
№ სერვისის დასახელება სერვისის განხორციელების ადგილი ფასი

1 პირველი კონსულტაცია ფსიქოლოგთან (თამაშდამოკიდებულების მკურნალობისთვის) თბილისი 50,00

2 პირველი კონსულტაცია ფსიქიატრთან (თამაშდამოკიდებულების მკურნალობისთვის) თბილისი 60,00

3 ფსიქოლოგის კონსულტაცია(თამაშდამოკიდებულების მკურნალობისთვის) თბილისი 35,00

4 ფსიქოთერაპევტის კონსულტაცია(თამაშდამოკიდებულების მკურნალობისთვის) თბილისი 35,00

5 ფსიქიატრის კონსულტაცია(თამაშდამოკიდებულების მკურნალობისთვის) თბილისი 40,00

6 ნარკოლოგის კონსულტაცია(თამაშდამოკიდებულების მკურნალობისთვის) თბილისი 40,00

7 ელექტროსტიმულაცია (თამაშდამოკიდებულების მკურნალობისთვის) თბილისი 14,00

8 სუნთქვითი ვარჯიში აღმოსავლური მეთოდით (თამაშდამოკიდებულების მკურნალობისთვის) თბილისი 25,00

9 დინამიური გამოკვლევის დასკვნის ასლი თბილისი 30,00

10
ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა   (ჩანაცვლებითი თერაპიის 

სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად შარდის ანალიზით - იმუნოქრომტესტით)

თბილისი, ქუთაისი,თელავი,ბათუმი
70,00

11 ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა თბილისი, 30,00

12 ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა (ასლი) თბილისი 10,00

13 ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა (მართვის მოწმობა) თბილისი, 30,00

14 ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა (იარაღის ტარება) თბილისი, 30,00

15 ცნობა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადგენის შესახებ თბილისი 30,00

16 ცნობა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადგენის შესახებ. ასლი თბილისი 6,00

17 ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ თბილისი 5,00

18 ცნობა ერთიანი აღრიცხვიანობის შესახებ (ფსიქიატრია,ნარკოლოგია) თბილისი,ქუთასი 20,00

19
ცნობა ერთიანი აღრიცხვიანობის შესახებ საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისთვის (სსიპ-

სთვის)(ფსიქიატრია,ნარკოლოგია)

თბილისი,ქუთასი
10,00

20 ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა ქუთაისი 50,00

21
ცნობა მოქალაქე პირების ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ (მინდობილობის ან პირადი 

განცხადების საფუძველზე). 5 სამუშაო დღის ვადაში

თბილისი,ქუთაისი
15,00

22
ცნობა მოქალაქე პირების ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ (მინდობილობის ან პირადი 

განცხადების საფუძველზე). დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის ვადაში

თბილისი,ქუთაისი
25,00

23
ცნობა მოქალაქე პირების ფსიქიატრიული აღრიცხვიანობის შესახებ (მინდობილობის ან პირადი 

განცხადების საფუძველზე)

თბილისი, ქუთაისი
15,00

24
ცნობა ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამით სარგებლობის შესახებ მოქმედი ბენეფიციარებისთვის. 

დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის ვადაში

თბილისი,ქუთაისი
15,00

25 ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა (მართვის უფლების მოსაპოვებლად)
ქუთაისი

22,00

26 ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა # IV _ 100\ა (იარაღის შენახვა/ტარება)
ქუთაისი

50,00

27 ცნობა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადგენის შესახებ ბათუმი, გორი, ფოთი, თელავი, ქუთაისი 30,00

28 ცნობა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადგენის შესახებ. ასლი ბათუმი, გორი, ფოთი, თელავი, ქუთაისი 6,00

29 ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ ბათუმი, გორი, ფოთი, თელავი, ქუთაისი 5,00

30
ცნობა ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამით სარგებლობის შესახებ ყოფილი ბენეფიციარებისთვის. 

დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის ვადაში

თბილისი,ქუთაისი
25,00

31 ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნის ასლი (5 სამუშაო დღის ვადაში) თბილისი 25,00

32 ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნის ასლი (დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის ვადაში) თბილისი 35,00

33 პაციენტის ისტორიის ასლი არქივიდან (5 სამუშაო დღის ვადაში) თბილისი,ქუთაისი 25,00

34 პაციენტის ისტორიის ასლი არქივიდან (დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის ვადაში) თბილისი,ქუთაისი 35,00

35 პაციენტის ისტორიის ასლი  (5 სამუშაო დღის ვადაში) თბილისი,ქუთაისი 20,00

36 პაციენტის ისტორიის ასლი  (დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის ვადაში) თბილისი,ქუთაისი 30,0036 პაციენტის ისტორიის ასლი  (დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის ვადაში) თბილისი,ქუთაისი 30,00

37 ცნობა ფსიქიატრიის სტაციონარში მკურნალობის შესახებ (დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის ვადაში)
თბილისი,ქუთაისი

20,00

38 ცნობა ფსიქიატრიის სტაციონარში მკურნალობის შესახებ თბილისი,ქუთაისი 15,00

39 ფორმა #100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ნარკოლოგია) თბილისი 30,00

40 ფორმა #100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ფსიქიატრია) თბილისი,ქუთაისი 30,00

41
ფორმა #100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ნარკოლოგია)-ასლი (დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის 

ვადაში)

თბილისი
20,00

42
ფორმა #100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ფსიქიატრია)-ასლი (დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის 

ვადაში)

თბილისი,ქუთაისი
20,00

43 ფორმა #100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ნარკოლოგია)-ასლი თბილისი 10,00

44 ფორმა #100 არქივის მონაცემების საფუძველზე (ფსიქიატრია)-ასლი თბილისი,ქუთაისი 10,00

45
ცნობა ერთიანი აღრიცხვიანობის შესახებ (ფსიქიატრია, ნარკოლოგია) (მინდობილობის ან პირადი 

განცხადების საფუძველზე)  (დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის ვადაში)

თბილისი,ქუთასი
30,00

46
ცნობა მოქალაქე პირების ფსიქიატრიული აღრიცხვიანობის შესახებ (მინდობილობის ან პირადი 

განცხადების საფუძველზე)   (დაჩქარებული 1 სამუშაო დღის ვადაში)

თბილისი, ქუთაისი
25,00

47 ცნობა მოქალაქე პირების აღრიცხვიანობის შესახებ თბილისი 15,00

48
ამბულატორიულ განყოფილებაში მოქალაქე პირების ამონაწერი ისტორიიდან ფორმა#100 

(არაპროგრამული)

თბილისი
20,00

49 ეეგ ექოენცეფალოგრაფიის გადაღება ქუთაისი 50,00

50 ელექტროკარდიოგრამა თბილისი 25,00

51 ულტრასონოგრაფია თბილისი 30,00

52 ელექტროენცეფალოგრაფია თბილისი 50,00

53 ლაზეროთერაპია (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 14,00

54 ტრანსკრანიალური მაგნიტური სტიმულაცია (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 14,00

55 ტკივილის მართვის აპარატი (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 14,00

56 ფიზიოთერაპია/სოლუქსი/ელექტროფორეზი (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 14,00

57 უ.მ.ს.თერაპია (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 14,00

58 ფონოფორეზი (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 14,00

59 გაღრმავებული ფსიქიატრიული გამოკვლევა (2 სეანსი) თბილისი 30,00

60 მეტყველების თერაპი თბილისი 15,00

61 ქცევითი თერაპია თბილისი 15,00

62 კოგნიტური თერაპია თბილისი 15,00



ფსიქოლოგის კონსულტაცია (უცხოენოვანი) თბილისი 60,00

63 ფსიქოლოგის კონსულტაცია თბილისი,ქუთაისი 50,00

64 თერაპევტის კონსულტაცია (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 50,00

65 კარდიოლოგის კონსულტაცია (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 50,00

66 ქირურგის კონსულტაცია (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 50,00

67 ოფთალმოლოგის კონსულტაცია (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 50,00

68 ყელ-ყურის კონსულტაცია (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 50,00

69 ფსიქიატრის კონსულტაცია (გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი, ზესტაფონი 50,00

70 ფსიქოლოგის დახმარება ბინაზე(გარეშე პაციენტებისათვის) თბილისი 60,00

71 ნევროლოგის კონსულტაცია თბილისი, ქუთაისი 50,00

72 ექიმი ნარკოლოგის კონსულტაცია ნარკოლოგიურ ამბულატორიულ განყოფილებაში თბილისი,ბათუმი 60,00

