
Ar Kokkopja-Arborista darbu 
saistīto traumu neatliekamās 
palīdzības un slimību profilakses 
pamatprincipi.

Dr. Armands Kāpostiņš

LKAB kopsapulce 2020



Cilvēks un vide.

Kas ir svarīgi?

Dažādu faktoru ietekme uz cilvēka 
ķermeni.

Laika periods kurā notiek 
mijiedarbība.

Intensitāte.

Akūti gadījumi 🡪 neatliekamā 
palīdzība

Hroniski gadījumi 🡪 profilakse, 
terapija.



Riska faktoru grupas:

•Vide

•Aprīkojums

•Tehnika

•Cilvēks – fiziskā sagatavotība, 
zināšanas.

•U.c.
https://www.facebook.com/Jeffordtreeservices/



Kā samazināt fatālo nelaimes gadījumu skaitu?

1. Darba drošība.

2. Profilakse.

3. Zināšanas un prasmes sniegt 
neatliekamo –medicīnisko palīdzību.



Pārskats

• KPR.
•Akūtie gadījumi:

• Laikapstākļu ietekme.
• Asiņošana.
• Galvas un kakla traumas.
• Krūšukurvja traumas.
• Muskuloskeletālās sistēmas traumas.
• Citi akūti stāvokļi.

•Hroniskie gadījumi.



Neatliekamā 
palīdzība ABC

Visiem būtu jāzin!

• A - airways

• B – breathing

• C - circulation

http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/pirma_palidziba/palidziba/atdzivinasanas_pasakumi/



Kompresijas

• Ja pacients neelpo, uzreiz, nemeklējot pulsu, ir 
jāveic kompresijas.

• Kompresijām jābūt kvalitatīvām!
• 100-120 reizes minūtē.
• 5-6cm dziļumā (1/3 krūšu kurvja).
• 30:2 ( kompresijas : elpas). 
• Jāsagaida krūšukurvja izplešanās pirms tiek uzsākta 

jauna kompresija, lai tiktu saglabāt amplitūda.
https://www.firstaidforfree.com/how-many-cycles-o
f-cpr-should-you-perform-in-2-minutes/



Elpceļi.

•Elpceļu atbrīvošana.

•Piepacelt galvu un zodu.

• Izvairīties no straujām kustībām.

http://www.central-laborers.com/healthier_online/CPR.html



Laikapstākļi
Nozīmīga ir siltuma vadīšana, saglabāšana.
Laikapstākļus nevar kontrolēt, organismu - daļēji. 

Vides faktori : Temperatūra, mitrums, vējš.
Organisma faktori:
● Fizioloģiskā sagatavotība/veselība. 
● Vecums (virs 50 gadiem, salīdzinoši, pasliktinās 

cirkulācija).
● Nozīme arī orgaisma hidratācijai un uzņemtajām 

barības vielām. 



Hipotermija

Vieglas ķermeņa atdzišanas pazīmes - ķermeņa temperatūra ir 
virs 30 grādiem pēc celsija:

• cietušajam ir drebuļi/trīcēšana;
•

koordinācijas traucējumi;
•

pavājinās domāšana un atmiņa.

Smagas ķermeņa atdzišanas pazīmes - ķermeņa temperatūra ir 
zem 30 grādiem pēc celsija:

• cilvēkam var būt palēnināta sirdsdarbība;
•

asinsspiediena pazemināšanās;
•

paplašinātas acu zīlītes;
•

pavājināti ķermeņa refleksi;
•

samaņas zudums.

http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/padomi/apsaldejumi_un_kermena_atdzisana/

https://theclimateadvisor.com/climate-change-deadly-heat-and-you/

http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/padomi/apsaldejumi_un_kermena_atdzisana/


Kā rīkoties?

Nogādājiet cietušo siltās telpās.

Atbrīvojiet viņu no mitrām vai slapjām drēbēm un apaviem;

Sasedziet ar siltām segām.

