2 Yarpaqşəkilli pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.4 L10.3 Braziliya pemfiqusu [fogo selvagem] *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.5 L10.4 Eritematoz pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.6 L10.5 Dərman maddələri təsirindən əmələ gələn pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.7 L12.0 Bullyoz pemfiqoid *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.8 L12.1 Çapıqlaşan pemfiqoid *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.9 L12.2 Uşaqların xroniki bullyoz xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.10 L26 Eksofoliativ dermatit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.11 L51.1 Çox formalı bullyoz eritema *2.*3.*4.*5.*6

2.7.249.12 L51.2 Toksik epidermal nekroliz [Layell] *2.*3.*4.*5.*6

Fleqmona. Kəskin limfadenit

214

Pemfiqus. Pemfiqoid. Eksfoliativ dermatit. Çoxşəkilli eritema

465

Replantasiya və amputasiya üçün xarakter olan ağırlaşmalar

315

Sinir sisteminin anadangəlmə inkişaf qüsurları

1008

Digər anadangəlmə anomaliyalar (inkişaf qüsurları)

456

127



2.7.250 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.250.1 L50.0 Allergik övrə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.250.2 L50.1 İdiopatik övrə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.250.3 L50.2 Aşağı və ya yüksək temperaturun təsirindən yaranan övrə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.250.4 L50.3 Dermatoqrafik övrə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.250.5 L50.4 Vibrasiya övrəsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.250.6 L50.5 Xolinergik övrəsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.250.7 L50.6 Təmas övrəsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.250.8 L56.3 Günəş övrəsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.250.9 L27.0
Dərman vasitələri və preparatlarının təsirindən dərinin 
generalizə olunmuş səpməsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.250.10 L53.0 Toksik eritema *2.*3.*4.*5.*6

2.7.251 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.251.1 L55.2 Üçüncü dərəcəli günəş yanığı *2.*3.*4.*5.*6

2.7.251.2 L58.0 Kəskin radiasiya(şüa) dermatiti *2.*3.*4.*5.*6

2.7.252 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.252.1 L40.1 Generalizə olunmuş pustulyoz psoriaz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.252.2 L41.0 Kəskin lixeniod və çiçəyəbənzər pitiriaz *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.1 R00.2 Ürəkdöyünmə *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.2 R03.0 Hipertenziya diaqnozu olmadığı halda yüksəlmiş qan təzyiqi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.3 R03.1 Qeyri-spesifik hipotenziya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.4 R04.0
Burun qanaxması
(Burundan qanaxma.Epistaxis) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.5 R09.1 Plevrit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.6 R10.0 Kəskin qarın *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.7 R11 Ürəkbulanma və qusma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.8 R18 Assit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.9 R34 Anuriya və oliquriya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.10 R51 Baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 

2.7.253.11 R55 Bayılma və kollaps *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.12 R56.0 Qızdırma zamanı qıcolmalar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.13 R57.0 Kardiogen şok *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.14 R57.1 Hipovolemik şok *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.15 R57.8 Şokun digər növləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.16 R64 Kaxeksiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.17 G40 Epilepsiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.18  G41 Epileptik status *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.19 G46* 
Serebrovaskulyar xəstəliklərdə damar mənşəli beyin sindromları 
(I60–I67+) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.20 G80 Serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.21 G93 Baş beynin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.22 G95 Onurğa beyninin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.23 G96 Mərkəzi sinir sisteminin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.24 S05 Gözün və göz yuvasının travması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.25 S11 Boynun açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.26 S31.1 Qarın divarının açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.27 S41 Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.28 T17 Tənəffüs yollarında yad cisim *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.29 T31 
Bədən səthinin zədələnmə sahəsinə görə təsnif edilən termiki 
yanıqlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.30 T32 
Bədən səthinin zədələnmə sahəsinə görə təsnif edilən kimyəvi 
yanıqlar *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.31 T34 Toxumaların nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.32 K36 Appendisitin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.33 M60.0 İnfeksion miozit *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.34 Y91.2 Ağır dərəcəli alkohol intoksikasiyası *2.*3.*4.*5.*6 

2.7.253.35 A00 Vəba *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.36 A20 Taun *2.*3.*4.*5.*6

Günəş yanığı. Radiasiya (şüa) dermatiti
1153

Psoriaz. Parapsoriaz
90

Digər rubrikalarda təsnif olunmayan simptomlar, əlamətlər və hallar 
zamanı tibbi xidmət

188

Övrə

218

128



2.7.253.37 A21 Tulyaremiya *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.38 A22 Qarayara (Sibir yarası) *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.39 A95 Sarı qızdırma *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.40 A98.3 Marburq virusu tərəfindən törədilən xəstəlik *2.*3.*4.*5.*6

2.7.253.41 A98.4 Ebola virusu tərəfindən törədilən xəstəlik *2.*3.*4.*5.*6

2.7.254 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.254.1  Z02.3 Hərbi xidmətə çağırılanların müayinəsi *2.*3.*4.*5.*6

2.7.254.2  Z02.7 Tibbi sənədlərin alınması ilə bağlı müraciət *2.*3.*4.*5.*6

2.7.255 *2.*3.*4.*5.*6

2.7.255.1

*2.*3.*4.*5.*6

SIRA № QEYD

1  *1

2 **1

3  *2

4 *3

5 *4

6 **4

7 *5

8 *6

9 *7

10 *A 

11 *TS

12 *Dr Ambulator tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı istifadə edilən dərman