73 ექიმი ნარკოლოგის კონსულტაცია ბინაზე ან სხვა კლინიკაში თბილისი,ბათუმი 80,00

74 ექიმი ფსიქიატრის კონსულტაცია სხვა კლინიკაში თბილისი 70,00

75 ექიმი ნარკოლოგის (დოქტორის) კონსულტაცია ცენტრში თბილისი 60,00

76 არასაქართველოს მოქალაქე პირის ჩანაცვლებითი თერაპიის სერვისით უზრუნველყოფა თბილისი 20,00

77
შპს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"-ში არასამკურნალო 

კონსულტაცია

თბილისი
60,00

78
ქ.თბილისის ფარგლებში ექიმი ნევროლოგის მომსახურება პაციენტის ბინაზე საკუთარი 

ტრანსპორტით

თბილისი
60,00

79
ქ.თბილისის ფარგლებს გარეთ არასამუშაო საათებში ექიმი ფსიქიატრის ბინაზე მომსახურება 

მოქალაქე პირის ტრანსპორტით

თბილისი
100,00

80
ქ.თბილისის ფარგლებს გარეთ სამუშაო საათებში ექიმი ფსიქიატრის ბინაზე მომსახურება მოქალაქე 

პირის ტრანსპორტით

თბილისი
100,00

81 არასამუშაო საათებში ექიმი-ფსიქიატრის კონსულტაცია ბინაზე ან სხვა კლინიკაში ზუგდიდი 70,00

82
ფსიქიატრიულ ამბულატორიულ განყოფილებაში თვითდინებით მოსული მოქალაქისათვის 

პირველადი კონსულტაცია (არეალის გარეთ მყოფი პაციენტებისათვის)

თბილისი
50,00

83 ლოგოპედის კონსულტაცია საექიმო სოციალური ექსპერტიზის ჩატარებისას თბილისი 30,00

84 სსე-სპეციალისტის (ექ.ფსიქიატრი) ვიზიტი საკუთარი ავტომობილით თბილისი 60,00

85 სსე-სპეციალისტის (ექ.ფსიქიატრი) ვიზიტი ცენტრის ავტომობილით თბილისი 80,00

86 ელექტროენცეფალოგრაფიული კვლევა საექიმო სოციალური ექსპერტიზის ჩატარებისას თბილისი 30,00

87
შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"-ში მოქალაქე პირის ექიმ-

ფსიქიატრთან (დოქტორი) ნებაყოფლობითი ამბულატორიული კონსულტაცია.

თბილისი
60,00

88
შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"-ში მოქალაქე პირის ექიმ-

ფსიქიატრთან ნებაყოფლობითი ამბულატორიული კონსულტაცია.

თბილისი
50,00

89

შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"-ში ქ.თბილისის ფარგლებში 

არასამუშაო საათებში ექიმი-ფსიქიატრის (დოქტორი) ბინაზე მომსახურეობა მოქალაქე პირის 

ტრანსპორტით

თბილისი

100,00

90
შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"-ში ქ.თბილისის ფარგლებში 

არასამუშაო საათებში ექიმი-ფსიქიატრის ბინაზე მომსახურეობა მოქალაქე პირის ტრანსპორტით

თბილისი

70,00

91
ფსიქიატრიის ამბულატორიულ განყოფილებაში ქ.თბილისის ფარგლებში პაციენტის ბინაზე 

მომსახურება დაწესებულების ტრანსპორტით

თბილისი
70,00

92
ფსიქიატრიის ამბულატორიულ განყოფილებაში ქ.თბილისის ფარგლებში პაციენტის ბინაზე 

მომსახურება საკუთარი ტრანსპორტით

თბილისი
60,00

93
შპს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"-ში ექიმი-ფსიქიატრის 

უცხოენოვანი კონსულტაცია

თბილისი
50,00

 შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"ში ამბულატორიული თბილისი

94

 შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"ში ამბულატორიული 

სასამართლო - ფსიქიატრიული ექსპერტიზა მოქალაქის ფსიქიკური მდგომარეობის  დადგენის 

მიზნით

თბილისი

1200,00

95
სხვა არაფსიქიატრიული პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებიდან მომართვის საფუძველზე 