Sasedziet arī galvu, seja jāatstāj neapsegta;

Dodiet padzerties siltu šķidrumu, kas nesatur kofeīnu;

Meklējiet medicīnisko palīdzību;

Neiegremdējiet cietušo karstā ūdenī, tas sasildīs viņu pārāk ātri;

Kategoriski aizliegts cietušajam dod alkoholu!

Pie nopietnas hipotermijas nedrīkst pārāk ātri sasildīt, tas var novest pie aritmiju attīstības!



Pārkaršana.

Ķermenim veicot darbu, paralēli veiktajam darbam, daļa 
bioķīmiskās enerģijas tiek pārveidota siltuma enerģijā. 

Organismā ir dzesēšanas ‘’iekārtas’’ - āda ar sviedru dziedzeriem 
un asinsvadiem.

Ja ķermeņa temperatūra sasniedz 380C tā ir pārkaršana.

Var attīstīties:

○ Karstuma radīts nespēks

○ Karstuma dūriens

○ Karstuma krampji

https://www.earthslab.com/physiology/thermoregulation-temper
ature-regulation-skin-hypothermia-hyperthermia/



Katstuma rdīts nespēks 
Tā ir organisma reakcija uz sviedros esošā ūdens un sāļu pārmērīgu zudumu.

Kā atpazīt? 
Āda var kļūt vēsa un mitra. 
Cietušā pulss būs ātrs un vājš, elpošana — ātra 
un sekla. 
Vispārējas pazīmes: 
● Pastiprināta svīšana 
● Bālums 
● Muskuļu krampji 
● Nogurums Vājums 
● Reibonis 
● Galvassāpes 
● Slikta dūša vai vemšana 
● Reibonis

Kā rīkoties? 
● Efektīvi atvēsināšanās pasākumi ir šādi: 
● Vēsi, bezalkoholiski dzērieni 
● Vēsa duša, vanna vai norīvēšanās ar 

samitrinātu dvieli vai sūkli 
● Vide, kurā pieejama gaisa kondicionēšana 

Viegls apģērbs 
● Atpūta



Karstuma dūriens. 
Organisms nespēj atdzist. 10–15 minūšu laikā ķermeņa temperatūra var pieaugt līdz 41 ºC.

Kā atpazīt? 

Simptomi, kas liecina par karstuma dūrienu, ir 
dažādi, tomēr tie var ietvert šādas pazīmes: 

● Pēkšņa ķermeņa temperatūras 
paaugstināšanās (virs 39º C)

● Apsārtusi, karsta un sausa āda (svīšanas nav)
● Paātrināts pulss 
● Pulsējošas galvassāpes 
● Reibonis 
● Slikta dūša 
● Apjukums 
● Bezsamaņa

Kā rīkoties? 
● Novietojiet cietušo guļus ar paceltu galvgali 

ēnainā vietā. 
● Ātri atvēsiniet cietušo, vēlams cietušo galvu, 

kaklu un paduses dzesēt ar mitrām 
kompresēm, kā arī daudzkārtīgi apšpricēt 
cietušo ar vēsu ūdeni. 

● Atcerieties, ka cietušo nedrīkst strauji vest 
aukstā ūdenī, jo tas var izraisīt galvas 
smadzeņu bojājumus vai pat cietušā nāvi. 

● Uzraugiet ķermeņa temperatūru un turpiniet 
veikt atvēsināšanas pasākumus, kamēr 
ķermeņa temperatūra nokrītas līdz 38–39º C.

●  Dodiet dzert vēsus dzērienus, vislabāk – 
ūdeni



Karstuma krampji
Zems sāļu līmenis muskuļos ir karstuma krampju cēlonis.

Kā atpazīt? 

Karstuma krampji ir muskuļu sāpes vai spazmas 
(parasti kāju, roku vai vēdera muskuļu), kas var 
rasties saistībā ar intensīvu fizisko slodzi. 

