
                                                                                                              Замимаи  8 
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 андоми хунгардиш 
 

Рамзи  
ТББ 

Номгӯи бемориҳо  Дараҷаи корношоямӣ 

 Бемориҳои ишемиявии дил 
I 21 Сактаи шадиди дил  
I 21.1 фарогири бе ориза Гурӯҳи III маъюбӣ 

 фарогири бо оризаи ба ҳаѐт 
таҳдидкунанда 

Гурӯҳи II  маъюбӣ 

I 20.8 Стенокардияи бармаҳали баъди 
сактаи дил  

Гурӯҳи II  маъюбӣ 

I 21 Сактаи  бедарди дил Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

 Ишемияи бедарди дил Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

I 20 Ҳолати баъди иттисоли (васлнамоии) 
шоњрагу иклил (ИШИ) бе ориза 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ. 
 

 Ҳолати баъди ИШИ   бо ориза 
НХГ 1-2 
 

Гурӯҳи III маъюбӣ 

 НХГ 2-3 Гурӯҳи II  маъюбӣ 

 НХГ 3-4 Гурӯҳи I маъюбӣ 

 Ҳолати баъди стентгузорї Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

I 24 Интрамуралӣ Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

I 22 Сактаи такрории љузъї (интрамуралӣ) 
бе ориза 

Гурӯҳи III  маъюбӣ 

I 24.8 Сактаи дили бозхурўљии  љузъї  бе 
ориза    

Гурӯҳи III маъюбӣ 

I 25 Васеъшавии ковокии дил  Гурӯҳи II  маъюбӣ 

 БИД- стенокардия  
I 20  Стенокардияи 2 синфи вазифавӣ бе 

ориза 
Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

  Стенокардияи 2 синфи вазифавӣ бо 
оризаи НХГ 2-3  

Гурӯҳи III маъюбӣ 

  Стенокардияи 2 синфи вазифавӣ бо 
ФШ  дараҷа 2, хатари 4  бе ориза.  

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ  

 Стенокардияи 2 синфи вазифавӣ бо 
ФШ   дараҷа 2, хатари 4  бо ориза 

  Гурӯҳи III маъюбӣ 

  Стенокардияи 2 синфи вазифавӣ бо 

ФШ 3 дараҷа, хатари 4  (Хатари 
бенињоят баланд)   

  Гурӯҳи III маъюбӣ 

 Стенокардияи 2 синфи вазифавӣ бо Гурӯҳи II маъюбӣ 



ФШ 3 дараҷа, хатари 4 бо ориза 

 Стенокардияи 3 синфи вазифавӣ бе 
ориза   

Гурӯҳи  III маъюбӣ 
  

 Стенокардияи 3 синфи вазифавӣ бо 
ориза  

Гурӯҳи II  маъюбӣ 
  

 Стенокардияи 4 синфи вазифавӣ  Гурӯҳи I  маъюбӣ 
  

 Норасоии хунгардиш (НХГ)  
 НХГ 2  

НХГ 3-4 
Гурӯҳи III  маъюбӣ, 
Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  мўњтољ 

будан ба кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї  
 НХГ дараҷаи 2, стенокардияи 2 синфи 

вазифавӣ 

Гурӯҳи III  маъюбӣ 
 

 НХГ дараҷаи 2, стенокардияи 3 синфи 
вазифавӣ 

Гурӯҳи II  маъюбӣ 
  

 НХГ дараҷаи 3, стенокардияи 2-3 Гурӯҳи II  маъюбӣ 
  

 НХГ НГХ дараҷаи 4 Гурӯҳи I  маъюбӣ 
  

I 50 Кардиосклерози  љузъии дил (баъди 
сакта, атеросклерозӣ, миокардитї) бе 
ориза 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

 Кардиосклерози фарогири дил (баъди 
сакта, атеросклерозӣ, миокардитї) бо 
ориза ва НХГ 1-2 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ,  ҳангоми пастшавии дараҷаи 
тахассус  гурӯҳи III маъюбӣ 

 Кардиосклерози дил (баъди сакта, 
атеросклерозӣ, миокардитї) бо ориза 
ва НХГ 3-4 

Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  мўњтољ 

будан ба кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї  
I 47- 
I 149 

Зарабони хурўљии дил, фибриллатсияи 
даҳлезии хурўљї. Зиѐда аз 4 пароксизм 
дар 1 сол 

Гурӯҳи III маъюбӣ 
   

 Тахикардияи хурўљии фибриллатсияи 
даҳлезии доимӣ бо НХГ 1-2 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ,  ҳангоми пастшавии дараҷаи 
тахассус  гурӯҳи III маъюбӣ 

 Фибриллатсияи даҳлезии доимӣ бо 
НХГ- 3 

Гурӯҳи II маъюбӣ 
  

I 45.6 
Алоими бармаҳали ангезиши 
меъдачаҳо (WPW, GLG ва ғайра) бо 
хурўљи  пешдилї  ва фибриллатсияи 
даҳлезї, бо хурўљи  такрорї, зиѐда аз 4 
маротиба дар 1 сол 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ, ҳангоми пастшавии дараҷаи 
тахассус  гурӯҳи III маъюбӣ 

 

 
I 44.4- 
I 45.5 

Бандишҳои мутлаќи дастаи Њис   

бо НХГ 1-2 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ, ҳангоми пастшавии дараҷаи 
тахассус  гурӯҳи III маъюбӣ 