მოქალაქე პირთა ამბულატორიული შემოწმება ბინაზე მოქალაქე პირის ტრანსპორტით

თბილისი

130,00

96
სხვა არაფსიქიატრიული პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებიდან მომართვის საფუძველზე 

მოქალაქე პირთა ამბულატორიული შემოწმება ბინაზე ცენტრის მანქანი

თბილისი
140,00

97
სხვა არაფსიქიატრიული პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებიდან მომართვის საფუძველზე 

მოქალაქე პირთა ამბულატორიული შემოწმება

თბილისი
110,00

სხვა არაფსიქიატრიული პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებიდან მომართვის საფუძველზე 

მოქალაქე პირთა ამბულატორიული შემოწმება.ასლი

თბილისი
6,00

98 კომპლექსური ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა თბილისი 1100,00

99
ამბულატორიული სასამართლო-ფსიქიატრიულიბ ექსპერტიზა პატიმართა ფსიქიკური 

მდგომარეობის დადგენის მიზნით

თბილისი
1200,00

100 ამბულატორიულ ექსპერტიზის საკითხებთან დაკავშირებული შემოწმება. თბილისი 320,00

101 სამოქალაქო პროცესთან დაკავშირებული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა. თბილისი 700,00

102
შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"ში მოწმის ამბულატორიული 

სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა

თბილისი
700,00

103
შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"ში სიკვდილის შემდგომი 

სასამართლო - ფსიქიატრიული ექსპერტიზა

თბილისი
1000,00

104 ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა თბილისი 800,00

105
სამოქალაქო პროცესთან დაკავშირებული სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დამატებითი 

საექსპერტო საკითხის გადაწყვეტით.

თბილისი
1400,00

106
შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"ში ამბულატორიული 

სასამართლო - ფსიქიატრიული ექსპერტიზა განსასჯელის შერაცხადობის  დადგენის მიზნით

თბილისი

1200,00

107

შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"ში ამბულატორიული 

სასამართლო - ფსიქიატრიული ექსპერტიზა პატიმართა ფსიქიკური მდგომარეობის  დადგენის 

მიზნით

თბილისი

1200,00

108
ამბულატორიული სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზა ორზე მეტი დამატებითი საექსპერტო 

საკითხის გადაწყვეტით

თბილისი
2400,00



110
მწვავე ფსიქოზური სიმპტომებით მიმდინარე მდგომარეობების კუპირება (ფსიქიატრიული 

სტაციონარული მკურნალობა) 1ს/დ

თბილისი
110,00

111 ექიმი ფსიქიატრის ბინაზე გასვლა ქუთაისი 50,00

112 ექიმი ფსიქიატრის კონსულტაცია ქუთაისი 50,00

113
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: დამოკიდებულების 

სინდრომი, აღკვეთის მდგომარეობა გართულების გარეშე

ბათუმი
80,00

114
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: დამოკიდებულების 

სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. მაბლოკირებელი-პლაცებო თერაპია.

ბათუმი
135,00

115
ოპიოიდების მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: დამოკიდებულების 

სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. მაბლოკირებელი-პლაცებო თერაპია.

ბათუმი
240,00

116 ნარკოტიკული ნივთიერების განსაზღვრა 5 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 30,00

117 ტეტრაჰიდროკანაბიოლის (მარიხუანა) განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

118 ოპიუმის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

119 ბუპრენორფინის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

120 ამფეტამინის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

121 მეთადონის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

122 მეტ.ამფეტამინის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

123 ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

124 ბარბიტურატის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

125 ტრამადოლის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

126 ექსტაზის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

127 კოკაინის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით ბათუმი 10,00

128 ფენციკლიდინის განსაზღვრა შარდში 1-არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

129 სინთეზური კანაბინოიდის განსაზღვრა შარდში 1-არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

130 მეტადონის მეტაბოლიტის განსაზღვრა შარდში 1-არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

131 ოპიატების განსაზღვრა შარდში თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიით თბილისი 35,00

132 ნარკოტიკული ნივთიერების განსაზღვრა 3 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 20,00

133 ნარკოტიკული ნივთიერების განსაზღვრა 5 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 30,00

134 ტეტრაჰიდროკანაბიოლის (მარიხუანა) განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