Yatış zamanı/əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf, xüsusi tibbi sərf (koxlear implant 
sistemi (implant (daxili cihaz), nitq prosessoru (üst cihaz)), endoprotez, stent, setka və digər) tibbi xidmətin 
tarifinə daxildir.
2.6.139 saylı tibbi xidmət münasibətində, XBT-09 kodu 20.98 cərrahi prosedurunda istifadə olunan koxlear implant 
sisteminin (implant (daxili cihazın) və prosessorun (üst cihazın) (**4)) texniki göstəriciləri aşağıdakılardır:
İmplant (daxili cihaz) : aktiv elektrod sayı minimum 22 ədəd olan çox kanallı olmalı, maqnit induksiya vahidi 1.5 Tesla -3.0 
Tesla arasında olan MRT müayinəsi olunmaq imkanı, az travmatik olması üçün uc hissəsinin qalınlığı maksimum 0.3 mm, 
bazal hissəsinin qalınlığı maksimal 0.6 mm olmalıdır; 
Nitq prosessoru (xarici cihaz) iki növdə ola  bilər. Nitq prosessorunun texniki göstəriciləri aşağıdakı kimi olmalıdır: 
1. İmplantla (daxili cihazla) rabitəni təmin edən cihazdan, birləşdirici naqildən və aksesuarlardan ibarət olan qulaq arxasına 
yerləşdirilən prosessordan ibarət olmalı, iki ədəd təkrar doldurula bilən batareyaya, İP 57 beynəlxalq mühafizə dərəcəsinə, 
iki ədəd fərqli istiqamətli mikrofona, məlumatların qeydiyyatı (Data logging) xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır.
2. İmplantla (daxili cihazla) rabitəni təmin edən naqilsiz, baş hissəsinə yerləşdirilən  tək hissəli  nitq prosessorundan  ibarət 
olmalı, İP 54 beynəlxalq mühafizə dərəcəsinə, iki ədəd fərqli istiqamətli mikrofona, məlumatların qeydiyyatı (Data logging) 
xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır.
Cihazı (koxlear implant sistemini) təmin etmiş şirkət tərəfindən əməliyyatdan sonraki 12 (on iki) ay müddət ərzində ən azı 3 
(üç) dəfə cihazda səsin tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi, sığortaolunana 36 (otuz altı) seans loqoped və 36 (otuz altı) 
seans (psixoloq) xidmətinin göstərilməsi təyin edilmiş xidmətin tarifinə daxildir. 

Yatış müddətində təyin edilmiş laborator və instrumental  müayinə xərcləri, histopatoloji, sitopatoloji
müayinələr, fizioterapiya, həkim təqibi tibbi xidmətin tarifinə daxildir. Angioqrafiya, kompyüter
tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası tibbi xidmətin tarifinə daxil deyildir

Yemək, müşayiət edən şəxs (12 yaşa qədər uşaqlarda) və digər xərclər tibbi xidmətin tarifinə daxildir

KT və ya MRT vizualizasiyası xidmətin tarifinə daxildir

Ambulator tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı istifadə edilən anesteziya xidməti

Ambulator tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı istifadə edilən tibbi sərf

QEYDİN AÇIQLANMASI

Əməliyyat önü müayinə və həkim konsultasiyası xidmətin tarifinə daxildir

İnvaziv müdaxilə önü müayinə və həkim konsultasiyası xidmətin tarifinə daxildir

Anesteziya stasionar tibbi xidmətin tarifinə daxildir

Reanimasiya və stasionarda yatış tibbi xidmətin tarifinə daxildir

Yatış zamanı /əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf  tibbi xidmətin tarifinə daxildir

Səhiyyə müəssisəsinə tibbi baxış və müayinə üçün müraciətlər zamanı 
tibbi xidmət 58

Diaqnozu müəyyən edilməmiş, dəqiqləşdirilməmiş hallarda tibbi xidmət 

142

XBT-10 üzrə qeydiyyata alınmış, 2.7.1-ci - 2.7. 254 -cü yarımbəndlərdə

təminata alınmamış, tibbi göstərişlərə əsasən stasionar şəraitdə terapevtik

müalicə tələb edən dəqiqləşdirilməmiş diaqnozlar təminata alınır (A00-B99),

(D50-D89), (E00-E88), (G00-G97), (H01-H59), (H60-H95), (İ01-İ99), (J01-J98),

(K09-K92), (L04-L98), (M00-M96), (N00-N99), (O00-O98), (P00-P96), (S00-

T95), (R00-R65)

*Qeydlərin açıqlanması aşağıdakı kimi müəyyən olunur:

129



** Təcili və təxirəsalınmaz tibbi xidmət (ambulans) üzrə göstərilən xidmətin ümumi həcmi və sığorta ödənişinin ümumi məbləği "Tibbi 
sığorta haqqqında" Azərbaycan Respublikasının 15-19-cu maddəsinə uyğun olaraq bağlanılan müqavilənin şərtlərinə əsasən 
müəyyənləşdirilir.

* "Özəl tibb fəaliyyəti haqqında"Qanuna uyğun olaraq özəl tibb müəssisələri tərəfindən daha aşağı tariflərin tətbiq edilməsi barədə 
razılıq əldə edilə bilər.
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