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Mirstības dati ir vissvarīgākais indikators (veselības aprūpes pamatrādītājs),
ko lieto, lai lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī izmērītu un salīdzinātu
veselības stāvokli, tā izmaiņas laika gaitā, jo visas veselības aprūpes
novērtējums balstās uz fatālajiem rezultātiem, tāpēc šos datus regulāri un
plaši vāc visās attīstītajās un arī attīstības valstīs.
Mirstības statistiku izmanto:
Epidemiologi, statistiķi, programmu vadītāji, aktuāri (apdrošināšanas sab-bu statistiķi),
reģionālās pašvaldības un nacionālas valdības, politikas (valdības plānu) veidotāji, zinātnes
darbinieki, klīnicisti, demogrāfi, pedagogi un studenti, izglītības u.c. iestādes, starptautiskas
organizācijas (PVO, ANO...) –
- statistikas datiem- darbības plānu un mērķu noteikšanai, veselības aprūpes prioritāšu
noteikšanai un resursu sadalei;
- kā pamatu (bāzi) epidemioloģiskiem pētījumiem: nāves galvenajiem (noteicošajiem)
cēloņiem pēc vecuma, dzimuma, reģionālām atšķirībām, citiem demogrāfiskajiem mainīgajiem
lielumiem (zīdaiņu, mātes mirstībai, infekcijas slimībām, nelaimes gadījumiem, pašnāvībām);
- slimību etioloģijas pētniecībai, profilakses programmām;
- diagnostikas metožu novērtējumam, kas savukārt ved pie pacientu aprūpes uzlabošanas
/jācer/.
- lai aprēķinātu paredzamo mūža ilgumu, potenciāli zaudētos dzīves gadus.
Nāves cēloņi ir svarīgākais statistiskais pētījumu priekšmets, iegūstams no nāves cēloņa
apliecības. Tie nodrošina cilvēka veselības tendenču un mirstības raksturojuma pamatu, dodot
iespēju analizēt stāvokļus, kuri noved pie nāves iestāšanās. Statistikai galvenokārt izmanto
nāves pamatcēloni.
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Starptautiskās saistības

Izpildot prasības, kas noteiktas
-ES Komisijas Regulā Nr. 328/2011 (2011. gada 5. aprīlis) attiecībā uz statistiku
par nāves cēloņiem,
-Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku
par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā,
Slimību profilakses un kontroles centrs nodrošina EUROSTAT ar informāciju
par nāves pamatcēloņiem.
Informāciju no Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzes izmanto tādas
starptautiskās institūcijas kā
-Pasaules Veselības organizācija (PVO),
-Eiropas Savienības statistikas birojs (EUROSTAT),
-Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA).
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PVO: Laba veselības stāvokļa nodrošināšanā izšķirošais faktors ir labas veselības informācijas
pieejamība un lietošana - lai lēmējinstances varētu gūt veselības novērtējumu un pieņemt uz
pamatotas, drošas informācijas pierādījumiem balstītus lēmumus. Valstīs ar lielākajām
veselības problēmām ir arī vājākā veselības informācijas sistēma.
Katru gadu EUROSTAT Tehniskās Grupas sanāksmēs Luksemburgā (pieredzes apmaiņas ceļā)
tiek apspriestas darba grupas (Team Force) izstrādātās un realizētās dalībvalstu īstermiņa,
vidējā un ilgtermiņa aktivitātes (Road Map) kvalitātes un kontroles uzlabošanai.
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Datu kvalitātes rādītāji:
EUROSTAT Nāves cēloņu Tehniskā darba grupa ir izstrādājusi nāves cēloņu
datu kvalitātes rādītājus, kas ļauj spriest par apkopoto datu kvalitāti:

