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Augusti 14ndal päeval 

• 74-aastane naine 

• Erakorraline hospitaliseerimine sepsise tõttu 

• Teada augusti algusest, kui käis perearsti 
saatekirjaga EMOs: 
o Kolestaas  

o Maksametastaas, kolangiokartsinoomi hüpotees 

o Krooniline pankreatiit, diabeet 
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14.08.16 
uuringud 
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5.08.16 KT-uuring 
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9.08.16 ERCP 
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Haiguse kulg 
• Maksaväratit sulgev kasvaja metastaasiga 

• Patsient vähiravi ei soovi 

• Kolestaasi lahendamine ei ole võimalik 

• 15.08 mitteelustamise otsus 

• 20.08 patsient sureb 
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Surelikkus ja meditsiin 
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Kuidas saaks oma  
suremist juhtida? 

• Ravitahe on inimese suuline või kirjalik juhis oma 
ravieelistuste osas hetkeks, kui inimene ei ole 
enam otsustusvõimeline 

• Ravitahte-mitteelustamise praktika tekkis 
1970ndatel USAs vastusena elustamise 
ebaefektiivsusele 

• Lisaks on ajendanud ravitahte teket: 
o meditsiini tehniline areng  

o teadmine, et enamik inimesi loobuks agressiivsest ravist, kui 
pikendatud elu oleks kehva väljavaatega 

o lähedaste inimeste majanduslik-moraalne kulu 

o tervishoiusüsteemi kulu  

o surijate eest hoolitsemise tähtsustamine 
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Kuidas saaks oma  
suremist juhtida? 

DNR/DNAR/AND Ravitahe, elutestament  
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o Do not attempt resuscitation 

o Allow natural death 

 

• Üks levinumaid ravitahte 
vorme 

• Täidetakse koos arstiga 

• Ametlik vorm mitte 

elustada 
(südamemassaaž ja 
intubatsioon keelatud) 

 

o Living will, advanced directive 

 

• Kirjutab inimene ise 

• Määrab ravimahu, 

lähedased isikud jms 



Mitteelustamise otsuse 
näidis 

Mina, ……………………………….. soovin, et mulle osutataks erakorralist 
meditsiiniabi piiratult vastavalt alljärgnevalt esitatule, kui ma ei ole 
võimeline seda tahet suuliselt avaldama. 

Ma saan aru, et DNR otsus tähendab, et kui minu süda lakkab töötamast 
või kui ma lõpetan hingamise, ei viida minu peal läbi meditsiinilisi 
protseduure, mis on mõeldud südame taaskäivitamiseks või hingamise 
mehhaaniliseks toetamiseks. 

Ma saan aru, et see otsus ei muuda minu võimalusi saada muud nii 
erakorralist kui plaanilist meditsiiniabi, nii haiglast väljas kui haigla sees. 

Ma saan aru, et võin oma DNR otsuse tagasi võtta igal ajal, eemaldades 
selle portaalist Minu e-tervis või hävitades käesoleva tahteavalduse või 
avaldades täiel selgusel oma vastavat tahet tervishoiutöötajale suuliselt. 

Ma luban käesolevat infot edastada kõikidele tervishoiutöötajatele, 
s.h.kiirabitöötajatele. 

Käesolevaga nõustun otsusega „Palun mind mitte elustada (DNR)“.  

 

Allkiri 

Kuupäev 
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• Patsiendi 
enesemääramise õigus 

• Vältida väljavaateta 

ravi 

• Kahju vähendamine 

• Soosib mõistlikumat 
kulutamist 

• Kommunikatsiooni 
vähesus ja hilisus 

patsiendiga 

• Informatsioonivähesus 

• Institutsiooni mõju 
DNR-praktikale 

suurem kui patsiendil 

Mitteelustamise 
praktika maailmas 



Kuidas Eestis praegu? 
• Seadused 

• Ravitahe 
o Notariaalselt kinnitatud dokumendi süsteem 

• Mitteelustamise otsus 
o Tüüpilist DNRi ei ole 

o Konsiiliumi otsuse süsteem (kas konsiiliumi otsused lepitakse kokku ka 
patsiendiga?) 

o Sinise südamekese süsteem 

o Aeglase elustamistiimi süsteem (ingl k slow code)? 
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Võlaõigusseadus 
§ 766. Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise 

kohustus 

(3) Patsiendi võib läbi vaadata ja talle 
tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. 

Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast 
selle andmist tagasi võtta. Tervishoiuteenuse 
osutaja nõudmisel peab nõusolek või selle 

tagasivõtmise avaldus olema vormistatud kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis. 
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Võlaõigusseadus 
§ 767. Tervishoiuteenuse osutamine otsustusvõimetule 

patsiendile 

(1) Kui patsient on teadvuseta või ei ole muul põhjusel 
võimeline tahet avaldama (otsusevõimetu patsient) ning 
tal ei ole seaduslikku esindajat või seaduslikku esindajat 
ei ole võimalik kätte saada, on tervishoiuteenuse 
osutamine lubatud ka patsiendi nõusolekuta, kui see on 
patsiendi huvides ja vastab tema poolt varem avaldatud 
või tema eeldatavale tahtele ja tervishoiuteenuse 
viivitamatu osutamata jätmine oleks ohtlik patsiendi 
elule või kahjustaks oluliselt patsiendi tervist. Patsiendi 
varem avaldatud või eeldatav tahe tuleb vastavalt 
võimalustele selgitada välja patsiendi omaste 
kaudu. Patsiendi omakseid tuleb teavitada patsiendi 
tervise seisundist, tervishoiuteenuse osutamisest ja 
sellega kaasnevatest ohtudest, kui see on asjaolude 
kohaselt võimalik. 
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Karistusseadustik 
§ 124. Abita jätmine 

(1) Teadvalt eluohtlikus seisundis olevale inimesele 
abi andmata jätmise eest õnnetuse või üldise ohu 

korral, kui abi andmine oleks olnud võimalik ilma 
abistajat ennast ohtu seadmata, –karistatakse 
rahalise karistuse või kuni kolmeaastase 

vangistusega. 
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Ravitahte 
näidis 
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Tartus praegu 
 

… Kliinikumis on arstide konsiiliumid teinud otsuse 
aktiivravi lõpetamise kohta ja võtnud endale sellega 
kaasneva vastutuse. Samas puudub võimalus, et 
inimene määraks ise, kas teda elustatakse või mitte, 
kui ta ise pole enam otsustusvõimeline. Eestis puudub 
patsiendi otsustamise ja omavastutuse traditsioon 
nendes küsimustes, kuid selliste juhiste olemasolust 
oleks arstidele palju abi. Elustamise ja aktiivravi 
lõpetamise reguleerimise küsimustes oleks 
asjakohane algatada arutelusid ühiskonnas tervikuna. 
… 

 
Tartu Ülikooli Kliinikumi Eetikakomitee ametlikust 
vastusest ENÜle 12.02.2016 

 

9.11.2016 



9.11.2016 

Inimese 
surm 

Meditsiiniliselt: 

kudede, organite töö 
lakkamine 

Filosoofiliselt: 

- bioloogiline konstant 

- elu lõppemine 

- enda surma me ei 
taju, elame läbi teiste 

surma 

Isiklikult, 
ettevaatavalt: 

kuidas ma tahan 
surra?  



Kes tegeleb surmaga? 
• Surmakultuur on surmaga seotud sotsiaalsete 

lepingute süsteem, mis väljendub mh 

uskumustes ja kommetes (Ristolainen 2004) 
• Surmaended, suremisrituaalid, matusekombed, mälestamisrituaalid, 

teispoolsuskujutelmad 

• Ka meditsiinitavad ja õigusruum on osa 

sotsiaalsetest lepingutest 
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Moodne meditsiin  
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• Suudab mõjutada 
inimelu algust ja lõppu 

• Meditsiin peab olema 

ikkagi moraalne, s.t 
säilitama 
inimväärikust 

• Sotsiaalne kontroll 

 



Kriitika trendile surra 
haiglas 

• Primaarse surmakogemuse vähenemine 

• Surma medikaliseerimine 

• Surma dekonstrueerimine, fragmenteerimine 
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Physicians quickly learn that the practice of 
medicine is as much an art as it is a 

science. Science teaches how to diagnose 
and treat disease, but the art of medicine 

is manifested in the ability to treat the 
patient (Richard M. Friedenberg) 

 

50-55% inimesi sureb 
haiglas, u 20% 

hooldekodudes ja 
30% kodus  



Haigusjuhtu puutuvalt 
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• Arvestati patsiendi 
tahtega 

• Otsust arutati koos 

patsiendiga ja see 
vormistati 

• Patsient suri liigse 

kannatuseta 

 

 

 

• Vormistamise 
süsteem? 

• Vormistuse siduvus? 
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Tänan! 


