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NOLŪKS 

 
Nepieciešamais koda garums: 
n 
 
Definīcija: 
Cilvēka nolūka loma saistībā ar notikušo ievainojumu. 
 
Konteksts: 
Dati par nolūku sniedz informāciju par cilvēka nolūka lomu notikušā ievainojuma 
norisē. Šī informācija var ietekmēt pacienta aprūpi un ļauj veikt pasākumus, lai 
novērstu ievainojuma atkārtošanos. Piemēram, klīniskā un profilaktiskā pieeja 
ievainotam cilvēkam atšķirsies atkarībā no tā, vai šis ievainojums ir iegūts tīši vai 
netīši, un vai tas ir paša vai cita nodarīts. 
 
Paškaitējums bieži ir sensitīvs attiecībā uz personiskajiem, sociālajiem un 
juridiskajiem aspektiem. Tāpēc Nolūks ievainojuma gadījumā bieži ir grūti 
nosakāms.  
 
Lietošanas vadlīnijas: 
Parasti nolūku visdrīzāk ļauj noteikt pats notikums, nevis tā rezultātā radies 
ievainojums. 
 
Lai kodētu nolūku: 
Izvēlieties kodu, kas vislabāk raksturo ievainojuma rašanās nolūku. 

Kodējiet ievainojumus, ko guvis vardarbības gadījuma aculiecinieks vai konfliktā 
neiesaistīta persona, kā uzbrukumu. 
Kodējiet dzīvnieku uzbrukuma rezultātā gūtos ievainojumus kā netīšus, ja vien šo 
dzīvnieku kāda persona nav izmantojusi kā ieroci ar nolūku izraisīt ievainojumu. 
Uzskatiet ievainojumus, ko, sevi savainojot, guvuši bērni līdz piecu gadu vecumam, 
kā netīšus, izņemot gadījumus, kad bērns pats dusmās vai neapmierinātībā sit 
savu galvu.  
 
Moduļi: 
Ja nolūks tiek kodēts ar kodu 2 Tīšs paškaitējums, ir jāpielieto arī modulis “Tīšs 
paškaitējums”. 
 
Ja nolūks tiek kodēts ar kodu 3 Uzbrukums vai kodu 4 Cita veida vardarbība, ir 
jāpielieto arī modulis “Vardarbība”.  
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NOLŪKS: KODU PĀRSKATS 

 
1 Netīšs 

2 Tīšs paškaitējums (Ir jāpielieto arī modulis “Tīšs paškaitējums”) 

3 Uzbrukums (Ir jāpielieto arī modulis “Vardarbība”)  

4 Cita veida vardarbība (Ir jāpielieto arī modulis “Vardarbība”) 

5 Nenoteikts nolūks 

6 Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ 

8 Cita veida precizēts nolūks 

9 Nolūks nav precizēts 
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NOLŪKS: PILNS KODU SARAKSTS AR IEKĻAUŠANAS UN IZSLĒGŠANAS 
KRITĒRIJIEM 

 
1 Netīšs 
 Jāiekļauj: 

 nejauši noticis ievainojums  

 
2 Tīšs paškaitējums (Ir jāpielieto arī modulis “Tīšs paškaitējums”) 
 Jāiekļauj: 

 pašnāvība  

 parasuicīds (nepilnīgs pašnāvības mēģinājums) 

 pašsakropļošanās 

 
3 Uzbrukums (Ir jāpielieto arī modulis “Vardarbība”) 

Nav jāiekļauj: 
 likuma sankcionēta darbība (4) 

 karadarbība vai nemieri (4) 

 
4 Cita veida vardarbība (Ir jāpielieto arī modulis “Vardarbība”) 
 Jāiekļauj: 

 par likuma izpildi atbildīga pārstāvja radīts ievainojums likuma sankcionētas 
darbības rezultātā 

 ievainojums, ko radījusi valsts institūciju pārstāvji, mēģinot īstenot likuma prasības 

 nāves soda izpildīšana vai ievainojums, kas veikts pēc tiesu varas vai pārvaldes 
iestāžu prasības 

 karadarbība vai nemieri 
 Nav jāiekļauj: 

 pilsoņa arests (3) 

 
5 Nenoteikts nolūks 
 Jāiekļauj: 

 incidenta ziņojums, bet neskaidrība ir par traumas nolūku 

 
6 Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ 
 
8 Cita veida precizēts nolūks 
 Jāiekļauj: 

 eitanāzija 

 
9 Nolūks nav precizēts  
 Jāiekļauj: 

 nezināma notikuma rezultātā gūts ievainojums 

 nav sniegta informācija par gadījumu 

 
 
 
 
 