◊ NC apliecības ar aizpildītu tikai 1 līniju, (%);
◊ NC apliecības ar nepareizu secību, (%)
◊ Citur neklasificēti simptomi, klīniskā atradne (R00-R99), (%);
◊ Nāve vecuma dēļ (R54), (%);
◊ Nāve neprecizētu faktoru dēļ (X59), (%);
◊ Autopsiju (%) ar pieejamu informāciju kodēšanai;
◊ Nedabiska nāve no nezināma ārēja cēloņa (Y34) (pirms un pēc pieprasījuma veikšanas,
papildinformācijas iegūšanas), (%);
◊ Nāves cēloņa apliecību %, kam jāveic pieprasījums papildinformācijai (telefoniski,
vēstules);
◊ Saņemto atbilžu % uz šiem pieprasījumiem;
◊ Nāves cēloņa apliecību %, kam šo atbilžu rezultātā mainījies nāves pamatcēlonis;
◊ Stacionārā mirušu personu %;
◊ Nāves cēloņa apliecību %, ko aizpildījis:
- ārsts, kurš tikai konstatēja nāvi;
- ģimenes ārsts;
- nodaļas ārsts;
- patologs;
- tiesu medicīnas eksperts;
- dežūrārsts;
◊ Ārstu (%), kas apmācīti Nāves cēloņa apliecību izrakstīšanā;
◊ Nāves cēloņa apliecību %, ko aizpildījuši apmācīti ārsti;
◊ Ārstu skaits, kas apmācīti autopsiju veikšanā (%).
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Tāpēc ir svarīgs process, kura rezultāts ir labas nāves cēloņa apliecības
izsniegšana.
Medicīniskā Ņāves cēloņa (NC) apliecība ir veidota pēc PVO
rekomendācijas un tiek apstrādāta, nāves pamatcēloņa izvēlē izmantojot
automatizēto NC apliecību kodēšanas sistēmu, kuru pasaulē plaši
lieto.
Šādas prasības kodēšanai radītas statistiskai integrācijai, lai varētu nodrošināt
starptautiski salīdzināmus statistikas datus (tāpat, kā izmanto standartizētos rādītājus,
kurus rēķina uz standartpopulāciju), jo visas veselības aprūpes novērtējums balstās uz
fatālajiem rezultātiem.
Tiek izmantota ASV Nacionālā Veselības statistikas centra (NCHS) izstrādātā ACME
(Automated Classification of Medical Entities) programma (sastāv no 4 apakšprogrammāmSupermicar→ Micar → ACME → TRANSAX), kuru katra valsts ir adaptējusi savām
vajadzībām. Eiropā tagad izveidota vienota ACME versija –IRIS, kuru arī ik pa laikam
uzlabo.
Eiropas Savienības no nāves cēloņa apliecības iegūstamās informācijas un mirstības datu
kvalitātes (pareizas, detalizētas secības), uzlabošanai paredzētas EUROSTAT pasūtītās un
ISTAT (Itālijas Nacionālajā Statistikas institūtā) paketes veidā sagatavotās kopīgas standarta
apmācības nodrošināšanas rekomendācijas, kuras ir pamatā arī Latvijas Medicīniskās
nāves cēloņa apliecības aizpildīšanas vadlīnijām (2015.g.).
Kodēšanā lieto SSK-10 pamatklasifikāciju.
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Biežākie nederīgie kodi (drazu kodi),
ja tie Nāves cēloņa apliecībā ir vieni paši:
A41
C26, C76, C80
D46
E86
I10, I26, I46, I49, I50, I51, I70, I74, I95.9, I99
J81, J960, J969
K92
N18, N19
P28.5
R00-94 (R54), R96-99 (R98, R99)
X59, Y86
15 – 20% : Dānija, Norvēģija, Zviedrija
10 – 15% : Islande, Latvija
0 – 10% : Somija, Igaunija, Lietuva
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Nāves cēloņa klasifikācijas jēdziens ir nāves pamatcēlonis. Tas ir: slimība,
kas aizsāk patoloģisku gadījumu virkni (ķēdi), novedot līdz nāvei, vai
ārējie cēloņi (ievainojums- nelaimes gadījuma vai vardarbības apstākļi
(detaļas), kas rada nāvējošu bojājumu (fatālo ievainojumu).
Iepriekšējais cēlonis (-ņi) ir jebkurš (i) cēlonis, kas dod sākumu virs tā (līniju
augstāk) minētajam stāvoklim un noved pie tiešā nāves cēloņa.
Tiešais (tuvākais) nāves cēlonis ir slimība vai stāvoklis, kas tieši izsauc nāves
iestāšanos. Tiešais nāves cēlonis nav miršanas veids jeb mehānisms vai
simptomi – piemēram- sirds mazspēja, elpošanas mazspēja.
Veicinoši cēloņi ir slimības vai stāvokļi, kas, pēc apliecības izsniedzēja uzskata, veicināja nāvi.
Multipli nāves cēloņi ir visas slimības vai stāvokļi, kas minēti medicīniskajā nāves cēloņa apliecībā
Svarīga ir arī informācija par citām slimībām vai stāvokļiem, kas noveduši līdz nāvei, kā arī citi
nozīmīgi stāvokļi, kas veicināja nāves iestāšanos. Medicīniskā nāves cēloņa apliecībā nāves cēloņa
ieraksta daļa ir tā veidota, lai tiktu atzīmēta informācija par visām nozīmīgām mirušā cilvēka
slimībām vai stāvokļiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav nāves pamatcēlonis.
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Pamatā, lai aizpildītu medicīniskās apliecības par nāves cēloni, jāzina 2 lietas:
1. Slimības diagnoze (pēc iespējas precīzāka lokalizācija)
2. Savstarpējā slimību saistība (cēlonis, sekas)
Tas nosaka attiecīgo vietu uz līnijas, bet tam nepieciešamas zināšanas etioloģijā, patoģenēzē.
* Uz katras līnijas jābūt tikai vienai diagnozei.
* Nāves pamatcēlonis ir slimība, kas aizsāk patoloģisko procesu rindu,
vai ievainojums (nelaimes gadījuma, vardarbības ... apstākļi – kad, kas, kur, kā notika).
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I daļa:
Pamatcēlonis un ar to saistītas citas slimības, ”ceļot māju” no pamatiem:
• jumts - tiešais nāves cēlonis (Ia līnija).
Ja ir tikai 1 diagnoze, tā būs gan kā pamatcēlonis, gan tiešais nāves
cēlonis**;
• sienas - starpcēloņi, jeb iepriekšējie cēloņi (uz c, vai tikai b līnijas, bet
tādi var arī nebūt);
• pamati – uz zemākās aizpildītās līnijas atrodas pamatcēlonis (tas var
būt uz d, c, b, a līnijas).
Ja ir tikai 1 diagnoze, tā būs gan pamata, gan starpcēlonis, gan kā tiešais
cēlonis)*.
* ”Med. nāves cēloņa apliecības aizpildīšanas vadlīnijas” 22.lpp.- stāvokļi, kuri neder par
pamatcēloni! (arī vispārēja ateroskleroze neder, vajag konkrētu lokalizāciju).
** Par tiešo cēloni neder sirds vai elpošanas apstāšanās, šoki, sirds, elpošanas, nieru,
aknu, cerebrovaskulāra mazspēja (nepietiekamība – neveiksmīgs insuficiences tulkojums),
tūskas u.c. simptomi, sindromi.
II daļa:
Nozīmīgas slimības (stāvokļi) kas nav tieši saistīti ar pamatcēloni, bet ir veicinājuši
nāves iestāšanos.
Jāraksta nozīmīguma secībā, sākot ar būtiskāko.
Vienmēr jāpadomā par smadzeņu un sirds infarkta, plaušu trombembolijas, sirds ritma,
vadīšanas traucējumu, endokardīta, miokardīta, perikardīta, infekciju (roze), citu
cerebrovaskulāru slimību (I60-I68), iespējamo saistību ar (dēļ) diabētu, vēzi, bronhiālo
astmu.
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Slimības un stāvokļi, kurus nevar uzskatīt par nāves
pamatcēloni: (Nefatālas diagnozes)

