
                                                                                                     Замимаи 11 
ба Дастурамал оид ба ташхиси тиббию иљтимої, ки       
бо фармоиши Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии 
ањоли  аз 2 майи  соли  2012, № 73 ва Вазорати 
тандурусти Љумњурии Тољикистон аз 2 майи              
соли 2012, № 189  тасдиќ шудааст 

 

1. БЕМОРИҲОИ СИСТЕМАИ УСТУХОНУ МУШАКҲО ВА БОФТАҲОИ  
         ПАЙВАНДЇ 
 
 

Рамзи  
ТББ 

Номгӯи бемориҳо  Дараҷаи корношоямӣ 

М 16 Коксартроз  

  Яктарафаи дараҷаи дуюм       Гурӯҳи  III  маъюбї   

 Яктарафаи дараҷаи сеюм       Гурӯҳи II маъюбї   

 Дутарафаи дараҷаи як-ду       Гурӯҳи  III  маъюбї   

 Дутарафаи дараҷаи ду-ду       Гурӯҳи  II  маъюбї 

 Дутарафаи дараҷаи ду-се       Гурӯҳи II маъюбї   

 Дутарафаи дараҷаи се-як       Гурӯҳи  II  маъюбї   

 Дутарафаи дараҷаи се-се: 

  

Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  мўњтољ 

будан ба кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї 
М 21  Каҷпоӣ 

  Яктарафа бо вайроншавии 
фаъолият 

Гурӯҳи  III  маъюбї 

  Дутарафа бо вайроншавии 
фаъолият 

Гурӯҳи II маъюбї 

  Каҷдастӣ 

  Яктарафа бо вайроншавии 
фаъолият 

Гурӯҳи III маъюбї 

  Дутарафа бо вайроншавии 
фаъолият 

Гурӯҳи II маъюбї 

М 22 Баромади собунак 

Яктарафа ва дутарафа танҳо бо 
вайроншавии вазифаи андом 

Гурӯҳи III маъюбї 

М 23 Гонартроз 

Яктарафаи дараҷаи дуюм Маҳдудияти коршоямї аз тарафи 
КМТ 

 Яктарафаи дараҷаи сеюм Гурӯҳи III маъюбї њангоми паст 

шудани тахассус гурӯҳи II маъюбӣ 

 Дутарафаи дараҷаи як-як Маҳдудияти коршоямї аз тарафи 
КМТ  

 Дутарафаи дараҷаи як-ду Гурӯҳи III маъюбї 

 Дутарафаи дараҷаи ду-ду Гурӯҳи III маъюбї 

 Дутарафаи дараҷаи ду-се Гурӯҳи II маъюбї 

 Дутарафаи дараҷаи се-як Гурӯҳи III маъюбї 

 Дутарафаи дараҷаи се-се Гурӯҳи II маъюбї 



М 24 Контрактура ѐ анкилозии  буғумҳои калони андоми поѐн ва боло 
 

 Дар ҳолати афунксионалӣ бо қисман   

вайроншавии фаъолияти андом 

Гурӯҳи III маъюбї 

Дар ҳолати афунксионалӣ бо пурра  

вайроншавии фаъолияти андом 

Гурӯҳи II маъюбї 

 
М 25.1 Носуриҳои синовиалӣ Гурӯҳи III маъюбї   

25.2  Ноусутувории буғумҳо 

Як буғум Гурӯҳи III маъюбї    

Якчанд буғум Гурӯҳи II маъюбї    

М 40 
  

Кифоз ва лордоз 

Дараҷаи миѐна ва вазнин Гурӯҳи III маъюбї    

Дараҷаи вазнин бо ориза Гурӯҳи II маъюбї   

М 41 Сколиоз 

Дараҷаи сеюм Гурӯҳи III маъюбї   

Дараҷаи чорум Гурӯҳи II маъюбї    

М 42 Остеохондроз 

Бе оризаи неврологӣ Маҳдудияти коршоямї аз тарафи 
КМТ 

Бо оризаи неврологӣ Гурӯҳи III маъюбї   

М 43 Спондилолистез 

Дараҷаи дуюм Гурӯҳи III маъюбї   

Дараҷаи сеюм Гурӯҳи II маъюбї    

М 46 Остеомиелити мӯҳраҳо 

Бе оризаи неврологӣ Гурӯҳи III маъюбї   

Бо оризаи неврологӣ Гурӯҳи II маъюбї    

М 47 Спондилѐз бо дарди шадид Гурӯҳи III маъюбї   

М 80 Остеопорози паҳншуда. 