Kā rīkoties? 

Ja medicīniskā palīdzība nav nepieciešama, 
rīkojieties šādi: Pārtrauciet visas aktivitātes un 
mierīgi pasēdiet vēsā vietā. Dzeriet sulu, sporta 
dzērienus vai viegli sālītu ūdeni. Neturpiniet 
intensīvas fiziskas aktivitātes tuvāko stundu laikā, 
kamēr krampji pāriet. Turpmāka pārpūle var 
izraisīt karstuma nespēku vai karstuma dūrienu. 

Ja karstuma krampji nepāriet stundas laikā, 
meklējiet medicīnisko palīdzību.

http://blog.brode.co/what-are-electrolytes/



Asiņošana
Liela daļa no ne-fatāliem smagiem ievainojumiem kokkopja-arborista profesijā.

Visbiežāk rodas traumatiska asinsvadu bojājuma rezultātā (asinis atstāj cirkulāciju).

● Atvērta/ārējā asiņošana - parasti asu priekšmetu iedarbības rezultātā. 

● Iekšējā asiņošana – parasti trulas traumas rezultātā. Simptomi var parādīties novēloti. 

Notikuma vietā grūti palīdzēt, nepieciešama hospitalizācija.

Izvērtējot risku: mehānisms, bālums, svīšana, paātrināts/palēlināts pulss, apziņas trauc.

● Kombinēta:

Biežāk penetrējošām traumām. 

Svarīgi neņemt ārā svešķermeni, bet to fiksēt un pārsiet, izvairīties no audu traumatizēšanas. Izņēmums, ja 
traucē veikt kardiopulmonāro resusitāciju(KPR), elpot - nosprosto elpceļus.



Atvērta asiņošana
● Arteriāla 

● Venoza

● Kapilāra

Rīcība:

1. Apturēt – ar roku spiedienu, ar pārsēju, ar žņaugu.

2. Attīrīt, ūdens, ziepes.

3. Pārsiet.

Neizmantot H2O2, jodu, spirtu!

Ja brūce dziļāka par 0,5 cm, netīra ( savainojums gūts, piem., ar 
sarūsējušu naglu, veido savienojumu ar kaulu, cīpslām, 
muskuļiem, asiņosanu neizdodas apturēt 🡪  Doties uz nmp https://www.wisegeek.com/what-is-sterile-gauze.htm



Mīksts žņaugs
Pielieto: 

● Gadījumos, kad asiņošanu neizdodas apturēt ar 
spiedošu pārsēju un asins zuduma ātruma dēļ 
draud iestāties hemorāģisks šoks.

● Ekstremitāšu amputācijas gadījumā.

Svarigi zināt kā to dara!

○ Virs asiņojošas vietas(tuvāk ķermenim).
○ Nesien uz locītavām, asiņošanas vietas, lūzumiem.
○ Atzīmē laiku, kad žņaugs uzlikts ( ne ilgāk kā 2h).

http://medical.tpub.com/14274/css/Hemorrhage-Continued-197.htm



Galvas un 
kakla traumas

Darba drošība un aizsarglīdzekļi.

Biežāk strādājot uz zemes.

Dzīvībai ļoti bīstami ievainojumi.

Svarīgi pēc traumas gūšanas 
imobilizēt galvu un kalu.

Neizdarīt stipru spiedienu uz 
galvaskausu apturot asiņošanu.

https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/neck-pain/



Pievērst uzmanību!
1. Ja darbinieks nav nēsājis ķiveri.
2. Stipra trieciena gadījumā.
3. Nokritis no augstuma.

Ne vienmēr tūlītēji būs redzamas 
traumas pazīmes!

http://neuropetvet.com/neuro-words-for-nerds/term-coup-contrecoup-injury/



Simptomi
Agrīni:
● Apjukums
● Samaņas zudums
● Lēkmes
● Vemšana
● Galvas/kakla sāpes
● Gaitas traucējumi
● Asiņošana
● U.c.

