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RAKKUDE, KUDEDE VÕI ELUNDITE EEMALDAMISE AKT 

 

I Andmed hankija kohta 

Hankija nimetus: Aadress: 
 
 
 

Tegevusloa nr: Telefon: Faks: 
E-post: 

II Andmed surnud isiku kohta, kellelt rakke, kudesid või elundeid eemaldati 

Isiku ees- ja perekonnanimi:  
 
 

Isikukood (selle 
puudumisel 
sünnikuupäev, -kuu ja -
aasta: 
 
 

Elukoht: 

Osakond, kus isik viibis: 
 

Haigusloo nr: 

III Andmed surnud doonori tahte väljaselgitamise kohta rakke, kudesid või elundeid pärast 
surma eemaldada 

Doonorilt rakkude, kudede või elundite 
eemaldamisel lähtuti järgmistest asjaoludest 
(märkida sobiv vastus): 

1 Isik soovis eluajal annetada pärast 
surma rakud, koed või elundid 
siirdamiseks. 

 2 Isik ei avaldanud eluajal vastuseisu 
eemaldada pärast surma rakud, koed 
või elundid siirdamiseks. 

Isiku tahte, vastuseisu puudumise või nõusoleku (piiratud teovõimega surnud doonor) siirata 
pärast surma rakud, koed või elundid tegi teatavaks (isiku ees- ja perekonnanimi, seos 
surnud isikuga): 
 
 

Juhul kui puudus võimalus isiku esialgse tahte väljaselgitamiseks olukorras, kus isiku 
arvamus pärast surma rakkude, kudede või elundite eemaldamise kohta ei olnud teada, 
selle väljaselgitamist välistanud asjaolude kirjeldus: 
 
 
  

IV Andmed isiku tahte välja selgitanud arsti kohta 

Arsti ees- ja perekonnanimi: 
 
 

Registreerimistõendi nr: 

V Andmed isiku surma tuvastanud arstide komisjoni kohta ning surma tuvastamise aeg 

Arsti ees- ja 
perekonnanimi: 
 
 

Eriala: Registreerimistõendi nr: 

Arsti ees- ja 
perekonnanimi: 
 
 

Eriala: Registreerimistõendi nr: 



Surma tuvastamise kuupäev, kuu ja aasta:  Surma tuvastamise kellaaeg: 
 
 

VI Andmed isiku vägivaldse surma korral rakkude, kudede või elundite eemaldamise 
kohtuarst- eksperdiga kooskõlastamise kohta 

Eesti Kohtuekspertiisi 
Instituudi struktuuriüksuse 
nimetus: 
 

Aadress: Telefon: 
Faks: 
E-post: 

Kohtuarst- eksperdi ees- ja  
 
 

perekonnanimi: Registreerimistõendi nr: 

Kuupäev, kuu ja aasta: 
 

Kellaaeg:  

VII Andmed arstide kohta, kes rakud, koed või elundid eemaldasid ning andmed rakkude, 
kudede või elundite väljastamise kohta 

Arsti ees- ja 

perekonnanimi 

Registreeri-

mistõendi 

number 

Käitleja või 

siirdaja nimetus 

Eemaldatud ja 

väljastatud rakud, 

koed või elundid 

Allkiri 

     

     

     

     

     

VIII Operatsiooni toimumise aeg ja kirjeldus 

Operatsiooni algus 
(kellaaeg): 

Operatsiooni lõpp (kellaaeg): 
 

Kuupäev, kuu, aasta: 
 

Operatsiooni kirjeldus: 
 
 
 

IX Andmed rakkude, kudede või elundite eemaldamise akti koostanud ning selle 
terviklikkuse eest vastutava isiku kohta 

Ees- ja perekonnanimi, ametinimetus: 
 
 
 

Allkiri 

Nimetus: Aadress: 
 
 
 

Telefon: Faks: 
E-post: 
 
 

 
 