Дар ҳолати ҷой доштани оризаҳои шикасти устухон (буғуми қалбакӣ, 

кӯтоҳии андом ва ғайра), инчунин аломатҳои неврологӣ гурӯҳи маъюбӣ бо 

назардошти вазнинии онҳо муайян карда мешавад. 

М 84 Буғуми қалбакӣ (псевдоартроз) 

 Намуди  модарзодии зиѐда аз ду 
буғум. 

Гурӯҳи II маъюбї 

Намуди баъди осебии устухони 
найчашакли андоми поѐн 

Гурӯҳи II маъюбї 

Намуди баъдиосебии устухони 
найчашакли банди даст 

Гурӯҳи III маъюбї 

М 86 Остеомиелити баъдиосебї ва гематогенӣ. 

Ҳангоми ҷой доштани кӯтоҳӣ, контрактура, анкилоз, нуќси устухон  

гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

Устухони найчашакли дароз бо 

намуди носурӣ 
Гурӯҳи III маъюбї 

Намуди музмин бо тез- тез авҷгирӣ Гурӯҳи III маъюбї   



 Бо вайроншавии кори дил ва гурда Гурӯҳи II маъюбї 

Устухони ҳамвор бо намуди носурӣ Гурӯҳи II маъюбї 

Бо фарогирии якчанд устухонҳо бо 

намуди носурӣ 
Гурӯҳи II маъюбї 

М 87 Некрози асептикии сараки рон.    Ҳангоми ҷой доштани кӯтоҳӣ, 

контрактура, анкилоз, коксартроз  гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти вазнини 

онҳо муайян карда мешавад. 

Яктарафа Гурӯҳи III маъюбї 

Дутуарафа Гурӯҳи II маъюбї    

Бемории Кинбек 
Дутарафа Гурӯҳи III маъюбї 

 
 

 

2. НУҚСИ   МОДАРЗОДӣ, ҚОЛИБВАЙРОНКУНӣ ВА ВАЙРОНШАВИИ   

ХРОМОСОМА 
 

Q 65 Баромади модарзодии рон 

  Яктарафа бо кӯтоҳшавии андом 

зиѐда аз 4,0 то 13,0 см 

Гурӯҳи III маъюбї 

Яктарафа бо кӯтоҳшавии андом 

зиѐда аз 13,0 см.   

Гурӯҳи II маъюбї 

Дутарафа  Гурӯҳи III  маъюбї 

Ҳангоми ҷой доштани кӯтоҳӣ, контрактура, анкилоз, коксартроз  гурӯҳи 

маъюбӣ бо назардошти вазнини онҳо муайян карда мешавад 

Coxa valga ва coxa vara. 

Ҳангоми ҷой доштани кӯтоҳӣ, контрактура, анкилоз, коксартроз  гурӯҳи 

маъюбӣ бо назардошти вазнини онҳо муайян карда мешавад 

Q 66 Каҷпоии аспӣ-варусӣ ҳангоми ҷой 

доштани артоз, ( бо назардошти 
вазнини онҳо). 

Гурӯҳи III маъюбї 

Каҷпоии пошнагии валгусӣ ва 

варусӣ 

Гурӯҳи III маъюбї 

Паҳнкафии попанҷа бо артрози 

дараҷаи 2-3 

Гурӯҳи III маъюбї 

Q 67 Сколиози модарзодӣ 

 Дараҷаи сеюм Гурӯҳи III маъюбї 

 Дараҷаи чорум Гурӯҳи II маъюбї  

Q 68 Каҷгардании намуди устухонӣ бо 

дараҷаи вазнин 

Гурӯҳи III маъюбї 

Q 70 Синдактилия  Танҳо дар ҳолати 

вайроншавии вазифаи дастпанҷа 
Гурӯҳи III маъюбї 



Q 71 Набудани модарзодии китфу банди даст ва панҷаву ангуштони андоми боло 

 Яктарафа Гурӯҳи II маъюбї 

 Дутарафа Гурӯҳи I маъюбї 

Q 72 Вуҷуд надоштани пойҳо  ( Набудани модарзодии соқу пой, набудани модарзодии 

соқу панҷа) 

