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IEVAINOTĀ ĶERMEŅA DAĻA 

 
Nepieciešamais koda garums: 
2X n.nn 
 
Definīcija: 
Ievainotā ķermeņa daļa vai vieta. 
 
Konteksts: 
Šī datu elementa galvenais mērķis (kopā datu elementiem par ievainojuma veidu) 
ir pavērt iespēju grupēt ievainojumu gadījumus diagnostiskās kategorijās. 
 
Lietošanas vadlīnijas: 
Ja nepieciešams, varat kodēt divas dažādas ievainotās ķermeņa daļas. Ja tas ir tā, 
tad vienmēr ir jāuzmanās, kodējot attiecīgo ķermeņa daļu kopā ar kodēto 
ievainojumu. Pirmais kodētais ievainojums attiecināts uz pirmo kodēto ķermeņa 
daļu, bet otrais kodētais ievainojums (ja tāds ir) – uz otro kodēto ķermeņa daļu. 
Vissmagākais ievainojums vienmēr kodējams pirmais. 
 
Ja datu elements Ievainojuma veids ir kodēts kā “Ievainojums nav diagnosticēts” 
(01 kods), tad šis datu elements ir kodējams kā “Ķermeņa daļa nav precizēta” 
(kods 09.90). 
 
Ja ievainota ir tikai viena ķermeņa daļa, tad otrajai ievainotajai ķermeņa daļai 
paredzētā koda vietā ir jāieraksta kods 0.00. 
 
Politraumas gadījumā ievainotā ķermeņa daļa ir jākodē kā skartas vairākas 
ķermeņa daļas (kods 07.10). 
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IEVAINOTĀ ĶERMEŅA DAĻA: KODU PĀRSKATS 

 
1 Galva 

1.10 Acs apvidus 
1.20 Cita un nezināma sejas daļa 
1.30 Smadzenes 
1.40 Galvaskauss 
1.98 Cita precizēta galvas daļa 
1.99 Galvas daļa, bez precizējuma 
 

2 Kakls un rīkle 

2.10 Mugurkaulāja kakla daļa 
2.20 Kakla apvidus orgāni 
2.98 Cita precizēta kakla un rīkles daļa 
2.99 Kakla un rīkles daļa, bez precizējuma 
 

3 Rumpis 

3.10 Mugurkaulāja krūšu daļa 
3.20 Rumpja apvidus orgāni 
3.30 Krūškurvis 
3.40 Vēders, muguras lejas daļa, mugurkaulāja jostas daļa un iegurnis 
3.98 Cita precizēta rumpja daļa 
3.99 Rumpja daļa, bez precizējuma 
 

4 Augšējās ekstremitātes 

4.10 Atslēgkauls 
4.20 Plecs 
4.30 Augšdelms, augšdelma kauls 
4.40 Elkonis 
4.50 Apakšdelms 
4.60 Plaukstas locītava 
4.70 Plauksta un pirksti 
4.98 Cita precizēta augšējās ekstremitātes daļa 
4.99 Augšējās ekstremitātes daļa, bez precizējuma 

 
5 Apakšējās ekstremitātes 

5.10 Gūža 
5.20 Augšstilbs 
5.30 Celis 
5.40 Apakšstilbs 
5.50 Potīte 
5.60 Pēda un kājas pirksti 
5.98 Cita precizēta apakšējās ekstremitātes daļa 
5.99 Apakšējās ekstremitātes daļa, bez precizējuma 
 



165 

 

6 Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ 

6.66 Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ 
 

7 Vairākas ķermeņa daļas 

7.10 Skartas vairākas ķermeņa daļas 
7.20 Skarts viss ķermenis 

 

9 Cita un nezināma ķermeņa daļa 

9.10 Orgāni, neprecizējot bojājuma līmeni 
9.98 Cita precizēta ķermeņa daļa 
9.99 Ķermeņa daļa nav precizēta 
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IEVAINOTĀ ĶERMEŅA DAĻA: PILNS KODU SARAKSTS AR IEKĻAUŠANAS 
UN IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJIEM 

 
1 Galva 

 
1.10 Acs apvidus 
 
1.20 Cita un nezināma sejas daļa 

 
1.21 Auss 
 
1.22 Deguns 
 
1.23 Zobi 
 
1.24 Žoklis un vaigs 
 
1.25 Lūpa un mutes dobums 
 
1.28 Cita precizēta sejas daļa 
 
1.29 Sejas daļa, bez zināma precizējuma 

 
1.30 Smadzenes 
 
1.40 Galvaskauss 
 
1.98 Cita precizēta galvas daļa 
 
1.99 Galvas daļa, bez precizējuma 

 
2 Kakls un rīkle 

 
2.10 Mugurkaulāja kakla daļa 

Jāiekļauj: 

 mugurkaulāja kakla skriemeļi 

 kakla daļas starpskriemeļu disks 

 muguras smadzeņu kakla daļa 

 
2.20 Kakla apvidus orgāni 

Jāiekļauj: 

 barības vada kakla daļa 

 balsene 

 rīkle 

 traheja 

 vairogdziedzeris 

 iekšējie asins vadi 

 
2.98 Cita precizēta kakla un rīkles daļa 

Jāiekļauj: 
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 kakla perifēriskie nervi 

 muskuļi un cīpslas kakla līmenī 

 
2.99 Kakla un rīkles daļa, bez precizējuma 

 
 