Vēlīni:

● Kakla apvidus zemādas tūska.

● Sāpes ko izraisa pieskāriens

● Roku, kāju jušanas traucējumi.

● Atšķirīga izmēra acu zīlītes (anizohorija).

● Muskuļu vājums, paralīze.

http://hhsnj.adam.com/content.aspx?productid=117&pid=1&gid=000028

https://safeharborhouse.com/what-drugs-cause-dilated-pupils/



Biežākās patoloģijas

• Smadzeņu satricinājums.

• Sub-/epi- durālas hematomas.

• Kakla skriemeļu lūzumi.

https://teachmesurgery.com/neurosurgery/traumatic-injuries/subdural-haematoma/

https://www.lawbyyourside.com/spinal-cord-injury-lawyer/



Kā rīkoties?
Ķiveri neņemt nost! 

Izņēmumi - stipra asiņošana, traucē veikt KPR.

Atvērtus skalpa bojājumus netamponēt!

Penetrējošus svešķermeņus nevilkt ārā!

Ja asiņo 🡪 sauss sterils pārsējs (ādas krokas pirms 
pārsēja pārliek virs brūces).

Lūzumu gadījumā vājāka kompresija.

Ja vemšana - pagriest uz kreisajiem sāniem. https://www.researchgate.net/figure/The-different-types-of-immobilization-using-the-E
MS-IMMO-Protocol-Every-trauma_fig2_303096838



Krūšu kurvja traumas.
Traumas šajā apvidū lielākoties saistītas ar 
plaušu, sirds/asinsvadu sistēmu 
bojājumiem.

Trulas - slēgti bojājumi, grūtāk pamanīt, 
bet ne mazāk bīstamas.

Penetrējošas - atvērti bojājumi.
https://clinicalgate.com/the-lungs-and-chest-wall/



Slēgtas traumas
Krītot, sitiens ar zaru utml.

Nav virspusēja ādas pārrāvuma.

Bieži asociējas ar ribu lūzumiem. 

Ribu lūzumi var penetrēt uz iekšu radot apkārtējo 
audu, orgānu bojājumu, piem., plašu, asinsvadu, 
nieru. 

Halát, Gabriel et. al. (2017). Treatment of air leak in polytrauma patients 
with blunt chest injury. Injury. 



Simptomi un pazīmes.

•Zilumi/zemādas hematomas(var parādīties arī pēc vairākām stundām). 

•Krūšukurvja sāpes.

•Asiņu spļaušana, vemšana.

•Grūtības runāt, elpas trūkums.

•Viena krūšukurvja puse nepiedalās(atpaliek) elpošanā.



Kā rīkoties?

Izmeklē 
pacientu pēc 

ABC.

Ja iespējams, 
jāatbrīvo krūšu 

kurvis no 
drēbēm.

Sasituma vietu 
viegli palpē. 



Traumatiski ievainojumi.
Ribu lūzumi. Stabili, nestabili, atvērti.

Nestabils krūšukurvis. Paradoksāla elpošana. 

Cazares, Shelley et al.(2017). Significance of Rib 
Fractures Potentially Caused by Blunt-Impact 
Non-Lethal Weapons. 



Pneimotorakss

•Biežāk pie penetrējošām 
traumām.

•Brūces slēgšanai jāizmanto 
gaisu necaurlaidošs pārsējs. 

•Ja asiņo🡪pārsējs, ja turpina 
sūkties 🡪neņem nost pārsēju!

https://blogs.biomedcentral.com/on-medicine/2016/07/15/simulating-stressful-surgical-procedure-l
earning-manage-traumatic-pneumothorax/



Muskuloskeletālie ievainojumi.