 Як пой  Гурӯҳи II маъюбї    

 Ду пой Гурӯҳи I маъюбї    

 Нуқсони кӯтоҳшавии пойҳо 

 Яктарафа аз 04 то 13 см Гурӯҳи III маъюбї 

 Яктарафа зиѐда аз 13 см Гурӯҳи II маъюбї 

 Дутарафа бо вайроншавии вазифаи 
андом 

Гурӯҳи II маъюбї 

Q 74 Набудани собунак.   Бо вайроншавии 
вазифаи андом 

Гурӯҳи III маъюбї 

 
 

Баромади одатии собунак бо тез- тез 

баромадан ѐ баромадан дар ҳар 

қаткунии  пой дар буғуми зону 

Гурӯҳи III маъюбї   

 Genu valgum ва 
varum 

Зиѐда аз 25 
дараља 

Гурӯҳи III маъюбї   

Артрогриппоз Дараҷаи сабук Гурӯҳи II маъюбї   

Дараҷаи 

вазнин 

Гурӯҳи I маъюбї 

Q 76 Алоими Клипел-Фейл бо дараҷаи 

вазнин 

Гурӯҳи III маъюбї 

 Спондилолистези 

модарзодӣ  

Бе оризаи 

неврологӣ 
Гурӯҳи III маъюбї 

Бо оризаи 

неврологӣ 

Гурӯҳи II маъюбї 

Q 77 Қадпастии номувофиқ ба ҳаѐт вобаста 
аз дараҷаи вазнии бемориҳои 
соматикӣ. 

Гурӯҳи III маъюбї 

Дигар бемориҳои ортопедӣ 
 

 Бемории экзостозӣ. Ҳангоми ҷой доштани оризаҳои 
вазнин, оризаҳои рагу асаб ва саратонї бо 
назардошти дараҷаи онҳо муайян карда мешавад. 
Полиоссалӣ, бо ориза ва шаклдигаркунии  андомҳо. 

Гурӯҳи III маъюбї 

 Белаки болмонанд.  Дар вақти ҷой доштани 
контрактураи дараҷаи вазнини буғуми бозу. 

Гурӯҳи III маъюбї  

 Нуқсони  устухони найчашакли дароз 
новобаста аз ҷои нуқсон. 

Гурӯҳи II маъюбї 

 Нуқсони (дефект) устухони найчашакли кӯтоҳ 
  бо вайроншавии вазифаи пой ва дастҳо  

Гурӯҳи III маъюбї 

 Адактилияи дастпанҷа Яктарафа Гурӯҳи III маъюбї 
Дутарафа Гурӯҳи I маъюбї 



 Дигар нуқсонҳои 
дастпанҷа 

Яктарафа  бо вайроншавии 
вазифаи дастпанҷа 

Гурӯҳи III маъюбї 

Дутарафа бо вайроншавии 
вазифаи дастпанҷа 

Гурӯҳи II маъюбї 

 Контрактураи 
Дюпитрен 

Яктарафа, дараҷаи ду ѐ се Гурӯҳи III маъюбї 

Дутарафа, дараҷаи ду-ду Гурӯҳи III маъюбї 
маъюбї 

Дутарафа, дараҷаи ду-се ѐ се-
се 

Гурӯҳи II маъюбї 

 Дисплазияи фиброзӣ 
Ҳангоми ҷой доштани 
оризаҳои саратонї, 
кӯтоҳӣ ѐ камшавии 
андом, контрактура,  
анкилоз гурӯҳи 
маъюбӣ бо назардошти 
дараҷаи онҳо муайян 
карда мешавад. 

Полиоссалӣ, бе оризаи пас аз 
ҷарроҳӣ ва вайроншавии 
вазифаи андомҳо 

Гурӯҳи III маъюбї 

Полиоссалӣ, бо оризаи пас 
аз ҷарроҳӣ, деформатсия ва 
вайроншавии вазифаи 
андомҳо 

Гурӯҳи II маъюбї 

 Дисхондроплазия 
Ҳангоми ҷой доштани 
оризаҳои саратонї , 
кӯтоҳӣ ѐ каҷшавии 
андом, контрактура,  
анкилоз гурӯҳи 
маъюбӣ бо назардошти 
дараҷаи онҳо муайян 
карда мешавад. 