3 Rumpis 

 
3.10 Mugurkaulāja krūšu daļa 

Jāiekļauj: 

 mugurkaulāja krūšu skriemeļi 

 krūšu daļas starpskriemeļu disks 

 muguras smadzeņu krūšu daļa 

 
3.20 Rumpja apvidus orgāni 

 
3.21 Plaušas un bronhi 
 
3.22 Sirds 
 
3.23 Iekšējie un ārējie dzimumorgāni 
 
3.24 Vēdera dobuma orgāni (piem., liesa, resnā zarna) 
 
3.25 Iegurņa orgāni (piem., nieres, urīnpūslis) 
 
3.28 Citi precizēti rumpja apvidus orgāni 

Jāiekļauj: 

 iekšējie asinsvadi 
 
3.29 Rumpja apvidus orgāni, bez precizējuma  

 
3.30 Krūškurvis 

 
3.31 Krūškurvis 
 
3.32 Ribas un krūškauls 
 
3.38 Cita precizēta krūškurvja daļa 

Jāiekļauj: 

 krūts 

 krūškurvja priekšējā siena 

 krūškurvja mugurējā siena 

 nervi un muguras smadzenes 

 muskuļi un cīpslas 
 
3.39 Krūškurvja daļa, bez precizējuma 

 
3.40 Vēders, muguras lejas daļa, mugurkaulāja jostas daļa un iegurnis 

 
3.41 Vēdera ārējā daļa 
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3.42 Mugurkaulāja lejas daļa (jostas un krustu daļa) 
 
3.43 Muguras lejas daļa un sēža 
 
3.44 Iegurnis 
 
3.48 Cita precizēta vēdera daļa 
 
3.49 Vēdera daļa, bez precizējuma 

 
3.98 Cita precizēta rumpja daļa 
 
3.99 Rumpja daļa, bez precizējuma 

 
 

4 Augšējās ekstremitātes 
 
4.10 Atslēgkauls 
 
4.20 Plecs 

Jāiekļauj: 

 lāpstiņa 

 
4.30 Augšdelms, augšdelma kauls 
 
4.40 Elkonis 
 
4.50 Apakšdelms 
 
4.60 Plaukstas locītava 
 
4.70 Plauksta un pirksti 

 
4.71 Plauksta 
 
4.72 Pirksti 

 
4.98 Cita precizēta augšējās ekstremitātes daļa 
 
4.99 Augšējās ekstremitātes daļa, bez precizējuma 

 
 
5 Apakšējās ekstremitātes 

 
5.10 Gūža 
 
5.20 Augšstilbs 
 
5.30 Celis 
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5.40 Apakšstilbs 
 
5.50 Potīte 
 
5.60 Pēda un kājas pirksti 

 
5.61 Pēda 
 
5.62 Kājas pirksti 

 
5.98 Cita precizēta apakšējās ekstremitātes daļa 
 
5.99 Apakšējās ekstremitātes daļa, bez precizējuma 
 
 

6 Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ 
 
6.66 Nav iespējams ziņot juridisku iemeslu dēļ 

 
 

7 Vairākas ķermeņa daļas 
 
7.10 Skartas vairākas ķermeņa daļas 

Jāiekļauj: 

 galva un kakls 

 krūškurvis ar vēderu, muguras lejas daļu un iegurni 

 vairāki augšējās ekstremitātes apvidi 

 vairāki apakšējās ekstremitātes apvidi 

 citādas ķermeņa daļu kombinācijas 

 
7.20 Skarts viss ķermenis 

Jāiekļauj: 

 visa ķermeņa apdegums 

 visa ķermeņa ietekme saindēšanās rezultātā 

 
 
9 Cita un nezināma ķermeņa daļa 

 
9.10 Orgāni, neprecizējot bojājuma līmeni 

Jāiekļauj: 

 nezināma elpošanas trakta daļa 

 nezināma gremošanas trakta daļa 

 nezināmi iekšējie orgāni 

 
9.98 Cita precizēta ķermeņa daļa 
 
9.99 Ķermeņa daļa nav precizēta 

 