Daži biežāk sastopamie:
• I Infekcijas un parazitārās slimības: A31.1; A59; A63.0; A71-74;B00.0;B07;B08.1;B08.8;
B30; B35; B36; B94.8-94.9;
• V Psihiski un uzvedības traucējumi: F32; F33.9; F40-42.9; F45-48.9; F51-53.9;
F60-98.9;
• VI Nervu sistēmas slimības: G43-45.9; G47-52.9; G54; G56-58.9; G80-83;
• VII Acu un to palīgorgānu slimības: H00-04.9; H05.2-59.9;
• VIII Ausu un aizauss pagura slimības: H60-69.9; H71-80.9; H83-93;
• IX Asinsrites sistēmas slimības: I10; I15; I70;
• X Elpošanas sistēmas slimības: J30; J33; J34.2; J35;
• XI Gremošanas sistēmas slimības: K00-11.9; K14;
• XII Ādas un zemādas audu slimības: L04-08.9;L20-25.9;L28-87.9;L90-92;
L94;L98.0-98.3; L98.5-98.9;
• XIII Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības: M03; M07; M09-12; M14-25;
M35.3; M40; M43.6-43.9; M45.9; M47-60; M63-71; M73-79; M95-99;
• XIV Uroģenitālās sistēmas slimības: N39.3; N40; N46; N60; N84-93; N97;
• XVII Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas: Q10-18;Q36; Q38.1;
Q54; Q65-74; Q82-84;
• XX Ārēji slimību un nāves cēloņi: Y86; Y87.2; Y89.
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Katrā nodaļā vēl ir virkne kodu, kuri var būt kā starpcēlonis, bet
nekad nav nāves pamatcēlonis, t. i., katrai ar šiem kodiem apzīmējamai
diagnozei ir savs pamatcēlonis, kas aizsāka letālo notikumu virkni
(secību):

•
•
•
•
•
•

I Infekcijas un parazitārās slimības: A40; A41; A48.0; A48.3,
V Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības: E85.3-E85.9; E86; E87;
VI Nervu sistēmas slimības: G91.1; G91.3-91.8; G92; G93.1-93.6;
IX Asinsrites sistēmas slimības: I26; I27.1; I44; I45; I49; I50; I74; I81;
X Elpošanas sistēmas slimības: J69; J80; J81; J86; J90; J93; J94; J98.1-98.3;
XI Gremošanas sistēmas slimības: K65; K66; K71.0-71.6; K71.8-71.9; K72; K75;
K76.0-76.4; K92.0-92.2;
• XIII Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības: M86;
• XIV Uroģenitālās sistēmas slimības: N14; N17-19.
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Tāpat par nāves pamatcēloni nevar uzskatīt tiešo nāves cēloni,

piemēram, diseminētu intravazālu koagulāciju [defibrinācijas sindromu] (D65),
sirds apstāšanos (I46),
elpošanas mazspēju (J96) un tiem līdzīgus stāvokļus.

Par nāves pamatcēloni nevar uzskatīt arī diagnozes,
kuras atbilst neprecizētām slimībām vai stāvokļiem:
• I Infekcijas un parazitārās slimības: A49.9; B83.9; B99;
• II Audzēji: C26; C39; C57.9; C64.9; C76; C80;
D00-13; D16-18;20-24; D28-48;
• V Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības: E88.9;
• IX Asinsrites sistēmas slimības: I51; I99;
• XX Ārēji slimību un nāves cēloņi: X 59; Y10-34.
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Galvenais princips

Ja apliecībā ir vairāki patoloģiski stāvokļi, tad vienīgo I daļas zemākā rindā
ierakstīto patoloģiju izvēlas par sākumcēloni tikai tad, ja tā izraisa visus pirms
tās iepriekšējās rindās ierakstītos stāvokļus.
Pareizi aizpildītai apliecībai var piemērot Galveno principu. Pat ja apliecība nav pareizi
aizpildīta gluži precīzi, Galveno principu tomēr var lietot, ja zemāk aizpildītajā I daļas
rindā ierakstītā patoloģija var būt cēlonis visiem augstākās rindās ierakstītajiem
patoloģiskiem stāvokļiem, pat ja tie nav sakārtoti pareizā cēloņsecībā.
Galveno principu nevar piemērot, ja apliecības I daļas zemākā rindā minēta vairāk nekā
viena patoloģija vai, ja ierakstītā patoloģija nevarēja ierosināt visus procesus, kas
ierakstīti rindās virs tās. Šādos gadījumos allaž tiek izmantoti izvēles noteikumi, kas ļauj
pat sarežģītos un pretrunīgos gadījumos nonākt pie pareizas koda izvēles. Protams,
jāatceras, ka visos sarežģītos gadījumos ieteicams gūt skaidrību, ievācot papildu
informāciju no apliecības izsniedzēja.

