
Helen Riimus, Jana Tuusov

Kohtuarst-eksperdid

Lõuna-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

06.05.2022

Vigastuste märkamine,
kirjeldamine, dokumenteerimine



Kohtuarsti ülesanded
• Politseis alustatud menetlus → uurija tellib isiku ekspertiisi → kohtuarst määrab

tervisekahjustuste/vigastuste olemasolu, paiknemise, tekkemehhanismi ja -aja,
eluohtlikkuse, paranemise kestuse ja muud, mida küsitakse → mõjutab menetluse
edasist kulgu

• Enamasti vigastused selleks hetkeks paranenud ning kannatanu läbivaatusel kohtuarst
neid enam ei näe

• Kogu vajalik info ravidokumentidest → vajalik nende läbitöötamine ja andmete
interpreteerimine

• Kui tegemist on puudulikult täidetud ravidokumendiga (vigastuste
tuvastamine/kirjeldused), siis on raske midagi otsustada ning vigastuste
tekkemehhanismi/tekkeaega jm hinnata → kannatanu süüdlane



Arsti ülesanded
• Patsiendilt anamneesi võtmine ning selle kajastamine ravidokumendis. Kas on varem esinenud

ebaselge etioloogiaga vigastusi? NB! Patsiendi enda selgitus väga oluline

• Patsiendi üldise tervisliku seisundi hindamine

• Füüsilisele ja seksuaalsele vägivallale viitavate vigastuste tuvastamine ja täpne kirjeldamine
ravidokumendis → võimalusel ja patsiendi nõusolekul vigastust fotografeerida

• Armide märkamine

• Suunamine eriarsti vastuvõtule, täiendavatele (radioloogilistele) uuringutele

• Vajadusel nõustada patsienti abi otsima, politseisse pöörduma



• Täiskasvanud kannatanutel pole spetsiifilisi
vigastusi, mis viitaksid kindlalt lähisuhtevägivallale

• Sagedasemad on pea, näo, kaela vigastused, sageli
ei ole vigastused rasked ning ei vaja otseselt ravi.
Sagedasim on löömine kas lahtise käega või
rusikaga

• Vigastusi võib leida ebatavalistest kohtadest →

• Ei tohi unustada kägistamise võimalust
(verevalumid, marrastused, küünejäljed kaelal)



Nahaalused verevalumid, kriimustused lõua all, kaelal



Vigastuste paiknemine

• Vigastuse asukoha kirjeldus võimalikult täpselt (kui on palju ühes piirkonnas, siis grupeerida)
• NB! parem/vasak pool, (sh keskel, keha keskjoonel)
• PEA – nt kukla, oimu, kiiru prk-s (pealael), otsmikul paremal/vasakul/keskel
• NB! näo prk eraldi (nt silmalaugudel, silma ümber, kulmu- ja sarnakaarel, põsel, ninal, lõual)
• KAEL – nt ees/taga/külgpinnal



Vigastuste paiknemine

• RINDKERE – nt eespinnal, külgpinnal paremal/vasakul … 
roide kõrgusel 

Anatoomilised jooned: keha keskjoonel; eesmisel-keskmisel-
tagumisel kaenlajoonel (aksillaarjoonel, 
medioklavikulaarjoonel jm)

• KÕHT – üla-, kesk- ja alakõhul paremal/vasakul/keskel

• Kubemepiirkond, kubemevoldid, välissuguelundid

• Puusal, puusa külgpinnal paremal/vasakul



Vigastuste paiknemine

• SELG – ülaseljal (nt turjal), selja keskosas, 
alaseljal paremal/vasakul/keskel

• Paremal/vasakul tuharal



Vigastuste paiknemine

• ÜLAJÄSE – jaguneb: 
- õlavööde (õlg)
- õlavars
- küünarliiges
- küünarvars
- labakäsi (sh ranne, sõrmed) 

• Ülajäsemel sirutus- ja painutuspind, sise-/välispind
Kasutatakse mõisteid ülemine-keskmine-alumine
kolmandik; proksimaalne-distaalne, mediaalsel-
lateraalsel



Vigastuste paiknemine

• ALAJÄSE – jaguneb:
- reis
- põlv, põlveliiges
- säär
- labajalg (sh hüppeliiges, varbad)

• Alajäsemel sirutus- ja painutuspind, sise-/välispind
Kasutatakse mõisteid ülemine-keskmine-alumine 
kolmandik; proksimaalne-distaalne, mediaalsel-
lateraalsel



Millise vigastusega on tegemist? 
- verevalum/hematoom
- marrastus, kriimustus
- haav
- turse
- põletus, põletushaav

