Aprobată 
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1065 
din 11 noiembrie 1999

L I S T A 
bolilor şi stărilor patologice care acordă copiilor pînă la 
vîrsta de 18 ani dreptul la primirea statutului de copil-invalid 
şi alocaţiilor sociale  de stat conform legislaţiei în vigoare 

Nr. d/o 
Denumirea maladiilor, caracteristica tabloului clinic şi stării funcţionale 
Gradul de severitate 
 
Capitolul I. Boli infecţioase şi parazitare 
 
1. 
Tuberculoza flbrocavitară a aparatului respirator cu confirmarea bacteriologică şi histblogică 
întîi (grav) 
2. 
Tuberculoza sistemului nervos 
întîi (grav) 
3. 
Tuberculoza extrapulmonară a)  formă gravă cu complicaţii b) formă grav-medie, fără complicaţie 
întîi (grav) Doi (mediu) 
4. 
Hepatita virală B, C, D: a)" activitate severă b) activitate moderată 
Doi (mediu) Trei (lejer) 
5. 
Bolile prin virusul de imunodeficienţâ umană, care duc la dezadaptarea socială şi necesită îngrijire individuală permanentă 
întîi (grav) 
6. 
Afecţiuni parazitare ale plâmînului, ficatului, sistemului nervos (echinococoză) cu dezvoltarea hepatitelor cronice recidivante, insuficienţă respiratorie 
Doi (mediu) 


Capitolul II. Tumori 
7. 
Cancerul glandei tiroide   -Cancerul glandei salivare Cancerul nazofaringeLui Estezioneurobtastomul Tumorele creierului şi măduveî spinării Tumorile sistemului nervpş central: Astrocitromul. gliomul, oîigodendrogîiomul. 
 


meduloblastomul, ependimomul, craniofaringiomul, neurqblastomu], tumorile germinogene   şi   a   regiunei   glandei   pîneale,   tumorile   plexului   coroidal, meningiomul, ganglîogliomul Nefroblastomul Neuroblastomul Tumorile ţesuturilor moi: 




Rabdomiosarcomul, leiomiosarcomul, fibrosareomul, sarcomul    sînovial, lîposarcomul, hemangiopericîtomul, angiosarcomul,     sarcomul epitelial, histiocitomul malign, mezenhimomul malign,   svanomul malign, tumoarea neuroectodermică primitivă Tumorile gsoase: 



Sarcomul osteogenic, sarcomul EWING, hondro sarcomul 


Tumorile aparatului genital: 


Disgerminomul, cancerul embrionar, tumoarea sacului vitelin, teratomul malign, seminomul Retînoblastomul Melanomul Hepatoblastomul şi cancerul hepatocelular Tumorile renale Tumorile glandei suprarenale Tumorile tractuluî digestiv Leucemie acută (toate formele din momentul stabilirii diagnosticului) Leucemie acută congenitală Leucemii cronice, inclusiv trombocitopenia esenţială, mielofibroza idiopatică Limfogranulomatoza (boala Hodgkin ) Limfoamele non-Hodgkin 
(toate variantele) Histeocitozele, inclusiv şi histtocitoza malignă 
a)   pe perioada aplicării tratamentului de 2 ani 
b) după 2 ani în lipsa datelor pentru recidive, metastaze 
c) recidivarea şi metastazarea tardivă 
întîî (grav) 
Doi (mediu) 
întîî (grav) 
8. 
Defectele dobîndite ale maxilarelor în urma înlăturărilor tumorilor benigne -defect morfologic cu dereglarea funcţiei de masticaţie, respiraţie, vorbire, dereglări fizionomice, adaptarea socială dificilă 
Doi (mediu) 
9. 
Tumori  benigne  enorme cu  afectarea mai  mult de   1/3  a feţei:  dereglări morfologice,   dereglări   funcţionale   (masticaţie,   respiraţie,   vorbire),dereglări fizionomice, adaptare socială dificilă 
Doi (mediu) 