19

Akūts zarnu infarkts
Ļaundabīgs kuņģa audzējs

2 d.

K 55.0

2.5 g

C 16.9

K550/C169//*
Is K550 due to C169? YES
Select Initial TUC = C169 - GenPrin
ACME UC: C169 = Nāves pamatcēlonis: C16.9 - ļaundabīgs kuņģa audzējs
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Visos gadījumos, kad dokumentēti vairāki nāves cēloņi,
pirmā darbība pamatcēloņa izvēlē ir noteikt, vai sākumcēlonis atbilst
apliecības I daļas zemākajā rindā rakstītajam, izmantojot Galveno
principu vai 1., 2. un 3. izvēles noteikumu.
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Izvēles noteikumi ir trīs:

1.noteikums:
Ja Galveno principu nevar piemērot un apliecībā ir dokumentēta notikumu
cēloņsecība, kas noslēdzas ar pirmajā rindā ierakstīto patoloģisko stāvokli, tad
kodēšanai izvēlas šīs secības sākumcēloni.
Ja ir minēta vairāk nekā viena secība, kas noslēdzas ar apliecībā pirmām kārtām
minēto patoloģiju, tad izvēlas tās secības sākumcēloni, kas pirmā ierakstīta.
2. noteikums:
Ja nav dokumentēta notikumu cēloņsecība, kas noslēdzas ar apliecības pirmajā rindā
minēto patoloģisko stāvokli, tad kodēšanai par sākumcēloni izvēlas pirmajā rindā
ierakstīto patoloģiju.
3. noteikums:
Ja ar Galveno principu, 1. vai 2. noteikumu izvēlētais stāvoklis neapšaubāmi ir tiešas
sekas citai apliecības I vai II daļā dokumentētai patoloģijai, tad to izvēlas par
sākumcēloni.
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Senilitātes vai vispārējo slimību, kā hipertensija un ateroskleroze,
izvēle ir mazāk informatīva par slimības izpausmes vai seku
dokumentēšanu. SSK pieļauj sākumcēloņa nomaiņu ar citu
precīzāku un piemērotāku pamatcēloni. Šādos gadījumos piemēro
nomaiņas noteikumus:
A noteikums. Senilitāte un citi neprecīzi aprakstīti patoloģiski stāvokļi. Ja izvēlētais
cēlonis ir neprecīzi parakstīts, bet apliecībā dokumentēts kāds cits stāvoklis, nāves cēlonis
jāizvēlas atkārtoti. Ja visi apliecībā apzīmētie stāvokļi ir neprecīzi norādīti vai nenozīmīgi,
nav nepieciešams atkārtoti izvēlēties nāves cēloni (IDDC, SENMC, SENDC).
B noteikums. Nenozīmīgs (triviāls) patoloģisks stāvoklis. Ja izvēlētais nāves cēlonis ir
nenozīmīgs un maz ticams, ka tas var būt nāves cēlonis, un ir dokumentēts daudz
nopietnāks patoloģiskais stāvoklis, atkārto nāves pamatcēloņa izvēli. Ja nāves cēlonis ir
nenozīmīgas patoloģijas ārstēšanas nevēlamas blakusparādības, tad par nāves
pamatcēloni izvēlas nevēlamās blakusparādības. Ja ir dokumentēts, ka nenozīmīgais
patoloģiskais stāvoklis kļuvis par cēloni jebkuram citam patoloģiskam stāvoklim, tad
nenozīmīgākais stāvoklis netiek atmests.
C noteikums. Sasaiste. Ja izvēlētais nāves cēlonis ir saistībā ar vienu vai vairākiem
citiem patoloģiskiem stāvokļiem, kas dokumentēti apliecībā, tad kodē to apvienojumu
(LMP, LMC, LDP, LDC-dēļ priekšrokas, kombinācijas).
D noteikums. Specifiskums. Ja izvēlētais cēlonis apraksta patoloģisko stāvokli tikai
vispārīgi, bet apliecībā ir ierakstīts termins, kas ļauj precīzāk spriest par patoloģiskā
stāvokļa dabu vai lokalizāciju, tad priekšroku dod informatīvi ietilpīgākam terminam (SMP,
SMC,SDC).
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Kā pildīt veidlapas Nr.106/u nāves cēloņu sadaļu:

Vispirms sākt ar I daļas (a) rindas aizpildīšanu, tajā fiksējot tiešo nāves cēloni, bet
pēc tam
atkāpjoties atpakaļ laikā, norādīt visus stāvokļus, kas bijuši pirms tam.
Šādā pieejā vajadzētu nonākt līdz brīdim, kad pacients bija vesels (vismaz attiecībā uz to
patoloģisko notikumu secību, kas noveda līdz nāvei).
Kad zemākajā aizpildītajā apliecības I daļas rindā būs atrodams nāves
pamatcēlonis, tad pārbaudīt notikumu secību un cēloņsakarību, lai pārliecinātos, ka
notikumu virkne noveda pie tiešā nāves cēloņa.
Visbeidzot, pievienot laika intervālus, kas raksturo ilgumu no attiecīgās slimības (patoloģiskā
stāvokļa, komplikācijas) sākuma līdz pacienta nāvei. Daudzos gadījumos tas nebūs precīzi
zināms un būs tikai aptuvens vērtējums.
Neaizmirst laika vienības, jo tās katrā rindiņā var būt citas.
Pareizā secībā aizpildītām līnijām katrā zemākajā ilgums būs lielāks par augstāk
esošo (visilgāk pastāvēs pamatcēlonis).
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Ia) rinda (līnija)