 
Бандишҳои мутлаќи  дастаи Гис бо 
тағйиротҳои узвї ва ориза НХГ 3-4 

Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  мўњтољ 

будан ба кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї  



I 44- 
 I 44.3 Бандишҳои пешдилї  ва пешдилї-

батнї 2-3 дараҷа бо ориза 

Гурӯҳи II  маъюбӣ 
   

I 15.9 
Фишорбаландии шарѐнї  (ФШ) 
дараҷаи II, бе ориза бо хатари 1-3 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

 
ФШ дараҷаи II, хатари 4 бе ориза  

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

 
ФШ Дараҷаи II, бо экстрасистоли 
фосилавии 1-2  Лаун-Волф ва  хатари 
1-3, НХГ 1-2 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ,  ҳангоми пастшавии дараҷаи 
тахассус 
гурӯҳи II  маъюбӣ 
  

 
ФШ дараҷаи II,  бо хурўҷҳои такрорї 
ва тўлонї, хатари 4 бо НХГ 2-3  

Гурӯҳи II  маъюбӣ 
  

 
ФШ дараҷаи II, бо экстрасистоли 
фосилавии 3-5 Лаун-Волф ва  хатари 
2-3, њангоми тағйиротҳои органикии 
дил 

 
Гурӯҳи III  маъюбӣ, ҳангоми 
пастшавии дараҷаи тахассус 
гурӯҳи II  маъюбӣ 
   

 
ФШ дараҷаи II,  бо хатари 4, бо НХГ 
2-3 

Гурӯҳи III  маъюбӣ, ҳангоми 
пастшавии дараҷаи тахассус 
гурӯҳи II  маъюбӣ 
   

 
ФШ дараҷаи III, бе ориза бо хатари 1-
3 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

 
ФШ  дараҷаи III, хатари 4, бо НХГ 1-2 
ва ѐ бо номуратттабии бехатари дил 

 Гурӯҳи III  маъюбӣ, ҳангоми 
пастшавии дараҷаи тахассус 
гурӯҳи II  маъюбӣ 

 
ФШ дараҷаи III,  бо НХГ  2-3   бо 
номуратттабии хатарноки дил  

Гурӯҳи II  маъюбӣ 
  

 
ФШ Дараҷаи III,  бо НХГ  3-4 

Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  мўњтољ 

будан ба кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї  
I 05-  
I 09.9 Тарбод дар марҳилаи фаъол бо 

илтињоби тарбодии дил,  нахустин 
ҷараѐни тӯлкашидаи   фаъолнокии 
дараҷаи 1-2 бо норасоии 
шиддатѐбандаи дил НХГ -1- 2 

  
Гурӯҳи III маъюбӣ 

 
НХГ - 3 

Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  мўњтољ 

будан ба кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї  
 

НХГ-  4 
Гурӯҳи I  маъюбӣ 
 



 
Бо номуратттабии бехатари дил  

Гурӯҳи III  маъюбӣ 
 

 
Бо номуратттабии хатарноки дил 

Гурӯҳи  II маъюбӣ 
 

 
Ҳолати баъди комиссуротамї 

Муваққатан корношоям, 
маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ  

 
Бо НХГ -1 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

 
Бо НХГ -2 

Маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ ва ѐ маъюби гурӯҳи III 

 
Бо НХГ 3-4 

Гурӯҳи II  маъюбӣ, ҳангоми 
пастшавии дараҷаи тахассус 
гурӯҳи I  маъюбӣ 
   

I 40- 
I 41.1 Миокардит бо равиши сабук ва миѐна 

бе ориза  

Муваққатан корношоям, 
маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

 
Миокардит бо равиши миѐна бо ориза 

Гурӯҳи III  маъюбӣ, ҳангоми 
пастшавии дараҷаи тахассус 
гурӯҳи II  маъюбӣ   

 
Миокардит бо равиши вазнин ва 
ориза 

Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  мўњтољ 

будан ба кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї   
I 42- 
I 42.9 Кардиомиопатияҳои  бо ориза НХГ 1-2 

Гурӯҳи III маъюбӣ 

 
Кардиомиопатияҳоии бо ориза НХГ 3 

Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  мўњтољ 

будан ба кӯмаки доимии шахсони 

дигар – гурўњи I маъюбї   
 

Кардиомиопатияҳои бо ориза НХГ- 4 
Гурўњи I маъюбї 

Q.20-
25.6 Нуқсони модарзодии дил бе ориза 

Муваққатан корношоям, 
маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ 

 
Нуқсони модарзодии дил,  њолати 
баъди амалиѐти ҷарроҳии дил, бо 
ориза НХГ 1-2 

Гурӯҳи III  маъюбӣ, ҳангоми 
пастшавии дараҷаи тахассус 

гурӯҳи II  маъюбӣ 
   

 
Нуқсони модарзодии дил бо оризаи 
хатарнок (номураттбии дил) 

НХГ 3-4 

Гурўњи II маъюбї, ҳангоми  мўњтољ 

будан ба кӯмаки доимии ашхоси 

дигар – гурўњи I маъюбї  
  

 
Иллати якчанд дарғот бе ориза 

Муваққатан корношоям, 
маҳдудкунии коршоямӣ аз тарафи 
КМТ, ҳангоми пастшавии дараҷаи 
тахассус 
 гурӯҳи III маъюбӣ 

 
Иллати якчанд дарғот бо ориза 

Гурӯҳи II  маъюбӣ, ҳангоми 

пастшавии дараҷаи тахассус 
гурӯҳи I  маъюбӣ 
   



 