Capitolul III.   Bolile sîngelui, aţe organelor  hcmatopoietice şi 
unele tulburări ale mecanizmului imunitar 
10. 
Talasemia, drepanocitoza, microsferocitoza ereditară cu\fără splenectomie 
întîi (grav) 
11. 
Anemii hemolitice ca rezultat al deficitului ereditar de fermenţi şi cele autoimune fără eficacitate la tratament euXfără splenectomie 
Intîi (grav) 
12. 
Vasculita hemoragică: a) evoluţie frecvent-recidivantă. (2-3 recidive pe an) b) cu sindrom renal 
Doi (mediu) întîi (grav)     ; 
13. 
Stări hipoplastice şi aplastice ale hematopoiezeî, inclusiv cele izoiateQeucopenia, eritropoieza imperfectă) cu\fără splenectomie 
întîi (grav) 
14. 
Hemofilia A, B, C: a) forma gravă b) forma uşoară 
întîi (grav) Doi (mediu) 
15. 
Formele rare de coagulopatii - deficienţa factorilor de coagulare î, 11 V,VII, X, Xffl 
Iritîi (grav) 
16. 
Boala Willebrandt, trombastenia Glanzmann, formele ereditare şi congenitale de trombocitopatii                          , 
întîi (grav) 
17. 
Purpură   ţrombocitopemcă   cronică  (cu   sau   fără   splenectomie),   evoluţie neîntrerupt-recîdivantă cu criză hemoragică gravă 
întîi (grav) 
18. 
Sarcoidoză:
a)  stadiul I-II cu insuficienţă respiratorie de gradul I-II 
b) stadiul III cu formarea pneurnofibrozei difuze şi insuficienţă respiratorie de gradul II-III, cor pulmonar 
Doi (mediu)
 întîi (grav) 

Capitolul IV. Maladii endocrine, de nutriţie şi metabolism 
19. 
Diabet zaharat, tip I decompensat, dezechilibrat cu cetoacidoză şi hipoglicemie repetată, cu microangiopatii (retinopatie, nefropatie, angiopatie, encefalopatie) 
întîJ (grav) 
20. 
Diabet zaharat, tip I echilibrat, compensat, vechimea diabetului mai mare de un an, care necesită insulina 0,6 - 1,0 un/kg în _zi, cu tendinţa de evoluţie labilă, sindromul Mosiac 
Doi (mediu) 
21. 
Diabet zaharat, tip I, inclusiv primar depistat, echilibrat, compensat cu necesitatea în insulina pînă la 0,5 un/kg în zi 
Trei (lejer) 
22. 
Diabet insipid rezistent !a tratament 
întîi (grav) 
23. 
Mîxedemul 
întîi (grav) 
24. 
Insuficienţă hipofizară accentuată sau gravă (nanism hipofizar), panhipopituitarîsm 
întîi (grav) 
25. 
Insuficientă cortico-suprarenalâ cronică 
Doi (mediu) 
26, 
Hipertiroidism cu cardiopatie, encefalopatie 
Doi (mediu) 
27. 
Hiperparatireoidism şi hipoparatiroidism 
Doi (mediu) 
28. 
Hipotireoidism congenital rezistent la tratament 
Doi (mediu) 
29. 
Dereglările metabolismului glucidic şi al aminoacizilor 
întîi (grav) 
30. 
Fenilcetonuria 
Doi (mediu) 
31. 
Mucoviscedoză 
întîi (grav) 
32. 
Sindromul Shwachman 
Doi (mediu) 
33. 
Deficitul de ai -anîitripsînă 
Doi (mediu) 
34. 
Boala Wilson 
Doi (mediu) 
35. 
Tirosinoză 
întîi ferav) 
36. 
Glicoeenoza tip l, U-, IIMVvVl, VII,Vin, IX,-prin lipsa multiplelor enzime 
întîi (grav) 