Полиоссалӣ, бе оризаи пас аз 
ҷарроҳӣ ва шаклдигаркунии 
андомҳо 

Гурӯҳи III маъюбї 

Полиоссалӣ, бо оризаи пас 
аз ҷарроҳӣ ва 
шаклдигаркунии андомҳо 

Гурӯҳи II маъюбї 

 Кистаи солитарӣ ва аневризмалӣ.  Дар давраи шиткасти устухон мувақатан 
корношоям. Ҳангоми ҷой доштани буғуми қалбакӣ, кӯтоҳии андом, 
шаклдигаркунї ва дигар оризаҳо гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти дараҷаи онҳо 
муайян карда мешавад. 

 Остеобластомаи хушсифат ва хондрома . Ҳангоми рӯй додани оризаҳо (кӯтоҳӣ ѐ 
каҷшавии андом, контрактура,  анкилоз ва артроз) ѐ оризаҳои саратонї, 
гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти дараҷаи вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

 Ресидиви некфарљом Гурӯҳи III маъюбї 

 Пас  аз буриши сегментарӣ бо 
дарозкунии устухон 

Гурӯҳи II маъюбї 

 Пас  аз буриш  бо эндопротезкунонӣ Гурӯҳи III маъюбї 

 Остеоид – остеома.  Ҳангоми рӯй додани оризаҳо (кӯтоҳӣ ѐ каҷшавии андом, 
контрактура,  анкилоз ва артроз), гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти дараҷаи 
вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

 Ҳолати баъди 
эндопротезкунии  
буғумҳои калон  

Яктарафа бо ориза Гурӯҳи III маъюбї 

Дутарафа  ва оризадор Гурӯҳи II маъюбї 

 Каҷии андомҳо.  Бо вайроншавии фаъолияти 
андомҳо 

Гурӯҳи III маъюбї 



 Остеогенези номукаммал Гурўњи II маъюбї, 
ҳангоми  мўњтољ будан 
ба кӯмаки доимии 
шахсони дигар – гурўњи 
I маъюбї 

 Шаклдигаркунии мурғмонанди қафаси сина бо 
вайроншавии кори дил ва нафаскашӣ 

Гуӯҳи II маъюбї 

 Шаклдигаркунии ѐ бемории Маделунг дутарафа Гурӯҳи III маъюбї 

 Бемориҳои системаи 
узвҳои ҳаракат 
(ахондроплазия, 
дисплазияи эпифизарӣ, 
мукополиссазаридозҳо, 
муковисидозҳо ва 
ғайра) 

Бо қисман вайроншавии 
вазифаи андомҳо 

Гурӯҳи III маъюбї 

Бо куллӣ вайроншавии 
вазифаи андомҳо 

Гурўњи II маъюбї, 
ҳангоми  мўњтољ будан 
ба кӯмаки доимии 
шахсони дигар – гурўњи 
I маъюбї 

 
 
 
 

3. ОСЕБҲО ФАВРИИ ТАКЯГОҲ ВА ҲАРАКАТ 
 

Рамзи  
ТББ 

Номгӯи 
шикастҳо 

Нишондод барои маъюбӣ 

S 42.0 Шикасти қулфак Дар давраи шадиди шикаст вобаста аз вазнинии он аз 2 
то 6 моҳ мувақатан корношоям аст. Пас аз он танҳо дар 
сурати ҷой доштани оризаҳо (остеомиелит, буғуми 
қалбакӣ) гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти дараҷаи вазнини 
онҳо муайян карда мешавад. 

S 42.1 Шикасти шона Дар давраи шадиди шикаст вобаста аз вазнинии он аз 1 
то 4 моҳ мувақатан корношоям аст. Пас аз он танҳо дар 
сурати ҷой доштани оризаҳо (остеомиелит, буғуми 
қалбакӣ, контрактура, кӯтоҳӣ, каҷӣ) гурӯҳи маъюбӣ бо 
назардошти вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

S 42.2  
- 42.9 

Шикасти бозу Дар давраи шадиди шикаст вобаста аз вазнинии он аз 2 
то 6 моҳ мувақатан корношоям аст. Пас аз он танҳо дар 
сурати ҷой доштани оризаҳо (остеомиелит, буғуми 
қалбакӣ, контрактура, кӯтоҳӣ, каҷӣ) гурӯҳи маъюбӣ бо 
назардошти вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

