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Mugurkaula slimību saistīšanai ar arodu uz Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 

slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centru ir nosūtāmas sekojošas personas:  
   

Pacienta stāvoklis 
1. Darba attiecības patreiz un/vai vai šīs slimības dēļ pārtraukts darba stāžs ar dokumentālu 

apstiprinājumu.  

2. Darba nespējas pazīmes sakarā ar mugurkaula kakla un jostas – krustu daļas spondilozi ar 

sekundāru radikulopātiju, starpskiemeļu diska trūci, deģenerāciju u.c. 

3. Nav datu par sistēmisku, iekaisīgu mugurkaula un/vai locītavu slimībām. 

 

Darba apstākļu anamnēze 
1. Fiziska pārslodze vismaz 50% darba laika tiešajos darba pienākumos. 

2. Nepārtraukta darba stāžs 8 - 10 gadi. Kopējais dienā paceltais svars – 8 – 10 tonnas.  

3. Ceļamo vai pārvietojamo kravu svars 50 kg vīriešiem vai 35 kg sievietēm. Kravu svars var būt 

mazāks gadījumos, ja: 

a. kravas tiek celtas augstāk par plecu līmeni; 

b. biežāk par vienu kravu minūtē; 

c. darbs saistīts ar nemehanizētu smagumu celšanu, pārvietošanu, ieskaitot biežu noliekšanos 

un/vai pagriešanos; 

d. jāceļ tālāk kā pusrokas attālumā no ķermeņa; 

e. vispārējās vibrācijas iedarbība; 

f. ir minēto apstākļu kombinācija. 

Tomēr, arī pie šiem papildus noteikumiem, ik reizi paceltajam smagumam ir jābūt vismaz 8 

kg vīriešiem un 5 kg sievietēm un kopēji dienā paceltajam svaram ir jābūt 4 – 6 tonnām. 

4. Prasība pēc darba stāža 8 – 10 gadi var tikt samazināta, ja dienā tiek paceltas vairāk kā 10 tonnas. 

Šajā gadījumā darba stāžam ir jābūt vismaz 3 – 4 gadiem.  

5. Darbs vispārējās vibrācijas ietekmē 8 – 10 gadus. Ja vibrācijas ietekme ir bijusi sevišķi spēcīga un 

nav tikuši lietoti amortizatori, tad aroda etioloģijas muguras patoloģija var attīstīties 3 – 4 gadu 

laikā.  

6. Darbs piespiedu pozā ilgāk nekā 50% no darba maiņas laika. Par piespiedu pozu uzskatāms 

ķermeņa stāvoklis, kur stādājošam ir ilgstoši jānotur paša ķermeņa vai tā daļu svars, strādājot 

stāvus, sēdus, guļus, tupus un citās neērtās pozās.  

7. Periodiska smaguma noturēšana ar abām rokām ( ar vienu roku): vīriešiem – vairāk par 10 kg (5 

kg), sievietēm – vairāk par 7 kg (3 kg). 

4. Nelaimes gadījumi vai akūtas pārslodzes var novest pie arodslimības. Šādos gadījumos ir jābūt 

aktam par nelaimes gadījumu darbā. 

 

Vadlīnijas pieņemtas sēdē 18.03.2005. 