135 ოპიუმის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

136 ბუპრენორფინის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

137 ამფეტამინის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

138 მეთადონის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

139 მეტ.ამფეტამინის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

140 ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

141 ბარბიტურატის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

142 ტრამადოლის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

143 ექსტაზის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

144 კოკაინის განსაზღვრა შარდში 1 არხიანი იმუნოქრომტესტით თბილისი 10,00

145 ეთილის ალკოჰოლის განსაზღვრა ამონასუნთქ ჰაერში რაპოპორტის მეთოდით თბილისი 10,00

146 ეთილის ალკოჰოლის განსაზღვრა ნერწყვში ფერმენტული მეთოდით (ალკოსკრინი) თბილისი 10,00

147 პასუხი თეორიულ კითხვაზე ექიმი-სპეციალისტის მონაწილეობით (5 სამუშაო დღის ვადაში)
თბილისი

100,00

148 პასუხი თეორიულ კითხვაზე ექიმი-სპეციალისტის მონაწილეობით (5 სამუშაო დღეზე მეტ ვადაში)
თბილისი

50,00

149 პრაქტიკული კურსი (ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების მიმართულებით)  (50 საათი)
თბილისი

250,00

150 პათოფსიქოლოგიისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლების ფასიანი პრაქტიკული ნაწილი თბილისი 160,00

151

პრაქტიკული კურსი კლინიკურ ფსიქოლოგიაში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საბაკალავრო და 

სამაგისტრო სწავლების სტუდენტებისათვის (ბავშვთა ფსიქიატრიული მიმართულებით)                            

(20 საათი) ჯგუფური

თბილისი

220,00

152

პრაქტიკული კურსი კლინიკურ ფსიქოლოგიაში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საბაკალავრო და 

სამაგისტრო სწავლების სტუდენტებისათვის (ბავშვთა ფსიქიატრიული მიმართულებით)                            

(20 საათი) ინდივიდუალური

თბილისი

250,00

153

პრაქტიკული კურსი კლინიკურ ფსიქოლოგიაში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საბაკალავრო და 

სამაგისტრო სწავლების სტუდენტებისათვის (ნარკოლოგიური სტაციონარის ბაზაზე)                            

(20 საათი) ჯგუფური

თბილისი

220,00

154

პრაქტიკული კურსი კლინიკურ ფსიქოლოგიაში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საბაკალავრო და 

სამაგისტრო სწავლების სტუდენტებისათვის (ნარკოლოგიური სტაციონარის ბაზაზე)                                

(20 საათი) ინდივიდუალური

თბილისი

250,00

155
ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ინდივიდუალური კლინიკური ფსიქოლოგიის 

პრაქტიკული კურსი (30 აკადემიური საათი)

თბილისი
250,00

156
რეზიდენტების სასწავლო კურსი: ფსიქოაქტიურ ნივთიერებათა მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური 

და ქცევითი აშლილობები (მარინე ვარდიმიადთან)

თბილისი
150,00

157
რეზიდენტების სასწავლო კურსი: ამბულატორიული ფსიქიატრიული დახმარება (მარინე 

ვარდიმიადთან)

თბილისი
150,00

158

რეზიდენტების სასწავლო კურსი: მოზრდილთა ფსიქიატრიაში სპეციალიზირებული პრაქტიკული 

ამბულატორიული (მ.შ. კრიზისული ინტერვენცია და სხვა) პრაქტიკული დახმარება (მარინე 

ვარდიმიადთან)

თბილისი

150,00

159
პრაქტიკული სწავლების კურსი სამედიცინო უნივერსიტეტის ბაკალავრის 

კურსდამთავრებულთათვის (ფსიქიატრთან)

თბილისი
200,00

160
პრაქტიკული სწავლების კურსი სამედიცინო უნივერსიტეტის მაგისტრის კურსდამთავრებულთათვის 

(ფსიქიატრთან)

თბილისი
220,00

161
პრაქტიკული სწავლების კურსი სამედიცინო უნივერსიტეტის მომიჯნავე პროფილის 

სპეციალისტებისათვის (ფსიქიატრთან)

თბილისი
300,00

162

შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"-ში ფსიქიატრიულ 

ამბულატორიულ  ბაზაზე ჩატარებული ტრენინგი- კომუნიკაციის საფუძვლები 

(თანამშრომლებისთვის)