Capitolul V. Tulburări mentale şi de comportament 

37. 
Retard mintal sever (IQ între-20 şi 34) şi profund (IQ sub 20) 
întîi (grav) 
38
Retard mintal mediu-imbecilîtate în urma aberaţiilor cromosomiale. Imbecilitate complicată cu diferite sindroame psihopatologice 
întîi (grav) 
39. 
Retard mintal mediu cu complicaţii psiho-patologice permanente 
întîi (grav) 
40. 
Retard mintal mediu ( IQ între 35 şi 49) 
Doi (mediu) 
41. 
Retard mintal uşor (IQ între 50 şi 69) asociat cu alte tulburări psihice pronunţate ca Sindromul epiieptiform, psîhopatiform, neuropatiform, alte tulburări somatice 
Doi (mediu) 
42- 
Retard mintal uşor (IQ între 50 şi 69) asociat, sau complicat cu alte deficienţe psihice sau somatice uşoare 
Trei (lejer) 
43.   
Psihoze cu tulburări grave de comportament, ce afectează capacitatea de îngrijire şi realizarea unei  activităţi organizate (autism infantil, schizofrenia,  stări demenţiale după afecţiuni cerebrale dobuidite) 
întîi (grav) 
44. 
Sindromul Gilles de la Tourette cu tulburări psihice pronunţate, sindrom psihoorganic, tic generalizat cronic 
întîi (grav) 
45. 
Sindromul Gilles de la Tourette cu tulburări psihice de comportament: sindromul psihoorganic pronunţat, tic generalizat cu decompensări frecvente 
Doi (mediu) 
46. 
Epilepsia cu accese polimorfe de frecvenţă înaltă_(zihiic) cu schimbări demenţiale 
întîi (grav) 
47. 
Epilepsia cu schimbări demenţiale şi cu accese frecvente (mai frecvent decît 1-3 pe lună), sau crize epileptice de alte tipuri mai frecvente decît o dată pe săptămînă cululburări intercrize sub tratament antiepîleptic 
Doi (mediu) 
48. 
Epilepsia cu tulburări de personalitate şi demenţă uşoară cu accese rare (o dată în două luni) 
Trei (lejer) 
49. 
Tulburări funcţionale determinate de maladiile psihice în raport cu stadiul de evoluţie a complicaţiilor cu diferite sindroame adăugătoare (psihice, somatice, neurologice) 
Trei (lejer) 


Capitolul VI. Bolile sistemului nervos 
50. 
Tulburări de motilitate sau\şi   psîhoverbale extrem de grave (face imposibil deplasarea de sine stătător şi contactul psihoverbal) 
întîi (grav) 
51. 
Tulburări de motilitate sau\si psîhoverbale grave (poate să se deplaseze de sine stătător cu greu, contactul psihoverbal limitat) 
Doi (mediu) 
-52. 
Tulburări de motilitate sau\ şi psîhoverbale moderate (cu pareze ale unui sau a mai multor membre, contactul psihoverbal posibil sau dereglat uşor) 
Trei (lejer) 
- 53. 
Epilepsia şi sindromul epileptic fără dereglări psihice, cu frecvenţa crizelor o dată pe lună 
Doi (mediu) 
54. 
Maladii ale sistemului extrapiramidal:    Parkinsonizm, dischinezii, sindromul algic (dereglări motorice ca: monopareză, hemipareze, tetrapareze) . 
întîi (grav) 

Capitolul VII Bolile ochiului şi anexelor sale
55. 
Acuitatea vizuală cuprinsă în limitele 0-0,08 cu corecţie la ochiul care vede mai bineiCÎrrţpului vizual sub 10° la ochiul mai puţin afectat 
întîi (grav) 
56. 
Acuitatea vizuală cuprinsă în limitele 0,09-0,2 cu corecţie la ochiul care vede mai bine, strîmtorarea cîmpuluî vizual sub 20 Ia ochiul mai puţin afectat 
Doi (mediu) 
57. 
Acuitatea vizuală 0 "zero", ori percepţia luminii şi acuitatea vizuală pînă la 0,5 cu corecţie la ochiul mai puţin afectat 
Trei (lejer) 
58. 
Strimtorâri concentrice ale cîmpului vizual sub 30° la ambii ochi, indiferent de acuitatea vizuala 
Trei (lejer) 
59. 
Anoftalm şi acuitatea vizuală 1,0 cu corecţie 
Trei (lejer) 
Capitolul VIII. Bolile urechii şi apofizei mastbide 
60. 
Surditate de gr. III - IV: a) unilaterală b) bilaterală, surdomutitate 
Trei (lejer) Doi (mediu) 
'61. 
Labirintopatiile cu dereglarea funcţiei de echilibru: a)  subcompensate b) decompensate 
Trei (lejer) Doi (mediu) 