I(a) rindā vienmēr jābūt ierakstam.
Tas var būt arī vienīgais stāvoklis visā apliecības medicīniskajā daļā, ja nav
radies kā sekas kādai slimībai vai ievainojumam, kas notika pirms tiešā
nāves cēloņa (piemēram, “vīrusu miokardīts” bez iepriekšēja stāvokļa).
Šeit raksta nāves tiešo, tuvāko cēloni, tas ir, slimību vai komplikāciju, kura tieši beidzas
ar nāvi.
Nedrīkst šai rindā minēt miršanas veidu, kā sirds apstāšanos, kolapsu, elpošanas
mazspēju, nieru mazspēju, plaušu vai smadzeņu tūsku u.c.
Ja nāve iestājusies vardarbības vai citāda rakstura ārēju cēloņu iedarbības dēļ, tad
ievainojumi, saindēšanās vai cita veida kaitējums ir tiešais nāves cēlonis, un tas būtu
jāraksta I (a) rindā.
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Tiešais nāves cēlonis nenozīmē galējā (terminālā) notikuma mehānismu,
piemēram, ieraksts - sirds apstāšanās, elpošanas apstāšanās,- tikai apliecina
nāves faktu, bet neko neizsaka par diagnozi.
Ja kādas orgānu sistēmas mazspēja (sastrēguma sirds mazspēja, aknu, nieru,
plaušu mazspēja) tiek minēta kā tiešais nāves cēlonis, zemākajās rindās
vienmēr jābūt minētai arī tās etioloģijai
(piemēram, nieru mazspēja; dēļ I tipa diabēts vai
multiorgānu mazspēja; aknu koma dēļ saindēšanās ar etilēnglikolu
tomēr labāk šādas diagnozes vispār nevajadzētu minēt, tāpat kā norādi
”vispārēja ateroskleroze”.
Katram stāvoklim (slimībai) precīzi jāatzīmē to lokalizācija, ilgums.
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(b), (c), (d) rinda
Ja tiešais nāves cēlonis, kas atrodams I(a) rindā, ir radies kā citas slimības sekas, tad šī
slimība jāatzīmē I(b) rindā.
Ja stāvoklis I(b) rindā pats ir radies cita stāvokļa vai slimības dēļ, tad šis cits stāvoklis
jāraksta I(c) rindā.
Un līdzīgi, ja stāvoklis I(c) rindā ir sekas citam stāvoklim vai slimībai, tad to jāraksta I(d)
rindā.
Zemākajā lietotajā rindā jāraksta nāves pamatcēlonis.
Ja nepieciešams, var pievienot papildu rindas. Tomēr jāatceras, ka iepriekšējais [agrākais]
stāvoklis, kurš bija izejas punkts cēloniski saistītu notikumu virknei, kas novedis līdz
tiešajam nāves cēlonim, jāraksta I daļas zemākajā lietotajā rindā.
Nekādā gadījumā nav pieļaujams, ka vietas trūkuma dēļ secības izejas patoloģija tiktu
ierakstīta II daļā, jo tieši I daļas zemākajā rindā ierakstītais gadījums kļūs par pamatu
mirstības statistikai.
“Iepriekšējais cēlonis (stāvoklis)” par tādu jāuzskata ne tikai etioloģiskā vai patoloģiskā
nozīmē, bet par to var pieņemt arī stāvokli, kurš pat pirms ilga laika radījis audu bojājumus
vai pasliktinājis kāda orgāna funkciju, sagatavojot ceļu tiešā nāves cēloņa ietekmei.
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Katrā rindā jāraksta tikai viens stāvoklis vai slimība.
Tomēr palaikam 2 neatkarīgas slimības var vienādi veicināt fatālo iznākumu.
Šādos īpašos gadījumos tās drīkst rakstīt vienā rindā.
Ja tiešais nāves cēlonis, kas rakstīts I(a) rindā, ir radies
nelaimes gadījuma, saindēšanās vai vardarbības dēļ,
jāsniedz arī šī nāves gadījuma veids, ārējā cēloņa apraksts (20.punkts):
- kas notika, kad notika, kur notika, kā notika.
Visas rindas nav obligāti jāaizpilda.
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II daļa

Šajā daļā nozīmības kārtībā jāieraksta visus citus būtiskus patoloģiskos
stāvokļus, kuri, pēc apliecības aizpildītāja domām, veicināja letālu iznākumu,
bet nav tieši cēloniski saistīti ar slimību vai apstākļiem, kas nāvi izraisīja.
Šie stāvokļi neveido daļu no apliecības I daļā aprakstītās secības.
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Ilgums

Paredzētajā līnijas daļā katram stāvoklim vai slimībai atzīmē ilgumu – laiku starp
sākumu un nāves iestāšanos.
Ja nav zināms šī stāvokļa vai slimības sākšanās laiks, vajadzētu veikt kaut aptuvenu tā
novērtējumu. Laika vienības katrā gadījumā var būt citādas (gadi, mēneši, dienas,
stundas, pat minūtes). Vēlams rakstīt aptuvenu laiku vai vismaz “nezināms”, nevis atstāt
tukšu lodziņu.
Pareizi aizpildītā medicīniskā nāves cēloņa apliecībā laiks, kas norādīts I(a)
rindā, nekādā ziņā nebūs garāks par laiku, kas pievienots stāvoklim I(b) vai
I(c), vai I(d) rindā; tāpat starpcēloņa I(b) ilgums nepārsniegs I(c) vai I(d), jo
visi stāvokļi tiek rakstīti cēloniskā secībā augšupejošā kārtībā.
Ja nāve iestājusies kā iepriekšēju ievainojumu vēlīns rezultāts [sekas], jānorāda šīs
traumas apstākļi,
piemēram, bronhopneimonija paraplēģijas dēļ; paraplēģija iestājusies pēc satiksmes
nelaimes gadījuma pirms 3 gadiem.
Šī informācija ir svarīga noteiktu slimību kodēšanā un nodrošina arī pareizu
minēto stāvokļu secību.
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Nelaimes gadījumi ķirurģisku operāciju
un
medicīnisku manipulāciju laikā