თბილისი

30,00



163
შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"-ში ფსიქიატრიულ 

ამბულატორიულ  ბაზაზე ჩატარებული ტრენინგი- კომუნიკაციის საფუძვლები (სტუდენტებისთვის)

თბილისი

80,00

164

შ.პ.ს. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრ"-ში ფსიქიატრიულ 

ამბულატორიულ  ბაზაზე ჩატარებული ტრენინგი- კომუნიკაციის საფუძვლები (სხვა 

მსურველებისთვის)

თბილისი

100,00

165
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი. აღკვეთის 

მდგომარეობა I ვარიანტი. (7 საწ.დღე) F10,3

თბილისი
1310,00

166
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა გულყრებით. II ვარიანტი (7 საწ.დღე) F10,31

თბილისი
1440,00

167
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა III ვარიანტი (1საწ.დღე არასამუშაო დღე)F10,3

თბილისი
140,00

168
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა III ვარიანტი (2საწ.დღე არასამუშაო დღე) F10,3

თბილისი
270,00

169
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა III ვარიანტი (3საწ.დღე უპირატესად არასამუშაო დღეები) F10,3

თბილისი
455,00

170
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა დელირიუმით  (7 საწ.დღე) F10,4

თბილისი
1430,00

171
ალკოჰოლის  მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი:ფსიქოზური 

აშლილობა უპირატესად ჰალუცინატორული  10ს/დF10,52

თბილისი
1715,00

172
ალკოჰოლის  მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: ფსიქოზური 

აშლილობა უპირატესად ბოდვითი  (10 საწ.დღე) F10,51

თბილისი
1795,00

173
ალკოჰოლის, სედატიური და საძილე საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და 

ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის მდგომარეობა.  (12 საწ.დღე)F19,3

თბილისი
2230,00

174
ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა  (15 საწ.დღე) F11,30

თბილისი
3140,00

175
მეტადონის ან ბუპრენორფინის მაღალი დოზების გამოყენებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი 

აშლილობანი: აღკვეთის მდგომარეობა (20 საწ.დღე) F11,3

თბილისი
4050,00

176
ალკოჰოლის და ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: 

აღკვეთის მდგომარეობა  (15 საწ.დღე) F19,3

თბილისი
2805,00

177
 სედატიური და საძილე საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი 

აშლილობანი: აღკვეთის მდგომარეობა. (12 საწ.დღე) F13,3

თბილისი
2410,00

178

სედატიური და საძილე, სტიმულატორების, კანაბინოიდების ან სინთეზური კანაბინოიდების და სხვა 

ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი:  

წვავე ინტოქსიკაცია დელირიუმით, აღკვეთის მდგომარეობა გართულების გარეშე, აღკვეთის 

მდგომარეობა დელირიუმით ან სხვაგვარი ფსიქოზური აშლილობით      20 საწ/დღე     კოდები:   
F12.03,F12.3, F12.4, F12.5-F12.56,F13.03. F13.4, F13.50-F13.56, F15.50-F15.56, F16.03,F16.3, F16.4, F16.50-F16.56, 

F18.03,F18.3, F18.4, F18.50-F18.56, F19.03,F19.3, F19.4, F19.50-F19.56

თბილისი

3705,00

179
სტიმულატორების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა (15 საწ.დღე)  F15,3

თბილისი
3085,00

180
სტიმულატორების და ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: 

აღკვეთის მდგომარეობა. (15 საწ.დღე) F19,3

თბილისი
3095,00

181
ოპიოიდების და სედატიური/საძილე საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და 

ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის მდგომარეობა  (15 საწ.დღე) F19,3

თბილისი
3135,00

182

სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი 

აშლილობანი: აღკვეთის მდგომარეობა (აღკვეთის მდგომარეობა გართულების გარეშე, აღკვეთის 

თბილისი

2875,00182
აშლილობანი: აღკვეთის მდგომარეობა (აღკვეთის მდგომარეობა გართულების გარეშე, აღკვეთის 

მდგომარეობა დელირიუმით ან სხვაგვარი ფსიქოზური აშლილობით) ჩანაცვლებითი (მეთადონის ან 

სუბოქსონის) თერაპიის ფონზე  (F11,22) (15 საწ.დღე) F19,3,F19,4,F19,5-F19,56

2875,00

183
ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა. ოპიოიდური დეტოქსიკაცია პრეპარატ ბუპრენორფინის გამოყენებით    17 საწ/დღ F11,3