Muskuloskeletālās sistēmas pamatfunkcijas : 

1. Iekšejo orgānu aizsardzība.

2. Kustības un satabilitātes nodrošinaāsana.

Muskuloskeletālo sistēmu veido : 
● Kauli
● Locītavas
● Saites
● Cīpslas
● Muskuļi

Visas šis sastāvdaļas ir pakļautas un var tikt taumētas arējo spēku iedarbības rezultāta.

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-human-body-systems



Visbiežākās msk. sistēmas traumas.
● Lūzumi (kauli)
● Mežģījumi (locītavas)
● Sastiepumi (muskuļi, saites)
● Plīsumi (muskuļi, saites, cīpslas)

Traumas nav diverencējamas notikuma vietā, 
nepieciešama tālaka izmeklēšana, visbiežak vismaz 
‘’rentgens’’. 

Pieņem, ka lūzums. 

Pārvedot veic korektu imobilizācija.



Muskuļa sastiepums

Muskuļa sastiepums/plīsums rodas pārlieku liela iestiepuma rezultatā.
Attīstās sāpes, pietūkums, apsārtums, stīvums.

Ja spēj diferencēt un ir zināms traumas mehānisms, tad piemētota 
terapija ir ‘’RICE’’  Rest, Ice, Compressions, and Elevation.

● Atpūta, minimāla aktivitāte 2-3 dienas. 
● Auksums pēc iespejas ātrak pēc negadījuma notikšanas, ne uz 

kailas ādas.  Pēctam 3-4x dienā aukstums 10-20 min.
● Kompresijas(elastīgās saites, bet ne tā ka tiek pārtraukta 

cirkulācija.
● Ekstremitātes elevācija augstāk par sirdi, lai samazinātu tūskas 

veidošanos.

https://quayhealth.com.au/ive-pulled-a-muscle-what-now/

https://www.sportscarept.com/r-i-c-e-its-not-just-a-food/



Locītavu traumas.
Locītavu mežgījumi un saišu plīsumi notiek lielākoties krītot, vai lecot no 
augstuma, kas ir mazāks par 4-5 m. Visvairāk tiek traumētas potītes, ceļu 
locītavas.

Simptomi - sāpes, pietūkums, zilumi (zemādas asinsizplūdumi), locītavas 
mazkustīgums. 
Var parādīties tirpšana, jušanas traucējumi.

● Mežģījums ar dislokāciju - jādiferencē no lūzumiem (biežāk plecu, 
pirkstu falangu loc.).

● Repozīcija var būt spontāna.
● Sāpes un iekaisums apgrūtina repozīciju. Parasti ir nepieciešami 

atsāpinošie medikamenti.
● Jaizvērtē neirovaskularās sistēmas iesaisti (tirpšana, jušanas trauc., 

pulss uz leju no bojājuma(distāli)).

https://orthopedicspecialistsofseattle.com/glossary/dislocated-elbo
w/

https://en.wikipedia.org/wiki/Brachial_artery



Lūzumi
Atvērti - redzamas ādas bojājuma pazīmes.
Slēgti - ‘’plaisu’’ lūzumi jādiferencē no saišu sastiepumiem, 
plīsumiem.

● Atvērti lūzumi ir ar sliktāku prognozi, tiek kontaminēta 
brūce, lielāks risks komplikācijām.

● Asiņošana lūzumu gadījumā var novest pie nopietna asiņu 
zuduma un izraisīt hemorāģisku šoku.

● Arī slēgtie lūzumi, it īpaši lielio stobra kaulu un iegurņa 
kaulu lūzumi var radīt masīvas hematomas.

Ja aizdomas par šoku nedrīkst dot ēst vai dzert, jo tas var 
veicināt vemšanu un aizrīšanos.  
Jānogulda stabilajā sānu guļā.

https://difference.guru/difference-between-an-open-and-a-closed-fracture/

https://www.healthnavigator.org.nz/health-a-z/r/recovery-position/



Kā palīdzēt?

• Imobilizācija.

• Pretsāpju līdzekļi.