Nepieciešams minēt
visus nelaimes gadījumus operāciju vai medicīnisku manipulāciju laikā,
kas bija daļa no notikumu virknes, kura beidzās ar nāvi, vai to veicināja.
Ja nāves cēlonis radies kā komplikācija vai no negadījuma ķirurģiskas operācijas, cita
veida medicīniskās manipulācijas vai ārstēšanas laikā, atzīmēt:
• kāds bija komplikācijas vai nelaimes gadījuma rezultāts;
• kāda veida nelaimes gadījums vai komplikācija radās;
• kāda ķirurģiskā operācija vai medicīniska manipulācija tika veikta;
• kāds stāvoklis vai slimība tika ārstēta.
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Dg. vietas nozīme:
Ia) Smadzeņu infarkts cerebrālo artēriju trombozes dēļ
I633
b) Vispārēja ateroskleroze
I709 (lieka)
II Apakšējās ekstremitātes artēriju embolija un tromboze I743
Krūts augšējā ārējā kvadranta vēzis
C504
ACME: I633/I709//*I743 C504
Is I633 due to I709? YES
LMP I709 I633 YES
(sasaiste ar priekšroku)
ACME UC: I633 - Smadzeņu infarkts cerebrālo artēriju trombozes dēļ
ACME: I633///*I743 C504
ACME UC: I633 - Smadzeņu infarkts cerebrālo artēriju trombozes dēļ
ACME: I633/I743//*C504
Is I633 due to I743? YES
DS I743 C504 YES (Kājas artēriju embolija un tromboze ir tiešas sekas pie krūts vēža)
ACME UC: C504 - Krūts augšējā ārējā kvadranta vēzis
ACME: I633/C504//*I743
Is I633 due to C504? YES
ACME UC: C504 - Krūts augšējā ārējā kvadranta vēzis
40

2017XX00000001
2017XX00000002
2017XX00000003
2017XX00000004
2017XX00000005

A419/J189 N390//*N179 I709
Intentional Reject = ' ' Place of Inj = ' '
Is A419 due to J189? YES
Select TUC = J189 - Rule1
MANUAL UC:
ACME UC: J189

2017XX00000001
2017XX00000002
2017XX00000003
2017XX00000004
2017XX00000005
2017XX00000006

A419/J189/N390/*N179
Intentional Reject = ' ' Place of Inj = ' '
Is A419 due to N390? YES
Is J189 due to N390? YES
Select Initial TUC = N390 - GenPrin
MANUAL UC:
ACME UC: N390
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I21 Miokarda infarkts

I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9

(SSK-10 505.lpp)

Akūts transmurāls priekšējās sienas miokarda infarkts
Akūts transmurāls apakšējās sienas miokarda infarkts
Akūts transmurāls citas lokalizācijas miokarda infarkts
Akūts transmurāls neprecizētas lokalizācijas miokarda infarkts
Akūts subendokardiāls miokarda infarkts
Neprecizēts akūts miokarda infarkts
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I63 Smadzeņu infarkts (SSK-10 525.lpp)

I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9

Smadzeņu infarkts precerebrālo artēriju trombozes dēļ
Smadzeņu infarkts precerebrālo artēriju embolijas dēļ
Smadzeņu infarkts neprecizētas precerebrālo artēriju oklūzijas vai stenozes dēļ
Smadzeņu infarkts cerebrālo artēriju trombozes dēļ
Smadzeņu infarkts cerebrālo artēriju embolijas dēļ
Smadzeņu infarkts neprecizētas cerebrālo artēriju oklūzijas vai stenozes dēļ
Smadzeņu infarkts nestrutainas cerebrālo vēnu trombozes dēļ
Cita veida smadzeņu infarkts
Neprecizēts smadzeņu infarkts
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2017XX00000001
2017XX00000002
2017XX00000003
2017XX00000004
2017XX00000005

I269/I251 I258//*I694 E115
Intentional Reject = ' ' Place of Inj = ' ‘
Is I269 due to I251? YES
Select TUC = I251 - Rule1
MANUAL UC:
ACME UC: I251