თბილისი

3245,00

184

ფსიქოაქტიური საშუალებების (სხვადასხვა ალკოჰოლის გარდა) მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური 

და ქცევითი აშლილობანი: დამოკიდებულების სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. მაბლოკირებელი-

პლაცებო თერაპია.        (F11,20 დან F19,20 ) 1ვიზიტი

თბილისი

160,00

185

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: დამოკიდებულების 

სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. მაბლოკირებელი-პლაცებოთი  და მასენსიბილიზირებელი 

პრეპარატით მკურნალობა     F10,20   1ვიზიტი              

თბილისი

150,00

186

ნარკოლოგიური დინამიური გამოკვლევა (დასკვნა/დიაგნოზი-ს გამოტანა, მისი დადასტურება ან 

უარყოფა აღრიცხვაზე აყვანის, გაგრძელების ან აღრიცხვიდან მოხსნის საკითხის გადაწყვეტის 

მიზნით)   4 ვიზიტი  

თბილისი

205,00

ნარკოლოგიური დინამიური გამოკვლევა (დასკვნა/დიაგნოზი-ს გამოტანა, მისი დადასტურება ან 

უარყოფა აღრიცხვაზე აყვანის, გაგრძელების ან აღრიცხვიდან მოხსნის საკითხის გადაწყვეტის 

მიზნით)   4 ვიზიტი  

ზუგდიდი,ფოთი,გორი,თელავი,ქუთაის

ი,ბათუმი 170,00

187 სამედიცინო მანიპულაცია: ერთჯერადი წვეთოვანი გადასხმა. ამბულატორია.  I ვარიანტი. 1 ვიზიტი
თბილისი

70,00

188 სამედიცინო მანიპულაცია: ერთჯერადი წვეთოვანი გადასხმა. ამულატორია. II ვარიანტი. 1 ვიზიტი
თბილისი

80,00

189 სამედიცინო მანიპულაცია: ერთჯერადი წვეთოვანი გადასხმა.   ამბულატორია. III ვარიანტი. 1 ვიზიტი
თბილისი

125,00

190

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი აღკვეთის 

მდგომარეობის ნარჩენი მოვლენები.  დღის სტაციონარი. სტაციონარული მკურნალობის შემდგომი 

ეტაპი. 1 დღე.

თბილისი

65,00

191
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილოანი: მწვავე ინტოქსიკაცია 

(გართულების გარეშე). დღის სტაციონარი.   1 ვიზიტი

თბილისი
150,00

192

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: დამოკიდებულების 

სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება (ხანმოკლე). თერაპია ერთჯერადი დეტოქსით და მაბლოკირებელი-

პლაცებოთი. დღის სტაციონარი.   I ვარიანტი. 1 ვიზიტი

თბილისი

120,00



193

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: დამოკიდებულების 

სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება (ხანმოკლე). თერაპია ერთჯერადი დეტოქსით და მაბლოკირებელი-

პლაცებოთი. დღის სტაციონარი. II ვარიანტი. 1 ვიზიტი

თბილისი

90,00

194
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა. დღის სტაციონარი.  I ვარიანტი. F10,3 4 ვიზიტი.

თბილისი
720,00

195
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა.დღის სტაციონარი.  II ვარიანტი. F10,3  4 ვიზიტი.

თბილისი
620,00

196
ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა. სტაციონარი ბინაზე.  4 ვიზიტი.

თბილისი
350,00

197

ალკოჰოლის ან ოპიოიდების ან სხვა ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული 

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: დამოკიდებულების სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. 

ალკოჰოლის ან ოპიოიდების ან სხვა ფსიქოაქტიური საშუალებების საწინააღმდეგო იმპლანტანტის-

,,პლაცებო ჩანერგვის" მანიპულაცია. ამულატორია. მკურნალობის I ეტაპი. F10,20-G19,20  1 ვიზიტი

თბილისი

250,00

198 ჭრილობის დამუშავება/შეხვევა (ქირურგიული). მკურნალობის II ეტაპი. 1 ვიზიტი თბილისი 35,00

199 ნაკერების (ქირურგიული) მოხსნა. მკურნალობის III ეტაპი. 1 ვიზიტი თბილისი 35,00

200

ალკოჰოლის მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი ალილობანი დამოკიდებულების 

სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. ალკოჰოლის საწინააღმდეგო იმპლანტის ჩანერგვა. ამბულატორია  1 

ვიზიტი

თბილისი

395,00

201 ჭრილობის დამუშავება/შეხვევა (ქირურგიული). მკურნალობის II ეტაპი. 1 ვიზიტი თბილისი 35,00

202 ნაკერების (ქირურგიული) მოხსნა. მკურნალობის III ეტაპი. 1 ვიზიტი თბილისი 35,00

203
სტიმულატორების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა. (ხანმოკლე ნარკოტიზაციის შედეგად) დღის სტაციონარი. F15,3  10 ვიზიტი

თბილისი

1360,00

204

სტიმულატორების (,,ჯეფი", ,,ვინტი") მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი 

დამოკიდებულების სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. სამედიცინო რეაბილიტაცია. დღის სტაციონარი. 

10 ვიზიტი

თბილისი

1215,00

205

სტიმულატორების (,,ჯეფი", ,,ვინტი") მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი 

დამოკიდებულების სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. სამედიცინო რეაბილიტაცია. სტაციონარი 

ბინაზე. 13 ვიზიტი

თბილისი

990,00

206
ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა (მსუბუქი ფორმა) დღის სტაციონარი. I ვარიანტი  F11,3  15 ვიზიტი

თბილისი
2020,00

207
ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა (მსუბუქი ფორმა) დღის სტაციონარი. II ვარიანტი 14 ვიზიტი

თბილისი
1100,00

208
ოპიოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: აღკვეთის 

მდგომარეობა (მსუბუქი ფორმა) სტაციონარი ბინაზე. 13 ვიზიტი

თბილისი
1010,00

209
კანაბინოიდების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი აღკვეთის 

მდგომარეობა. დღის სტაციონარი. F12,3   10 ვიზიტი

თბილისი
1300,00

210

სედატიური/საძილე ნივთიერებების ხანმოკლე მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი 

აშლილობანი; დამოკიდებულების სინდრომი, აქტიური დამოკიდებულება ან ხანმოკლე თავშეკავება 

დღის სტაციონარი. F13,24  10 ვიზიტი

თბილისი

1450,00

211

ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: 

დამოკიდებულების სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. რეაბილიტაციის ეტაპი. ამბულატორია I 

ვარიანტი. რეაბილიტაციის I ეტაპი. 10 ვიზიტი

თბილისი

1035,00

212

ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: 

დამოკიდებულების სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. რეაბილიტაციის ეტაპი. ამბულატორია I 

ვარიანტი. რეაბილიტაციის II ეტაპი. (მე-2 თვე) 8 ვიზიტი

თბილისი

820,00

ვარიანტი. რეაბილიტაციის II ეტაპი. (მე-2 თვე) 8 ვიზიტი

213

ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: 

დამოკიდებულების სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. რეაბილიტაციის ეტაპი. ამბულატორია I 

ვარიანტი. რეაბილიტაციის III ეტაპი. (მე-3 და მე-4 თვე) 8 ვიზიტი

თბილისი

715,00

214

ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი: 

დამოკიდებულების სინდრომი, ამჟამად თავშეკავება. ინტენსიური ფსიქო-ფიზიკური რეაბილიტაცია. 

ვარიანტი II. ამულატორია 5 ვიზიტი

თბილისი

285,00

215 შარდის შეკავებისას შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია. ამბულატორია 1 ვიზიტი თბილისი 35,00

216 მწვავე თრომოფლებიტის შემთხვევაში შეხვევა სველი საფენით. ამულატორია. 1 ვიზიტი თბილისი 40,00

217 კიდურის ჩირქოვანი ფლეგმონა ქირურგიული მანიპულაცია. ამბულატორია. 1 ვიზიტი თბილისი 50,00

218 ჩირქოვანი პანარიციუმი ქირურგიული მანიპულაცია. ამბულატორია 1 ვიზიტი თბილისი 45,00

219
თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი:დამოკიდებულების 

სინდრომი. 3დღე

თბილისი
120,00

220
თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობანი:აღკვეთის მდგომარეობა. 

4დღე

თბილისი
200,00


	შიდა სტანდარტი