Capitolul IX. Bolile aparatului circulator
62. 
Fîbroelastoza endocardiacă 
Intîî (grav) 
63. 
Alte cardiomiopatii primitive: dilatativă, hipertrofică, restrictivă Cardiomiopatitle specifice: valvulară hipertensivă inflamatoare, în maladiile de sistem Cardiopatia reumatismală cronică: a)  cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională MI NYHA b) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională II-III NYHA c)  cu insuficienta cardiacă cronică clasa funcţională III-IV NYHA 
Trei (lejer) Doi (mediu) întîi (grav) 
64. 
Miocardite non-reumatice: acute, subacute, cronice cu sau fără dereglări de ritm: a)  cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională II-IH NYHA b) cu insuficienta cardiacă cronică, clasa funcţională III-IV NYHA 
Doi (mediu) întî i (grav) 
65. 
Endocarditele infecţîoase (acute, subacute, cronice), protezare valvulară: a)  eu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională II-III NYHA b) cu insuficienţa cardiacă cronică, funcţională III-IV NYHA 
Doi (mediu) întîi (grav) 
66. 
Pericarditele acute, cronice şi alte boli ale pericardului: a) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţionată II-HI NYHA cu insuficienta cardiacă cronică, clasa funcţională HI-IV NYHA 
Doi (mediu) întîi (grav) 
67, 
Tulburări de ritm: flutter si fibfilaţie atriaîă. Ventriculară, boala nodului sihusal (taxi-bradi), sindrom  WPW cu accese de tahicardie paroxistică frecvente (4 ori pe lună) şi alte dereglări de ritm severe Bloc atrio-ventricular graduUI-III a) cu insuficienţă cardiacă cronică," clasa funcţionala î- II NYHA b) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională II-III NYHA c) cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională IH-IV NYHA 
Trei (lejer) Doi(mediu) întîi (grav) 
68. 
Implant de cardiostimulator 
întîi (grav) 
69. 
Hipertensiunea pulmonară primitivă 
întîi (grav) 
70. 
Anevrizme    arteriale,    arteriovenoase,    fistule    carotide    -    cavernoase    şi arterîosinusale, afecţiuni stenozante a vaselor cerebrale şi cervicale cu prezenţa sechelelor organice (afazie, monopareză, hemipareze, tetrapareze) 
Doi (mediu) 
71. 
Ic'tusuri ischemice şi hemoragice cu prezenţa sechelelor organice (monoparezâ, hemipareze, tetrapareze) 
întîi (grav) 
72. 
Afecţiuni vasculare centrala şi periferice cu deficienta organelor 
întîi (grav) 