76 g.v. Vīrietis, miris 11.02.2017. 03 :30.
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R02///*L899 I10 F019
2017XX00000002 Intentional Reject = ' ' Place of Inj = ' '
2017XX00000003 Select Initial TUC = R02 - GenPrin
2017XX00000004 R02 is ID
2017XX00000005 Select TUC = L899 - Rule2
2017XX00000006 DS L899 F019 YES
2017XX00000007 TUC not modified by ID: TUC = F019
ACME UC: F019
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Ia)
b)
c)
c) d)
II d.
I269/I489/I251 I258/I709*I694 E115
2017XX00000002 Intentional Reject = ' ' Place of Inj = ' '
2017XX00000003 Is I269 due to I709? YES
2017XX00000004 Is I489 due to I709? YES
2017XX00000005 Is I251 due to I709? YES
2017XX00000006 Is I258 due to I709? YES
2017XX00000007 Select Initial TUC = I709 - GenPrin
2017XX00000008 LMP I709 I251 YES
2017XX00000009 LMP I709 I258 YES
2017XX00000010 LMP I709 I694 YES
2017XX00000011 Is I269 due to I489? YES
2017XX00000012 Is I489 due to I251? YES
2017XX00000013 Select TUC = I251 - Rule1
2017XX00000014 Select TUC = I251 - RuleC
2017XX00000015 MANUAL UC:
ACME UC: I251
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Miokarda infarkts un onkoloģiska saslimšana
1.variants:
Ia) Miokarda infarkts
I219 (ģim.ārsts nezināja precīzu lokalizāciju)
b) Hroniska mieloleikoze 5 g. C921
II Koronāra ateroskleroze
I251
ACME: I219/C921//*I251
Is I219 due to C921? YES
(miokarda infarkts radies hroniskas mieloleikozes dēļ)
Select Initial TUC = C921 - GenPrin
ACME UC: C921 - Hroniska mieloleikoze [CML, chronic myeloid leukaemia] BCR/ABL pozitīva

2.variants:
Ia) Miokarda infarkts
I219 (ģim.ārsts nezināja precīzu lokalizāciju)
b) Koronāra ateroskleroze
I251
II Hroniska mieloleikoze 5 g. C921
ACME: I219/I251//*C921
Is I219 due to I251? YES
Select Initial TUC = I251 - GenPrin
LMP I251 I219 YES sasaiste ar priekšroku
Select TUC = I219 - RuleC
ACME UC: I219 - Neprecizēts akūts miokarda infarkts
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3.variants:
Ia) Miokarda infarkts
b) Koronāra ateroskleroze
c) Ateroskleroze
10 g.
II Hroniska mieloleikoze 5 g.

I219
I251
I709
C921

ACME: I219/I251/I709/*C921
Is I219 due to I709? YES
Is I251 due to I709? YES
LMP I709 I219 YES priekšroka miokarda infarktam
LMP I709 I251 YES priekšroka koronārai aterosklerozei
Is I219 due to I251? YES
LMP I251 I219 YES priekšroka miokarda infarktam, nevis koronārai
aterosklerozei
ACME UC: I219 - Neprecizēts akūts miokarda infarkts
Miokarda infarkts ir radies koronāras aterosklerozes dēļ, bet hroniska mieloleikoze II daļā
ir tikai veicinājusi nāves iestāšanos.
Redzams, ka pamatcēloņa diagnozes izvēles ceļš dēļ I709 ir sarežģītāks.
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4. variants:

Ia) Miokarda infarkts
I219
b) Hroniska mieloleikoze
5 g. C921
c) Ateroskleroze
10 g. I709
II Koronāra ateroskleroze
I251
ACME: I219/C921/I709/* I251
Is I219 due to I709? YES
Is C921 due to I709? NO
No TUC by GenPrin - Apply Rule1
Is I219 due to C921? YES
Is C921 due to I709? NO
Select TUC = C921 - Rule1
ACME UC: C921
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Asinsizplūdums smadzenēs un cukura diabēts

1.variants:
I a) Asinsizplūdums smadzenēs
I619 (neprecizētas lokalizācijas, ilguma)
b) Cerebroskleroze
I672
II II tipa cukura diabēts
35 g. E119
ACME: I619/I672//*E119
Is I619 due to I672? YES
LMP I672 I619 YES priekšroka asinsizplūdumam smadzenēs, nevis cerebrosklerozei
ACME UC: I619 - Neprecizēts intracerebrāls asinsizplūdums
Cukura diabēts II daļā tikai veicināja asinsizplūduma smadzenēs rašanos, bet
pamatcēlonis bija cerebroskleroze
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2.variants:
Ia) Asinsizplūdums smadzenēs
b) Cerebroskleroze
c) II tipa cukura diabēts
35 g.
II

I619 (neprecizētas lokalizācijas)
I672
E119

ACME: I619/I672/E119/*
Is I619 due to E119? YES
Is I672 due to E119? YES
ACME UC: E119 - II tipa cukura diabēts bez komplikācijām
Cukura diabēts atzīmēts I daļā kā asinsizplūduma cēlonis, kurš veicināja arī
cerebrosklerozes attīstību.
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3. variants:
Ia) Asinsizplūdums smadzenēs
b) II tipa cukura diabēts
II

35 g.

I619
E119

ACME: I619/E119//*
Is I619 due to E119? YES
ACME UC: E119 – II tipa cukura diabēts bez komplikācijām
Cukura diabēts radīja asinsizplūdumu smadzenēs.
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Pneimonija un diabēts

Ia) Septicēmija
A419
b) Pneimonija
J189
II II tipa cukura diabēts ar multiplām komplikācijām E117
ACME: A419/J189//*E117
Is A419 due to J189? YES
DS J189 E117 YES
pneimonija ir tiešas sekas pie cukura diabēta
ACME UC: E117 – II tipa cukura diabēts ar multiplām komplikācijām
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Nieres

Ia) Neprecizēta sepse
b) Urīnceļu infekcija, neprecizējot lokalizāciju
II Prostatas adenoma
Neprecizēta hidronefroze

