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Ekspertiisi teostajad
Surma protsessi kaardistades telliti ekspertiis 7
seltsilt:








Eesti Anestesioloogide Selts;
Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts;
Eesti Kohtuarstide Selts;
Eesti Patoloogide Selts;
Eesti Perearstide Selts;
Eesti Õdede Liit;
Eesti Ämmaemandate Ühing.

Teemad ekspertidele: surm
 Ajusurma tuvastamise kriteeriumide
ajakohastamise vajalikkus
 Õe õigus tuvastada surma
 Uus surmateatiste süsteem
 Surnu korrastamise standard
 Ekspertide ettepanekud:
 käitumisjuhised erineva usunditaustaga
inimestega suhtlemiseks;
 kohtuarstlik lahang kui surm saabunud
diagnostiliste või ravivõtete tagajärjel.

analysis Surm (s.h tundmatu surm j a v älispõhj use surm)

teavitatakse
tuvastab surma (hooldushaiglas)
väljastab teatise

teavitatakse

kinnitab dokumendid
Õde

Sisend-/kogutav ad andmed
-

surnu isikuandmed: Mall
surnu asukoht: Mall
surma avastamise aeg: Mall

Surmajuhtum

Ettepanek
seaduse
muudatuseks
(from Osalejad)
- õde võib ka
surma
tuvastada?
teavitab
Töötaj a

Arsti/ õe
teav itamine
surmaj uhtumist

Arst

koostab saatekirja

(from Osalejad)

Sisendandmed
-

(from Osalejad)
korrastab

-

üleandmine

teavitab surmast

Surnu
esmane
korrastamine

Surmast
teav itamine

Jah

(from Osalejad)

-

teavitatud arst/õde: Mall
teavitamise aeg: Mall

-

surma
surma
surma
surma

üleandmine

teavitatud isik või asutus: Mall
teavitamise/teatise saatmise aeg: Mall
teavitamise põhjendus: Loend
tervishoiuasutuse andmed: Mall

-

Välj unddokumendid

Omasteta isik
Kohalik
omavalitsus
(from Välised osapooled)
Välisriigi kodanik

-

Surnu
üleandmine
omaste
esindaj ale

HK

TAI registrid

(from Välised osapooled)

(from Välised osapooled)

teatis KOV-le: Mall
teatis Välisministeeriumile: Mall
teatis politseile: Mall
surmafaktiteatis RR-sse: Mall

[raviarve]

Surnuv edaj a
Arstliku
surmateatise
v älj astamine

[registriteatised]

Välj undandmed

(from Osalejad) Meditsiinidokumentide
v ormistamine

Juhtum
lõpetatud

-

raviarve andmed: Mall
lõplik epikriis: Mall
registriteatised: Mall

üleandmine

Välj undandmed

aeg
fakti tuvastaja: Mall
tuvastamise alus: Loend
tuvastamise koht: Mall

surnu üleandmis-vastuvõtmisakt: Mall

(from Osalejad)
vormistab
dokumendid

Surnu
hoiustamine\
transportimine

Omaksed

Välj undandmed

-

Sekretär

transport
Ei
Kas lahang on vajalik?
Ei
teavitamine

Välj undandmed

Saatekiri surnu hoiustamiseks: Mall

kontaktisikute andmed: Mall

teavitab surmast
tuvastab surma

Surma
fakti
tuv astamine

Dokumendid

Dokumendid

Lahangu
saatekirj a
koostamine

Surnu
isiklike
asj ade
üleandmine

Esemed
üle antud

[Dokumentide tagastamine] Dokumendid
esemete üleandmis-vastuvõtmisakt: Mall
Lahang
-

Välj undandmed
[lõplik epikriis]
surnu täiendavad isikuandmed: Mall
ema andmed (kuni 1 a lapse surma korral): Mall
perinataalne surm saabus: Loend
surmakoht: Loend
surmapõhjus määratud: Loend
TIS
surma põhjustas: Loend
(from Välised osapooled)
surma põhjused (lõplik kliiniline või patoanatoomiline diagnoos): Mall
välispõhjus: Mall
välispõhjuse täpsustus: Mall
vigastatu tegevus juhtumi toimumise ajal: Loend
perinataalsurma põhjused: Mall
teatise koostaja andmed: Mall

Tuvastamata isik / kuriteo ohver[Eesti kodanik]
Välj undandmed

Välisministeerium
(from Välised osapooled)
Politsei
(from Välised osapooled)