Capitolul X. Bolile aparatului respirator 
73. 
Boala bronhoectatică: a) unilaterală, cu insuficienţă respiratorie de gradul I-II b) pe fonul stării imunodeficitare cu insuficienţă respiratorie de gradul II-III 
Doi (mediu) întîi (grav) 
74, 
Maladii cronice pulmonare a sistemului conjunctiv   " a)  cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul HI b)  cu insuficienţă respiratorie si cardiacă de gradul II-III 
Doi (mediu) întîi (grav) 
75. 
Alveolită idiopatică fibrozantă a)   cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul I-II b)  cu insuficienţă respiratorie şî cardiacă de gradul II-III 
Doi (mediu) întîi (grav) 
76. 
Afecţiunile dobîndite ale laringelui şi traheei: a)  cu dereglări moderate de respiraţie şi vorbire b)   dereglări grave de respiraţie şi vorbire sau\şi portai canular 
Trei (lejer) Doi (mediu) 
77. 
Hemosideroză pulmonară idiopatică: a)' cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul I-II b)  cu formarea fibrozei pulmonare, cor pulmonar, insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul ii- III 
Doi (mediu) întîi (grav) 
78. 
Maladii cronice ereditare a sistemului bronhopulmonar a)   cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul II-III b) cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă gradul II-IH 
Doi (mediu) întîi (grav) 
79. 
Bronşită cronică: a) cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă de gradul I-II b) cu insuficientă respiratorie şi cardiacă de eradul II-III 
Trei (lejer) Doi (mediu) 
80. 
Astm bronşic, evoluţie severă (cîteva accese pe săptămînă sau accese zilnice), complicat cu insuficienţă respiratorie de gradul II-III în perioada întercrize, emfizem, cor pulmonar, deformaţîa cutiei toracice 
întîi (grav) 
81. 
Aătm bronşic, evoluţie severă, steroid - dependentă 
întîi (grav) 
82. 
Formele severe de astm bronşic (cîteva accese pe săptâmînâ sau accese zilnice) fără complicaţii 
Doi (mediu) 
83. 
Astm bronşic, evoluţie severă cu VEMS (volumul expirator maxim pe secundă)< 60% (în cadrul examinării spirografice) 
Trei (uşor) 

Capitolul XI. Bolile aparatului digestiv
84. 
Rectocolită ulcerohemoragică 
Dpj (mediu) 
85. 
Boala Crohn 
Doi (mediu) 
86, 
Ltmfangiectazie intestinală 
întîi (grav) 
87. 
Sindromul intestinului scurt 
Trei (lejer) 
88. 
Boala celiacă 
Doi (mediu) 
89. 
Ciroză hepatică 
Intîi (grav) 
90. 
Hepatită autoimună 
Doi(mediu) 
91. 
Sindromul postcolecistectomie 
Trei flejer) 
92. 
Sindromul uostsastrectomie 
Trei (lejer)    . 
93. 
Stenozele cicatriceale ale esofagului, cu: a)  dereglări de glutiţie moderate b) dereglări de elutitie erave 
Trei (lejer) Doi (mediu) 
94. 
Fistule postoperatorii ale intestinului subţire şi a colctnului, encopreză, cu modificări majore ale funcţiei de digestie 
întîi (grav) 

Capitolul XII. Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 
95. 
Acrodermatită enteropatică, forma gravă 
întîi (grav) 
96. 
Eritrodermia psoriatică 
întîi (grav) 
97. 
Psoriază artropatică cu dereglarea funcţiei articulaţiilor 
Doi (mediu) 
98. 
Dermatită herpetiformă Diuhring-Brocq 
Doi (mediu) 
99. 
Dermatită atopică cu evoluţie cronică cu transformare în eczemă sau neurodermită difuza 
întîi (grav) 
100
Dermatită atopică difuză cu dereglarea funcţiei articulaţiilor 
Doi (mediu) 