• Kirjeldatakse värvus ja kuju (nt piklik, triipjas, ümar, ebakorrapärane)
• Mõõtmed (enne piki-, siis ristimõõde; läbimõõt). Kui palju sarnaseid 

vigastusi, siis võib öelda nt „ … katkendlikult kokku 10x11 cm alal“
• Võimalusel vigastused fotografeeritakse (vigastusega kehapiirkond pildil 

tuvastatav)
• Pöörata tähelepanu armide esinemisele



Välised vigastused

Verevalum/hematoom
• „Värske“ – roosa, punane, lilla, sinine värvus
• „Vana“ – kirju, roheline, kollane, pruun
• Mõõtmed, läbimõõt, kuju, kas muster?
• Oluline ära tunda verevalumid sõrmede 

vajutusest: ovaalsed, ca 1-1,5 cm, paiknevad 
gruppidena



Sõrmede vajutusest verevalumid küünarvarrel



Nn mustriga, eseme kuju meenutavad verevalumid



Torutangid



Nahamarrastus, -kriimustus
• Milline on pind: värvus – roosa, punane, lilla, pruun jne. Kas esineb koorik? 
• Ligikaudsed mõõtmed
• „Värske“ – koorik ei, põhi veritsev/niiske/kuiv; paranemisjärgus – pehme koorik, kõva koorik, osaliselt äralangenud

koorik
Nt punase niiske põhjaga/pinnaga, pruuni koorikuga jne



„Värsked“ nahakriimustused kaelal ja nahamarrastus põlvel



Kaelal piklikud, triipjad punakaspruuni koorikuga nahamarrastused



Haavad



• Põrutushaavad
• Lõikehaavad
• Torkehaavad
• Torke-lõikehaavad
• Hammustushaavad
• … jne



Põrutushaavad (tömp trauma)

• Ebakorrapärased, sakilised servad

• Haavaservad verevalumite ja 
marrastustega

• Haava põhjas verevalumid

• Haava põhjas koesillakesed

• Löögi tagajärjel tekivad kohtades, kus
luu on nahale lähedal (peahaavad)



Põrutushaavad peapiirkonnas



Torke-lõikehaavad (noahaavad)

• Siledad servad 
• Tavaliselt üks ots terav, teine 

kandiline/ümar
• Haavakanali pikkus ületab haava 

pikkuse



Lõikehaavad

• Siledad servad
• Teravad nurgad
• Haav ühtlase sügavusega, haava 

põhjas ei ole koesillakesi
• Haava pikkus ületab mõõtmetelt

haava laiuse ja sügavuse



Hammustushaav



Haavade kirjeldamisel..

• Asukoht, paiknemine võimalikult 
täpselt

• Haava pikkus
• Servade, nurkade kirjeldus (nt 

ebakorrapäraste või siledate 
servadega, ümarate või teravate 
nurkadega)

• Kas marrastus või haav?



Lapse läbivaatus

• Läbivaatus pealaest jalatallani

• Lisaks vigastustele mainitakse ära ka muid iseärasusi

• Vaadata suhu, kõrvatagused
NB! petehhiad=täppverevalumid (diam ca 1 mm) limaskestadel, nahal

• Lapse jutt panna kirja tema sõnade järgi

• Vajadusel/võimalusel rääkida vanema juuresolekuta



Nahaalused verevalumid/nahamarrastused lastel
• U aastastel ja vanematel lastel võib 

alati leida mõne nahaaluse 
verevalumi/marrastuse –sagedamini 
põlvedel, säärtel

• Vigastused atüüpilistes kohtades: nt 
tuharad, labakäed, kehatüvi, kõrvad, 
kael – vajavad tähelepanu 

• Nn mustriga/erilise kujuga 
verevalumid

• TEN-4: torso-ears-neck < 4 years; 
any bruising for an infant < 4 months



Triipjad verevalumid reite tagapindadel (püksirihm)



Nahakriimustused ja triipjad nahaalused verevalumid tuharatel



Triipjad nahaalused verevalumid kaelal, turjal



„Värsked“ nahaalused verevalumid ja hammustusjäljed imiku jalal





Näide
Kiirabikaardil: kiirabi saabudes alasti 
surnu lamab diivanil vasakul küljel, 
silmad avatud. Alakõhul paremal 
mustjas koorik, mille vahelt vähene 
veritsus. Mõlemal põlvel ja säärte 
ülaosas 3-4 cm diameetriga 
hematoomid. Voodil kausis 
hinnanguliselt u 700 ml rohekaskollast 
läbipaistvat vedelikku (okse). Kõrval 
poolik tabletileht Espumisani, laual 
pudel Duphalaci. Laual 1 l poolik 
viinapudel. Toas puudub valgustus, 
surnu läbivaatus võimalik ainult 
taskulambiga. Trauma: asukoht – kodu; 
umbkaudne trauma toimumise aeg –
pole teada; vigastuse piirkond ja 
iseloom – kõht – paremal alakõhus 
haav; Marrastus? Koorik?



Tänan!


