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                                                                                Замимаи  10 
              ба Дастурамал оид ба ташхиси тиббию иљтимої, ки бо 
               фармоиши Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї  

          аз 2 майи соли  2012, № 73 ва Вазорати тандурустии 
          Љумњурии Тољикистон аз 2 майи соли 2012, № 189  
                                         тасдиќ шудааст 
 

             Оќибатњои осеб ва осеби  устухонҳои косахонаи сар ва сутунмўњра 
 

Рамзи 
ТББ 

НОМГЎИ  БЕМОРЇ Дараљаи корношоямї 

S 02 Шикастани косахони сар ва устухонњои рўй  

S 02.0 Шикастани гунбадади сар 
-бе нимфалаљи дасту пой 
- бо фалаљи дасту пой 

Гурўњи III маъюбї 
 
 Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  

мўњтољ будан ба кӯмаки 

доимии шахсони дигар – 
гурўњи I маъюбї  

S 02.1 Шикастани асоси косаи сар бо фалаљи торҳои 
асаб 

 Гурўњи II маъюбї 

S 02.7. Шикастани бисѐрпораи устухонњои косаи сар  
Бо аломатҳои неврологї 

Гурўњи III маъюбї 
  

S 12 Шикастани мўњрҳои ќисми гардании сутунмўњра  
(С1-С2). 
-Бе аломатҳои невралогї 
-Бо тетрапарези сабук 
-Бо тетрапарези дағал 
 
 

 
 
Гурўњи III 
Гурўњи II 
Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  

мўњтољ будан ба кӯмаки 

доимии шахсони дигар – 
гурўњи I маъюбї 

S 13.1 Баромадани мўњраи қисми гардани сутунмўҳра 
-Бе аломатҳои невралогї 
-Бо тетрапарези сабук 
-Бо тетрапарези дағал 
 

 
 
Гурўњи III- маъюбї 
Гурўњи II- маъюбї 
Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  

мўњтољ будан ба кӯмаки 

доимии шахсони дигар – 
гурўњи I маъюбї 

S 22 Шикастани   ќисми синагии сутунмўњра  

S 22.1  Шикастани як мўҳраи ќисми синагии 
сутунмўњра: 
-бе аломатҳои неврологї 
-бо аломатҳои неврологї 
 

Муваќкатан корношоям 
 
Гурўњи III   
Гурўњи III, дар ҳолати паст 
шудани тахассус гурўҳи II 

S 22.2  Шикастани бисѐрпорагии (ду ва бисѐртар) 
мўҳраи ќисми синагии сутунмўњра. 
-бе аломатҳои неврологї 
-бо тетрапарези сабук 
-бо тетрапарези дағал 
 

Муваќкатан корношоям 
 
 
Гурўњи III - маъюбї  
Гурўњи III –маъюбї Гурўњи 
II маъюбї, ҳангоми  мўњтољ 

будан ба кӯмаки доимии 

шахсони дигар – гурўњи I 
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маъюбї 

S 23.1 Баромадани мўњраи ќафаси сина 
-бе аломатҳои неврологї 
-бо аломатҳои неврологї 
 

Маҳдудкунии коршоямї аз 
тарафи КМТ  
Гурўњи III - маъюбї ҳангоми 
пастшавии тахассус  гурўњи 
II маъюбї 

S 24 Оқибатҳои латхўрии   ќисми синагии 
њароммаѓзї 
-бе аломатҳои неврологї 
-бо аломатҳои неврологї 
 

 

Маҳдудкунии коршоямї аз 
тарафи КМТ  
Гурўњи III, ҳангоми 
пастшавии тахассус  гурўњи 
II маъюбї 

S 32 Шикастани ќисми камару чорбанди сутунмўњра. 
-бе аломатҳои неврологї 
-бо аломатҳои неврологї 
-бо фалаљи пойҳо 

 

 
   
Гурўњи III маъюбї  
Гурўҳи  III маъюбї 

Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  

мўњтољ будан ба кӯмаки 

доимии шахсони дигар – 
гурўњи I маъюбї 

S 33 Баромадани мўҳраҳои қисми  камари 
сутунмўњра   
-бе аломатҳои неврологї  
-бо аломатҳои неврологї 
 

  
 
Гурўњи III 
Гурўњи III, ҳангоми 
пастшавии тахасус  гурўњи II 

S 34 Оқибатҳои осеби   ќисми камар ва  чорбанди 
сутунмўҳра. 

- бо нимфалаљи пойҳо 
- бо фалаљи пойҳо 

   
Гурўњи II маъюбї 
Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  

мўњтољ будан ба кӯмаки 

доимии шахсони дигар – 
гурўњи I маъюбї 

 