Capitolul XIII. Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor si ţesutului conjunctiv 
101. 
Artrită cronică (reumatoidă) juvenilă, formă sistemîcă,      oligoarticulară, poliarticulară, clasa funcţională 1I-IV 
întîi (grav) 
102. 
Sclerodermia în plăci şi difuză cu dereglarea funcţiei articulaţiilor şi regiunii faciale de gr.IMII 
Doi (mediu 
103. 
Sclerodermia sîştemică cu scleroză progresivă răspîndiîă asupra funcţiilor organelor interne 
întîi (grav) 
104
Lupusul eritematos sîstemîc 
întîi (grav) 
105
Poliarterită nodoasă 
întîi (grav)     , 
106
Dermatomiozită (polimîozită) juvenilă 
întîi (grav) 
107
Vasculite autoimune 
întîi (grav) 
108
Afecţiuni dobîndite cu dereglarea ireversibilă a funcţiei aparatului osteoarticular, lipsa unei membre sau a unui segment a ei, care duc Ia dezadaptarea socială 
întîi (grav) 
109
Afecţiuni dobîndite cu dereglare moderată a funcţiei aparatului osteoarticular şi pericol de dezvoltare a proceselor degenerativ-distroflce şi dereglare de creştere 
Doi (mediu) 
110
Deformaţia coloanei vertebrale şi a cutiei toracice de gradul III-IV 
întîi (grav) 
111
Afecţiuni osteoarticutare, inclusiv osteomielita hematogenă sau posttraumatică cronică cu/ sau fără fistule osoase, în evoluţie, cu deficienţă funcţională, sau cu. scurtarea membrelor 
Doi (mediu) 
112 
Anchiloză temporomandibulară cu  microgenie  uni  sau  bilaterală - defect morfologic cu dereglarea funcţiei de masticaţie, respiraţie, vorbire, dereglări fizionomice, adaptarea socială dificilă 
Doi (mediu) 
113
Defecte şi deformaţii dobîndite ale părţilor moi şi scheletului facial de diferită etiologic cu dereglarea evidentă a funcţiilor de masticaţie, vorbire, dereglări fizionomice pronunţate, adaptare socială dificilă 
Doi (mediu) 

Capitolul XIV. Bolile aparatului eenito-urinar
114
Insuficienţa renală cronică de gradul II-III, complicaţie a   glomerulonefritelor cronice, maligne, pielonefritelor cronice 
Intîî (grav) 
115
Megaloiiretrohidronefroză bilaterală III-IV (obstructivă sau    refluxantă). Pielonefrită cronică recidivantă cu nefroscleroză IRC I-II. Insuficienţă renală cronică 
Doi (mediu) 
116
Pielonefrită cronică a unicului rinichi IRC I-II 
Doi (mediu) 
117
Unicul rinichi cu funcţia dereglată IRC II-III 
IntU (grav) 
118
Unicul rinichi cu funcţia păstrată 
Trei (lejer) 
119
Glomerulonefrită cronică rezistentă la tratamentul cu hormoni şi imunodepresanti 
Doi (mediu) 
120
Glomerulonefrită cronică, formă nefrotică, evoluţie recidivantă, rezistentă la tratament, steroid-dependentă 
Trei (lejer) 

Capitolul XVII. Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale 
121
Anomalii   de   dezvoltare   aţe   sistemului   nervos   (hidrocefalia   congenitală, 'friicrocefalia, spina bifida etc.) 
întîi (grav) 
122
Glaucomut congenital bilateral avansat 
întîi (grav) 
123
Transpoziţia vaselor magistrale, trunchi arterial comun, hipoplazia inimii stingi, stenoza   aortică, anomalia Ebştein, complexul Eizenmengher, atrezia aortică, atrezia vaivulei  tricuspide, ventricul  unic,  atrezia arterei  pulmonare,  canal atrioventricular comun complet, multiple cardiopatii congenitale grave 
Intîi (grav) 
124
Alte malformaţii congenitale de cord:
a)  cu insuficienţă cardiacă cronică, clasa funcţională I-II NYHA b) cu insuficienţă cardiacă cronică, clasa funcţională II-III NYHA cu insuficienţa cardiacă cronică, clasa funcţională III-IV NYHA 
Trei (lejer) Doi (mediu) întîî (grav) 
125
Afecţiunile congenitale ale laringelui şi traheei: c)  cu dereglări moderate de respiraţie şî vorbire d) dereglări grave de respiraţie si vorbire sau\şi portaj canular 
Trei (lejer) Doi (mediu) 
126
Malformaţii   congenitale   şi   afecţiuni   brpnho-pulmonare   purulente   cronice -evolutive   cu   bronşectazii,   decorticaţia  plâmînului,   cu  rezecţîe   pulmonară segmentară sau lobară 
întîi (grav) 
127 
Despicătura iabio-maxilo-palatină: a)   unilaterală-defect    morfologic    cu   dereglarea    respiraţiei,    alimentaţiei, masticaţiei, vorbiriU-fiu dereglări fizionomice, adaptare socială dificilă b)  bilaterală   -   defect   morfologic   pronunţat   cu   dereglarea   respiraţiei, ;• i -alimentaţiei,  masticaţiei,  vorbirii; cu dereglări  fizionomice pronunţate, adaptare socială dificilă 
Doi (mediu) întîî (grav) 
128
Despicarea palatinului izolată - defect morfologic cu dereglarea funcţiei de alimentare, masticaţiei, vorbirii, adaptare socială dificilă 
Doi (mediu) 
129
Sindromul Pier-Robene - defect morfologic cu dereglarea funcţiei de respiraţie, alimentare, masticaţie, vorbire, adaptare socială dificilă 
Doi (mediu) 
130
Âdenţie   congenitală   uni  sau   bilaterală  (Sindromul   P.   Lefevre)  -  defect morfologic cu pierderea totală a funcţiei de masticaţie, dereglarea vorbirii, adaptare socială dificilă 
Doi (mediu) 
131
Fistule  congenitale  ale  intestinului   subţire  şi  a  colonului,  encopreză,  cu modificări majore ale funcţiei de digestie 
întîi (grav) 
132
Malformaţii  congenitale  şi  afecţiuni  chirurgicale ale  tractului  digestiv  cu modificări majore de digestie, cu sindrom de maiabsorbţie 
întîi (grav) 