• Ja asiņo, censties to apturēt 
ar spiedošu pārsēju. Nespiest 
ar rokām uz lūzuma vietas! 

• Ja asinis sūcas cauri pārsējam 
- neņemt nost pārsēju, bet likt 
pāri jaunu.

http://www.healthofchildren.com/I-K/Immobilization.html



Traumas, bet ne tikai!

Akūti stāvokļi, kas var izraisīt 
tiešu vai netiešu dzīvības 
apdraudējumu!

Cukura diabēta komplikācijas – 
hipoglikēmiskais šoks.

Kardiovaskulārās saslimšanas.

Anafilaktiskais šoks.

https://www.theguardian.com/science/2015/sep/18/ig-nobel-prizes-2015

https://www.indiamart.com/proddetail/aspirin-api-19523146348.html

https://medlineplus.gov/ency/imagepages/19629.htm

https://blog.glycoleap.com/what-to-do-for-low-blood-sugar/



Hroniskās slimības
Kairinošais faktors – ar zemu intensitāti, iedarbojoties ilgāku laiku.
● Vibrācija – reino sindroms, jušanas trauc, muskuļu plēģijas (nervu 

bojājums)
● Pārslodze – osteoartrīti, karpalā kanāla sindroms ( arī vibrācija).
● Troksnis – dzirdes traucējumi
● U.c.

Liela nozīme darba drošības pasākumiem, aprīkojumam.
Regulāriem profilaktiskiem pasākumiem.



Vingrojumu rutīna. 













Karpālā kanāla sindroms
● Nerva nospiedums visbiežāk mēdz veidoties 

plaukstas pamatnē – karpālajā kanālā.
● Simptomi:

○ progresējoša tirpšana un sāpes rokās, īpaši 
naktīs,

○ pietūkums, nejūtīgums pirkstos no rītiem,

○ kustību traucējumi plaukstās, rokas nespēks,

○ nespēja satvert un noturēt sīkus priekšmetus.
● Jāatceras, ka iemesls simptomiem ne 

vienmēr ir lokalizēts karpālā kanāla līmenī!

https://arsmed.lv/dienas-stacionars/karpala-kanala-sindroms/
https://www.aafp.org/afp/2016/1215/p993-s1.html



Profilakse
● Atpūta.
● Regulāri vingrinājumi.

http://www.dynamicptmichigan.com/resources/tips-for-healthy-living.html



Ārstēšana
● Saudzējošs režīms. Vieglas kompresijas neiropātijas 

gadījumā, ja simptomi ir tikko sākušies, rekomendē roku 
vairāk saudzēt.

● Medikamentoza terapija. Vieglākos gadījumos  izmanto 
medikamentozu terapiju ar lokālām injekcijām. Tam 
izmanto gan pretiekaisuma līdzekļus, gan steroīdu 
injekcijas jeb blokādi.

● Fizikālā terapija. Ultraskaņa ar ārstniecisku ziedi, 
magnētterapija, elektroforēze u.c. procedūras palīdz 
mazināt tūsku un atbrīvot saspiesto nervu. Labi palīdz arī 
speciālās ortozes, kas ļauj turēt roku pareizā stāvoklī.

● Operācija. Nerva saspieduma atbrīvošanai izmanto 
konvencionālo metodi vai jaunāko un daudz mazāk 
traumatisko endoskopisko metodi.

https://www.armstrongamerika.com/products/thumb-splint-and-wrist-brace-reduce-carpal-tunnel



Kopsavilkums.
● Jo bīstamāka profesija – lielāka 

nepieciešamība pēc neatliekamās 
medicīniskās palīdzības prasmēm.

● Jāievēro ‘’visi citi’’ drošas prakses 
priekšnosacījumi, lai izvairītos no ārējo 
faktoru ietekmes.

● Hroniskām problēmām – ‘’hroniska’’ 
profilakse.



Paldies par uzmanību!


