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Käsitlusulatus

¾ patoanatoomiline lahang
¾ kohtuarstlik lahang ja ekspertiis

Protsesside koostamise alused
¾ Surma põhjuse tuvastamise seadus;
¾ Perekonnaseisutoimingute seadus;
¾ Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise
ning nende dokumentide säilitamise tingimused
ja kord (SoM 18.09.2010 määrus nr 56);
¾ Arstliku surmateatise vorm ja täitmise kord (SoM
13.12.2007 määrus nr 83);
¾ Haiglate dokumendid (juhendid, vormid jms);
¾ EKEI dokumendid.
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Sisendandmed

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
Nõusolek lahanguks: Mall
Omaste avaldus: Mall
Osakonna andmed: Mall
Saatekirja liik: Loend
Surnu andmed: Mall
Teostatud uuringud: Mall
Väljavõte haigusloost: Mall
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ekspertiis
Uurimisasutus või
prokuratuur

-

Surnu
korrastamine j a
üleandmine

Surnu üleandmis/v astuv õtu akt

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

-

Lahangu
materj alid

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

Välj undandmed
-

Ettepanek seaduse
muudatuseks:
materjale võiks
säilitada 10 aastat,
kuna praeguse nõude
täitmine on asutustel
piiratud ruumiressursi
tõttu keeruline.

(from Välised osapooled)

TIS/HIS
(from Välised osapooled)

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

Surnu üle antud ja
juhtum lõpetatud

Protsessi etapid
p
¾ patoanatoomilisele lahangule suunamine;
¾ surnu transportimine ja üleandmine;
¾ patoanatoomiline lahang;
¾ surnu korrastamine ja üleandmine.

Lahang
g vaja
j teha ((SPTS §
§14 lg
g 2))
¾ ebaselge surmajuhtum, puudub alus oletada, et
isiku surm on saabunud kuriteo tagajärjel või
välispõhjustest tingituna;
¾ haiguse ebaselge elupuhuse diagnoosi puhul;
¾ haiglaravil viibiv isik suri haiglas esimesel
ööpäeval ja arstil puuduvad andmed surma
põhjuse kohta;
¾ surm on saabunud diagnostiliste või ravivõtete
tagajärjel;
¾ surm on saabunud ägeda nakkushaiguse või
selle kahtluse korral;

Lahang
g vaja
j teha ((SPTS §
§14 lg
g 2)) ((2))
¾ raseda või sünnitaja haigusest põhjustatud
surm;
¾ kuni ühe aastase lapse surm, puudub alus
oletada et surm on saabunud kuriteo tagajärjel
oletada,
või välispõhjustest tingituna;
¾ vastsündinu
t ü di alates
l t sünnikaalust
ü ik l t 500 grammii või
õi
alates 22. rasedusnädalast sündinud elut
tunnustega
t
loode
l d (südamelöögid,
( üd
löö id hi
hingamine
i jja
loote liigutused);
¾ surnult sündinu alates sünnikaalust 500 grammi.

Surnu transportimine,
p
, üleandmine
¾ Surnu transporditakse kas teise haiglasse või
siis sama haigla patoloogia osakonda, kus
patoanatoomiline lahang läbi viiakse.
g on kaasas üleandmis/vastuvõtu akt jja
¾ Surnuga
saatekiri.
¾ Surnu haiguslugu on patoloogile nähtav
elektrooniliselt.

Lahanguprotokoll
g p
¾ Lahanguprotokolli väljavõte edastatakse
lahangu tellinud tervishoiuasutusele või
perearstile, surnu lahangule saatnud
tervishoiuteenuse osutajale.
¾ Omastel on lahanguprotokolliga õigus tutvuda ja
tellida sellest ärakirju.

Surnu korrastamine, üleandmine
¾ Surnu korrastamise all mõistame siin surnu
sulgemist ja laibakotti asetamist.
¾ Peale surnu korrastamist ja paberite täitmist
antakse surnu üle omastele või nende volitatud
isikule või omaste puudumisel kohaliku
omavalitsuse volitatud isikule. Välismaalase
korral teavitada Eesti Vabariigi
Välisministeeriumi.
¾ Üleandmis/vastuvõtu akt surnu üleandmiseks
omastele või matusebüroole.

Muutmist vajab...
j
¾ Uuringumaterjalide säilitustähtaja lühendamine –
milliseid materjale ja kui kaua säilitada?;
¾ Loote/surnult sündinu väljastamine omastele praegu reglementeerimata, bioloogiline jääde;
¾ lahangusaatekiri elektroonseks;
¾ mõistete ühtlustamine/kaasjaajastamine.

analysis Kohtuarstlik lahang ja ekspertiis
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Väljundandmed

Sisendandmed
- Menetleja määrus: Mall
- Saatekiri kohtuarstlikule lahangule: Mall
- Üleandmis/vastuvõtu akt: Mall

Hetkel ei pääse
kohtuarstid ligi
elektroonsetele
haiguslugudele

Sisendandmed
- Surnu andmed: Mall
- Väljavõte haigusloost: Mall

-

Abipersonal: Mall
Arstlik surmateatis: Mall
Ekspert: Mall
PAKS
Ekspertiis: Mall
(from Välised osapooled)
Isikuandmed: Mall
Juuresviibinud isikud: Mall
Koostaja andmed: Mall
Lahangu/Ekspertiisiakti nr. ja kuupäev: Mall
Uuring: Mall
Uuringu tegemisel osalesid: Mall

TIS/HIS
(from Välised osapooled)

(from Välised osapooled)
LIMS
(from Välised osapooled)

Väljundandmed
- Üleandmis/vastuvõtu akt: Mall

Surnu transpordi
eest riiklikusse
kohtuekspertiisi
asutusse tasub
Si i i t i
Siseministeerium
(politsei kaudu),
kuid transpordi eest
surnu kodukohta
tuleb tasuda surnu
omastel (reeglina
matusebüroole).

Protsessi etapid
p
¾ surnu transportimine ja üleandmine;
¾ kohtuarstlik lahang ja ekspertiis;
¾ kohtuarstliku lahangu ja ekspertiisi vormistamine;
¾ surnu üleandmine.

Muutmist vajab...
j
¾ Kohtuarstide puudub ligipääs eTervisele
(praeguseks lahendatud);
¾ kohtuarstidel puudub ligipääs elektroonsetele
haiguslugudele;
¾ surnu transport ekspertiisiasutusest – omaksed
peavad maksma matusebüroole transpordi eest
kodukohta;
¾ määratleda õigusaktis välispõhjusest tingitud
surma definitsioon ja tegurid.

Muutmist vajab...(2)
j
( )
Välispõhjuse tagajärjel saabunud surm on põhjustatud väliskeskkonnast tulenevatest mehaanilistest
mehaanilistest,
füüsikalistest, keemilistest ja bioloogilistest
teguritest.
teguritest
¾ Füüsikalised tegurid - mehhaanilised vigastused;
lämbus; kõrge ja madala temperatuuri toime;
elektri toime; kiirgusenergia toime; atmosfääri
rõhu toime
toime.
¾ Keemilised tegurid - keemilised põletused ja
mürgitused.
mürgitused
¾ Bioloogilised tegurid - infektsioonid, toksilised
ained vägivaldne toidu ja joogita jätmine
ained,
jätmine.
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