133
Insuficienţa renală cronică de gradul fl-III, complicaţie a nefritelor congenitale, anomaliilor rinichilor şi căilor urinare (polichistoză, hidronefroză) 
întîi (grav) 
134
Tubulooatiile primare, nolichistoză fără insuficientă renală 
Doi (mediu) 
135
Extrofia vezicii  urinare,  epispadias total,  incontinenţă urinară permanentă. Derivaţia permanentă a urinei (nefrostomă, cistostomă) 
întîi (grav) 
136
Afecţiuni congenitale cu dereglare moderată a funcţiei aparatului osteoarticular şi pericol de dezvoltare ^proceselor degenerativ-distrofice şi dereglare de creştere 
Doi (mediu) 
137
Afecţiuni    congenitale   cu   dereglarea   ireversibilă   a   fimcţiei    aparatului osteoarticular,  lipsa unei  membre sau a unui segment a ei, care duc la dezadaptarea socială 
întîi (grav) 
138
Eoidermoliză buloasă ereditară 
întîi (grav) 
139
Eritrodermia congenitală ihtioziformă Brocq 
întîi (grav)" 
140
Discheratoză congenitală cu manifestări ce dereglează activitatea fizică" a bolnavului 
Doi (mediu) 
141
Polidisplazie cutanată congenitală ereditară 
Doi (mediu) 
142
Xerodermită pigmentară congenitală 
întîi (grav) 
143 
Anomalii cromosbmiaie 
întîi (grav)

Capitolul XIX. Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe 
144
Consecinţele leziunilor traumatice cranio-cerebrale combinate grave (trepanaţia oaselor craniului, a durei mater etc.) care necesită tratament neurochirurgical: a)  cu prezenţa sechelelor organice (status vegetativ, monopareză - plegie, hernipareze - plegii, teţraparwe - plegii) b) fără prezenţa sechelelor organice 
întîi (grav) 
Doi ( mediu) 
145
Leziunile traumatice ale coloanei vertebrale (fracturi, luxaţit vertebrale, hernii discale) şi măduvei spinării as9ciată cu traume a organelor cutiei toracice şi abdominale a)   cu   prezenţa   sechelelor  organice   (monoplegii,   parapkgii,   hemiplegii, tetraplegiî) b)f3ră prezenta sechelelor orcanice 
întîi (grav) 
Doi ( mediu) 
146
Leziunile traumatice ale nervilor periferici şi plexurilor, asociată cu traume, leziuni ale oaselor şi vaselor extremităţilor cu prezenţa sechelelor organice (monopareză) 
Doi (mediu)


Notă: Numerotaţia capitolelor corespunde Reviziei a X-a a Clasificaţiei internaţionaie a Maladiilor."



