
COVID-19 pacienta veselības stāvokļa novērtējuma tabula 

 

PARAMETRI PACIENTIEM, KAM NAV KRITISKU SIMPTOMU VAI PAZĪMJU 

  
0 punkti 1 punkts 2 punkti 

3 punkti >  
nosūtīt steidzami 

Aprēķināt 

1 Sirdsdarbība (sitieni minūtē) 
(ja nav informācijas par 
sirdsdarbību, atzīmējiet 1 punktu) 

51-90 
41-50 vai 91-110 

vai datu nav 
111-130 

≤ 40 VAI > 130, ja 
tam nav 

skaidrojuma 
 

2a Elpas trūkums 

Nav elpas 
trūkuma 

Elpas trūkums 
mērenas piepūles 
laikā, piemēram, 
ejot no istabas uz 

istabu 

Elpas trūkums 
mērenas piepūles 
laikā, piemēram, 

pieceļoties no 
krēsla 

Izteiktas 
elpošanas 

grūtības, nespēj 
miera stāvoklī 

pabeigt teikumus 

Augstākais 
no 2a vai 

2b 

2b vai Elpošanas ātrums (elpas 
vilcieni minūtē) 

12-20 21-24 9-11 vai 25-29 
8 vai mazāk/30 

vai vairāk 
 

3 Elpas trūkuma gaita 
Tāpat, kā 

iepriekšējā dienā 
vai labāk 

Elpas trūkums, 
izteiktāks nekā 

iepriekšējā dienā 
- 

Izteikta 
pasliktināšanās 
pēdējās stundas 

laikā 

 

4a Skābekļa piesātinājums miera 
stāvoklī 

96% un vairāk 
95% (neveikt 

40 soļu testu bez 
uzraudzības) 

94% (neveikt 
40 soļu testu bez 

uzraudzības) 

93% vai mazāk 
(neveikt 40 soļu 

testu bez 
uzraudzības) 

Augstākais 
no 4a, 4b 

un 4c 

SARKANĀS TRAUKSMES KRITĒRIJI – ja pacientiem ir tālāk minētie simptomi, jāizsauc  NMP 

Šoks vai perifēro funkciju atslēgšanās Izteikts elpas trūkums Citi kritiski simptomi, kuri, iespējams, nav 
saistīti ar COVID-19, piemēram: 

- Samazināts apziņas līmenis 
- Ekstremitātes ir aukstas, mitras un lipīgas  
- Bālums – āda ir plankumaina, pelnu krāsā, 

zila vai ļoti bāla 
- Samazināta urīna izdalīšanās – pēdējās 

24 stundās urīna bijis maz vai nemaz 

- Strauja un izteikta elpošanas 
pasliktināšanās pēdējās stundas 
laikā 

- Jaunizveidojies elpas trūkums 
miera stāvoklī 

- Jaunizveidojusies nespēja pabeigt 
teikumus  

- Pēkšņs elpas trūkums 

- Izteiktas sāpēs krūškurvja centrālajā daļā 
- Kolapss 



4b vai Piesātinājums pēc 40 soļiem Samazinājums 
par 0-1% 

- 
Samazinājums 

par 2% 
Samazinājums 

par 3% vai vairāk 
 

4c vai Izteikts nogurums vai nespēks 
Nav vai vieglā 

formā 

Redzami 
nogurušāks, veicot 
parastas darbības 

Grūtības izkāpt 
no gultas 

Noguruma dēļ 
nespēj parunāt 

 

5a Temperatūra 
≤ 38 °C 38,1-39 °C 

> 39 °C 
vai < 35 °C 

- 
Augstākais 
no 5a vai 

5b 

5b vai Drudžaina sajūta ar drebuļiem 
Nav Drudzis vai drebuļi 

Nekontrolējami 
drebuļi 

-  

6 Laiks kopš pirmo simptomu 
parādīšanās (dienas) 

7 vai mazāk 8 vai vairāk -   

7 Muskuļu sāpes Nav vai vieglā 
formā 

Mērenas Izteiktas   

8 Kognitīvo spēju pasliktināšanās 
Nav 

Samazināta 
modrība 

Jaunizveidojies 
apjukums, 
saasinās 

Samazināts 
apziņas līmenis 

 

9 Blakusslimības Nav Ir - -  

10 Citi smaga iznākuma riska faktori 
(piemēram, vecums,  ne-baltā 
etniskā piederība, augsts ĶMI) 

0-2 3 vai vairāk - -  

KOPĀ    

REZULTĀTU INTERPRETĀCIJA 

Punktu skaits Provizoriska interpretācija Provizoriska rekomendācija 

7 vai vairāk punkti kopā vai 3 punkti jebkurā no 
pozīcijām vai izteikti augstas klīniskās bažas 

AUGSTS RISKS Steidzama nosūtīšana uz slimnīcu 

4-6 punkti kopā vai augstas klīniskās bažas MĒRENS RISKS Izsaukt NMP 

0-3 punkti kopā ZEMS RISKS Sniegt ieteikumus un turpināt 
uzraudzīt mājās 
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