A419
N390
D291
N133

ACME: A419/N390//*N40 N133
Is A419 due to N390? YES
DS N390 N40 YES
urīnceļu infekcija ir tiešas sekas pie prostatas adenomas
ACME UC: D291 –Prostatas adenoma
Piezīme:
Ja prostatas adenomas vietā būtu prostatas hiperplazija – N40, pamatcēlonis (UC) būtu N40.
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Ia) Neprecizēta hroniska nieru slimība
b) Neprecizēta hidronefroze
c) Nierakmens
II Esenciāla (primāra) hipertensija
Pastāvīga (persistējoša) priekškambaru mirdzēšana

N189
N133
N200
I10
I481

ACME: N189/N133/N200/*I10 I481
Is N189 due to N200? YES
Is N133 due to N200? YES
LMC N200 N133 N132 YES sasaiste ar kombinēšanu-jauna dg.
ACME UC: N132 - Hidronefroze ar nieres un urīnvada akmeņu obstrukciju
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Ia) 4. pakāpes hroniska nieru slimība
b) Neprecizēts hronisks tubulointersticiāls nefrīts
II Krūts augšējais iekšējais kvadrants
Aterosklerotiska kardiopātija
Insulīnneatkarīgs cukura diabēts bez komplikācijām
Citas precizētas cerebrovaskulāras slimības

N184
N119
C502
I251
E119
I678

ACME: N184/N119//*C502I251E119I678
Is N184 due to N119? YES
DS N119 I678 YES hronisks tubulointersticiāls nefrīts kā Cerebrālas išēmijas sekas
ACME UC: I678 – Cerebrāla išēmija -Citas precizētas cerebrovaskulāras slimības
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Infekcijas
1.variants
Ia) Plaušu embolija ar akūtu plaušu sirdi
II Erysipelas (roze)
Alkohola izraisīta aknu slimība bez precizējuma
Hronisks alkoholisms

10 min.
I260
2 mēn.
A46
nav zināms K709
3.5 g.
F102

ACME: I260///*A46 K709 F102
DS I269 A46 YES
plaušu embolija bija tiešas sekas rozei.
ACME UC: A46
2.variants
Ia) Plaušu embolija ar akūtu plaušu sirdi
II Alkohola izraisīta aknu slimība bez precizējuma
Erysipelas (roze)
Hronisks alkoholisms

10 min.
nav zināms
2 mēn.
3.5 g.

I260
K709
A46
F102

ACME: I260///*K709 A46 F102
DS I269 K709 YES plaušu embolija bija tiešas sekas alkohola aknu slimībai.
ACME UC: K709
Pati par sevi trombembolija nevar būt pamatcēlonis, jābūt kādai slimībai, kas to rada.
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Gremošanas sist.

Ia) Mezenteriāla tromboze (Akūtas zarnu asinsvadu slimības)
b) Kuņģa čūla (hroniska vai neprecizēta) ar perforāciju

K550
K255

ACME: K550/K255//*
Is K550 due to K255? YES
ACME UC: K255
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Asinsrite, par Ātriju fibrilāciju I48-

Ātriju fibrilācija parasti pamatcēloņa izvēli neietekmē:
Ia) Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts
I64
b) Pastāvīga (persistējoša) priekškambaru mirdzēšana
I481
[vai –Paroksismāla priekškambaru mirdzēšana I480 u.c. I48.- : SSK- 10 520.lpp.]
c) Esenciāla (primāra) hipertensija
I10
II
ACME: I64/I481/I10/*
Is I64 due to I10? YES
Select Initial TUC = I10 - GenPrin
LMP I10 I64 YES
sasaiste ar priekšroku insultam
Select TUC = I64 - RuleC
ACME UC: I64 - Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts.
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Ātriju fibrilācija pamatcēloņa izvēli neietekmē, pat ja atzīmēta kā
pamatcēlonis.
Ia) Neprecizēta sirds mazspēja
b) Pastāvīga (persistējoša) priekškambaru mirdzēšana
II Insulīnneatkarīgs cukura diabēts bez komplikācijām
Aterosklerotiska kardiopātija
Neprecizēta astma

I509
I481
E119
I251
J459

ACME: I509/I481//*E119 I251 J459
Is I509 due to I481? YES
LMP I481 I251 YES sasaiste ar priekšroku kardiosklerozei (pat no II daļas)
ACME UC: I251
Atsevišķu diagnožu kombinācijā tomēr tā var būt arī pamatcēlonis:
- ja atrodas I daļas pēdējā aizpildītā (pamatcēloņa) līnijā:
Ia) Plaušu embolija bez norādes par akūtu plaušu sirdi
I269
b) Apakšējo ekstremitāšu tromboflebīts
I803
c) Pastāvīga (persistējoša) priekškambaru mirdzēšana
I481
[vai Paroksismāla priekškambaru mirdzēšana I480]
II Neprecizēts cukura diabēts ar neprecizētām komplikācijām E148
ACME: I269/I803/I481/*E148
Is I269 due to I481? YES
Is I803 due to I481? YES
ACME UC: I481 - Pastāvīga (persistējoša) priekškambaru mirdzēšana
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Ia) Aknu taukainā deģenerācija
b) Hronisks alkoholisms

K760
F102

ACME: K760///*F102
Select Initial TUC = K760 - GenPrin
LMC K760 F102 K700 YES
Select TUC = K700 - RuleC
ACME UC: K700 - Alkohola taukainā aknu deģenerācija
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Paldies par uzmanību!
Sniedze Karlsone
Slimību profilakses un kontroles centra
Veselības statistikas nodaļas Veselības aprūpes statistiķe

tālr. 67 38 76 75
mob. tālr. 25 19 14 10
www.spkc.gov.lv
e-pasts sniedze.karlsone@spkc.gov.lv
Duntes iela 22 – 114.kabinets, Rīga, LV - 1005
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