RR
(from Välised osapooled) -

suunava arsti andmed: Mall
lõplik kliiniline diagnoos: Mall
lahangule suunamise põhjus: Loend
kokkuvõte patsiendi ravist: Mall
saatekirja vormistaja andmed: Mall

Välj unddokumendid

Dokumendid
-

Saatekiri lahangule: Mall
Haiguslugu
Kiirabikaart: Mall

-

Arstlik surmateatis: Mall

[arstlik surmateatis]

Surma fakti tuvastamine
Ettepanek seaduse muudatuseks – õde
võib ka surma tuvastada juhul, kui patsient
sureb haiglas, kus puudub ööpäevaringne
valve

Surma fakti tuvastamise alus
vereringe täielik ja pöördumatu lakkamine
 1 – kas isik on teadvusel;
 2 – kas suurtel arteritel on pulss palpeeritav;
 3 – kas iseseisev hingamine on olemas;
 4 – kas on olemas aktiivne lihastoonus;
 5 – kas seisundi tekkest on möödas vähem kui 10 minutit
peaaju funktsioonide täielik ja pöördumatu lakkamine
 1 – kas patsiendil ilmneb mingeid psüühilise kontakti või reageerimise avaldusi;
 2 – kas esineb mingeid lihastoonuse tunnuseid;
 3 – kas pupillid reageerivad valgusele;
 4 – kas pupillid on väga kitsad /läbimõõt alla 3–4 mm/;
 5 – kas pea pööramisel külgedele ilmneb silmade konjugeeritud deviatsiooni vastassuunas
/nukusilmade fenomen/;
 6 – kas vallandub korneaalrefleks kummalgi pool;
 7 – kas ilmneb köharefleks neelu ja trahhea ärritamisel aspiratsioonikateetriga;
 8 – kas ilmneb mingisugust motoorset reaktsiooni kraniaalnärvide innervatsiooni alal mingi
kehaosa stimulatsioonil /küünejuurte, kõrvanibu, ninajuure jm pigistamisel/;
 9 – kas silmamunadele vajutamisel tekib südamesageduse muutus /kardioinhibitoorne refleks/;
 10 – kas iseseisev hingamine on olemas;
 11 – arteriaalne rõhk;
 12 – rektaalne temperatuur

Arstliku surmateatise
väljastamine
Tervishoiuasutuse andmed
Surnu isikuandmed
Surma aeg
Teavitamise põhjendus
Surma fakti tuvastaja
Teatise koostamise kuupäev

Surnu korrastamine
Koostatud näidis standard

Surnu isiklike asjade üle
andmine
Esemete üleandmis-vastuvõtmis akt
 surnu isikuandmed
 esemete loetelu (riided, dokumendid, väärtasjad, raha,
proteesid, abivahendid, muu)
 üleandja (tagastaja) ees- ja perekonnanimi
 üleandja telefon
 vastuvõtja ees- ja perekonnanimi
 vastuvõtja isikukood
 vastuvõtja telefon
 esemete tagastamise kuupäev ja kellaaeg

Lahangu saatekirja koostamine
Suunava arsti andmed
Lõplik kliiniline diagnoos*
Lahangule suunamise põhjus
Kokkuvõte patsiendi ravist*
Saatekirja vormistaja andmed

Teemad ekspertidele: pat. lahang
 Vastuolu seadusandluses: seadus nõuab lahangu
protokolli väljastamist, SoM määrus protokolli väljavõtte.
 Surnultsündinul puudub isikukood.
 Ekspertide ettepanekud, nt politsei kirjalik põhjendustega
teavitamine kohtuarstliku lahangu vajalikkusest.

analysis Patoanatoomiline lahang

Arst

Surnuv edaj a

Patoloog

Patoloogi abiline

(from Osalejad)

(from Osalejad)

(from Osalejad)

(from Osalejad)

Patoanatoomilisele
lahangule

Surnu
transportimine j a
üleandmine

Patoanatoomiline
lahang

Surnuv edaj a Surnu omaksed
(from Osalejad) (from Osalejad)

Lahangule
või teade
Lahangule
Ebaselge surm

Sisendandmed
-

«teade»