S 52.0  
- 52.9 

Шикасти устухонҳо 
банди даст 

Дар давраи шадиди шикаст вобаста аз вазнинии он аз 2 
то 6 моҳ мувақатан корношоям аст. Пас аз он танҳо дар 
сурати ҷой доштани оризаҳо (остеомиелит, буғуми 
қалбакӣ, контрактура, кӯтоҳӣ, каҷӣ) гурӯҳи маъюбӣ бо 
назардошти вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

S 12  
S 22.0  
S 32.0  
S 32.1 

Шикасти  беоризаи 
танаи мӯҳраҳо 

Дар давраи шадиди шикаст вобаста аз вазнинии он то 4 
моҳ мувақатан корношоям аст. Пас аз он  то як сол 
гурӯҳи маъюбии дуюм дода мешавад. 

S 32.7  
 

Шикасти  
ноустувории 

Дар давраи шадиди шикаст вобаста аз вазнинии он аз 2 
то 6 моҳ мувақатан корношоям аст. Пас аз он танҳо дар 



устухонҳои кос 
(Мальгений) 

сурати ҷой доштани оризаҳо (остеомиелит, контрактура, 
кӯтоҳӣ ва дигарҳо) гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти 
вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

S 32.4  
 

Шикасти  ҳуққа Дар давраи шадиди шикаст вобаста аз вазнинии он аз 2 
то 6 моҳ мувақатан корношоям аст. Пас аз он танҳо дар 
сурати ҷой доштани оризаҳо (остеомиелит, контрактура, 
кӯтоҳӣ, некрози асептикӣ) гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти 
вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

S 72.0  
 

Шикасти  
дохилибуғумии 
қисми проксималии 
устухони рон 

Дар давраи шадиди шикаст вобаста аз вазнинии он аз 4 
то 6 моҳ мувақатан корношоям аст. Пас аз он танҳо дар 
сурати ҷой доштани оризаҳо (остеомиелит, контрактура, 
кӯтоҳӣ, некрози асептикӣ) гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти 
вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

S 72.0  
 

Шикасти   устухони 
рон 

Дар давраи шадиди шикаст вобаста аз вазнинии он   то 6 
моҳ мувақатан корношоям аст. Пас аз он танҳо дар 
сурати ҷой доштани оризаҳо (остеомиелит, контрактура, 
кӯтоҳӣ, некрози асептикӣ) гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти 
вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

S 80  
 

Шикасти    
устухони соқ 

Дар давраи шадиди шикаст вобаста аз вазнинии он   то 6 
моҳ мувақатан корношоям аст. Пас аз он танҳо дар 
сурати ҷой доштани оризаҳо (остеомиелит, контрактура, 
кӯтоҳӣ, некрози асептикӣ) гурӯҳи маъюбӣ бо назардошти 
вазнини онҳо муайян карда мешавад. 

S 68 Мунчаи ангуштони панҷаи дасти рост бо 
вайроншавии вазифаи қапидан 

гурӯҳи II маъюбї 
 

 Мунчаи ангуштони панҷаи дасти чап бо 
вайроншавии вазифаи қапидан 

 гурӯҳи III маъюбї 
 

Мунчаи ангуштони панҷаи  ҳарду дастҳо бо 
вайроншавии вазифаи қапидан аз як тараф 

гурӯҳи  II маъюбї 

Мунчаи ангуштони панҷаи даст   бо вайроншавии 
вазифаи қапидан аз ҳарду тараф 

гурӯҳи  I маъюбї 
 

S 48 Мунчаи  андоми болои чап гурӯҳи III маъюбї 
 

Мунчаи андоми болои  рост гурӯҳи II маъюбї 

Мунчаи ҳарду   андомҳои  боло  гурӯҳи I маъюбї 

S 98 Мунчаи дутарафаи ангуштони пойпанҷа гурӯҳи III маъюбї 
 

S 98.3 Мунчаи пойпанҷа дар мавзеи буғуми Лисфранк ва 
Шопар 

гурӯҳи III маъюбї 
 

S 78 Мунчаи   як андоми поѐн гурӯҳи III маъюбї 
 

S 78 Мунчаи  ҳарду андомҳои поѐн аз зону поѐн гурӯҳи II маъюбї 
 

S 78 Мунчаи   ҳарду андомҳои поѐн аз зону боло гурӯҳи I маъюбї 
 

 


