
                                                                                 Замимаи 5 

              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 

Бемориҳои рӯҳӣ 
 

F.20- 29 Маҷзубият (шизофрения)  

F20- 0 Маҷзубияти параноидӣ. Ҳолати то 

шаддидии тулкашидаи берун аз 

ошуфтаҳолӣ ѐ карахтӣ: бо хусусиятҳои 

намоѐни иллат, вайроншавии зиѐди 

тафаккур, ҳосилаҳои паҳншудаи 

параноидӣ, рӯҳафтодагӣ, 

номураттабии рафтор, тундмиҷозӣ ва 

надоштани ҳисси худинтиқодӣ дар 

давраи мўътадилшавии илтиѐм ва 

ташаккули иллат.  

Гурўњи II маъюбї, 
ҳангоми  мўњтољ будан ба 

кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї 
 

F20.1. Маҷзубияти гебефреникӣ Гурӯҳи II  маъюбӣ 

F20.3 Маҷзубияти аниқнашуда 

 

 Маҳдудкунии коршоями 

аз тарафи КМТ. 

F20.5 Маҷзубият бо камақли дараҷаи вазнин Гурӯҳи I  маъюбӣ 

F20.6 Маҷзубияти оддӣ Гурӯҳи II  маъюбӣ 

 F21.1 Маҷзубияти шизотипӣ 

 

 Ҳангоми пастшавии 

дараҷаи тахассус  

 гурӯҳи III маъюбӣ   

F25. Маҷзубияти  шизоаффективӣ Маҳдудкунии коршоямӣ аз 

тарафи КМТ, ҳангоми 

пастшавии дараҷаи 

тахассус   гурӯҳи III  

маъюбӣ 

F48.0. Асабсустӣ (неврастения) Маҳдудкунии коршоямӣ аз 

тарафи КМТ.  

F40. Ихтилоли равонї дар шакли тарсу 

ваҳм  

Маҳдудкунии коршоямӣ аз 

тарафи КМТ, ҳангоми 

пастшавии дараҷаи 

тахассус   гурӯҳи III  

маъюбӣ  

F 00. Ихтилоли узвии рўњї 

 

 

F00.2 

 

 

Сустақлӣ ҳангоми бемории 

Алтсгеймер бо саршавии дер ва шакли 

ғайримуқаррарӣ 

Гурўњи II маъюбї, 
ҳангоми  мўњтољ будан ба 

кӯмаки доимии шахсони 



дигар – гурўњи I маъюбї 

F 06.2.  Ихтилоли органикии 

маҷзубиятмонанд 

Гурўњи II маъюбї  

F 06.8 

F 02.8. 

Ихтилоли органикии шахсият ва 

рафтор дар натиҷаи гузаронидани   

сирояти асаб, осеби шадиди мағзи сар,  

бо ҳолатҳои нуфусӣ,  нимфалаҷ ѐ 

сустақлии намоѐн, инчунин пастшавии 

шуур ва хурўҷҳои ихтилоҷӣ 

Гурўњи III маъюбї, 
ҳангоми  пастшудани 
тахассус  гурўњи II 
маъюбї 
 

F70. Ноқисулақлӣ (Олигофрения) 

 

 

F70. Ноқисулақлии дараҷаи сабук Маҳдудкунии коршоямӣ аз 

тарафи КМТ. 

F71. Ноқисулақлии дараҷаи миѐна Гурӯҳи II  маъюбӣ  

F72. Ноқисулақлии дараҷаи вазнин Гурўњи II маъюбї, 
ҳангоми  мўњтољ будан ба 

кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї 

F73. Ноқисулақлии дараҷаи аз ҳад вазнин 

(чуқур) 

Гурӯҳи I  маъюбӣ 

F02.08. 

G.40 

Бемории саръ бо дигаргуншавии 

шахсият ва ҳолатҳои нуфусӣ. Сустақлӣ 

ҳангоми бемории саръ 

Гурўњи II маъюбї, 
ҳангоми  мўњтољ будан ба 

кӯмаки доимии ашхоси 

дигар – гурўњи I маъюбї 

F06.8. Бемории органикии мағзи сар дар 

натиҷаи таъсири оташаки асаб бо 

психозҳои давомнок ва сустақлии 

намоѐн  

Гурўњи II маъюбї, 
ҳангоми  мўњтољ будан ба 

кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї 

F10. Ихтилоли рафтор дар натиҷаи 

истеъмоли алкогол ва маводи 

мухадир 

   

F10.3. Майзадагии музмин ва истеъмоли 

маводи мухадири музмин бо ҳолатҳои 

нуфусҳои пай дар пай (галусинозҳо) ва 

сустақлии намоѐн 

Гурӯҳи II  маъюбӣ   

F02.4. Сустақлии ҳангоми бемориҳои ВНМО 

ба вуҷудомада 

Гурӯҳи II  маъюбӣ 

 

F02.2. Сустақлӣ ҳангоми бемориҳои 

Гентингтон  

Гурўњи II маъюбї, 
ҳангоми  мўњтољ будан ба 

кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї 

Ғ26 Ихтилоли истеро-невротикї бо алоими 

параноидӣ ѐ нимфалаҷи вазнин ва 

Гурўњи III маъюбї, 
ҳангоми  пастшудани 



фалаљ тахассус  гурўњи II 
маъюбї 
 

Ғ11 Ихтилоли рафтор дар натиҷаи 

истеъмоли маводи мухадир алоими 

параноидӣ ѐ нимфалаҷи вазнин  ва 

фалаљ 

Гурўњи III маъюбї, 
ҳангоми  пастшудани 
тахассус  гурўњи II 
маъюбї 
 

 