Arsti andmed: Mall
Arvatav/eeldatav surma põhjus: Mall
Lahangule suunamise põhjus: Loend
Loote/surnult sündinu andmed: Mall
Loote/surnult sündinu surma põhjus: Mall
Muud andmed: Mall
Osakonna andmed: Mall
Saatekirja liik: Loend
Surnu andmed: Mall
Teostatud uuringud: Mall
Haigusloo andmed: Mall
Avalduse esitaja eesnimi: Mall
Avalduse esitaja perekonnanimi: Mall
Avalduse esitaja isikukood: Mall
Avalduse esitada kontakt andmed: Mall
Lahangu eeldatav maksumus: Mall
Olen nõus maksma kuni (maksimum määr): Mall
Avalduse esitamise kuupäev ja kellaaeg: Mall
Lahangu toimumise kuupäev ja kellaaeg: Mall
Nõusoleku kuupäev ja kellaaeg: Mall

Sisenddokumendid
-

Omaste avaldus: Mall
Nõusolek lahanguks: Mall
Epikriis: Mall
Lahangu saatekiri: Mall

Surnu üle antud ja
juhtum lõpetatud

Sisendandmed
-

Riik tasub ainult
surnu transpordi
lahangule

Saatva asutuse andmed: Mall
Surnu andmed: Mall
Surnu omaste andmed: Mall
Vastu võetud: Mall
Vastuvõtja andmed: Mall
Üle andja andmed: Mall
Üle antud: Mall

Välj undandmed
-

Surnu andmed: Mall
Vastuvõtja andmed: Mall
Üle andja andmed: Mall
Üle antud: Mall

Välj undandmed
-

Lahangu
materj alid

Lahangu number: Mall
Lahangu tegemise kuupäev: Mall
Patoloogi eesnimi: Mall
Patoloogi perekonnanimi: Mall
Patoloogi registreerimistunnistuse number: Mall
Surnu andmed: Mall
Haigla või perearsti andmed: Mall
Kliiniline diagnoos ja kood RHK-10 järgi: Mall
Lahanguleiu kirjeldus: Mall
Skeemid ja fotod: Mall
Uuringud: Mall

Välj unddokumendid
-

Surnu üleandmis/vastuvõtu akt: Mall

Surnultsündinul
puudub isikukood

Kohtuarstlik
ekspertiis
Uurimisasutus või
prokuratuur

Surnu
korrastamine j a
üleandmine

Välj unddokumendid
«teade»

-

TIS/HIS
(from Välised osapooled)

Arstlik surmateatis: Mall
Lahangu protokoll: Mall
Lahangu protokolli väljavõte: Mall

Vastuolu
õiguaktides

Teemad ekspertidele: kohtuarstlik lahang
 välispõhjustest tingitud surma definitsiooni ja tegurite
määratlemine õigusaktis.
 Kohtuarstide ligipääs e-Tervisele ja HIS’le.
 Surnu transport.
 Ekspertide ettepanekud.

analysis Kohtuarstlik lahang j a ekspertiis

Surnuv edaj a
(from Osalejad)

SPTS § 22 lg 1
ei ole
määratletud
välispõhjusest
tingitud surma
definitsiooni ja
tegureid

Sisenddokumendid
-

Arst

Notariaalne volitus: Mall

(from Osalejad)

Surnuv edaj a Surnu omaksed
(from Osalejad) (from Osalejad)

Kohtuarstlik
lahang

Välispõhjusest tingitud
surm
Surnu
transportimine j a
üleandmine

(from Sisendprotsess)

Kohtuarstliku
lahangu/ekspertiisi
v ormistamine

Ainult menetleja loal

Surnu
üleandmine

Meditsiinidokumentide
tagastamine

Kohtuarstlik
ekspertiis

Patoanatoomiliselt
lahangult
(from Sisendprotsess)

Välj undandmed

Sisenddokumendid
-

Menetleja määrus: Mall
Saatekiri kohtuarstlikule lahangule: Mall

Sisendandmed
-

Surnu andmed: Mall
Väljavõte haigusloost: Mall

-

Abipersonal: Mall
Arstlik surmateatis: Mall
Ekspert: Mall
Ekspertiis: Mall
Isikuandmed: Mall
Juuresviibinud isikud: Mall
Koostaja andmed: Mall
Lahangu/Ekspertiisiakti nr. ja kuupäev: Mall
Uuring: Mall
Uuringu tegemisel osalesid: Mall

PAKS
-

Kohtuarstidel
puudub
juurdepääs HIS'i
TIS/HIS
(from Välised osapooled)

(from Välised osapooled)

Välj unddokumendid
-

Välj unddokumendid

(from Välised osapooled)

Kohtuarstliku lahangu/ekspertiisi akt: Mall

KEIS
(from Välised osapooled)

Üleandmis/vastuvõtu akt: Mall

Riik tasub ainult
surnu transpordi
EKEIsse

Täname!

