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Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Radioloogia assistent 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavatele meditsiinilise abi osutamine 

Vahetu juht: Meditsiiniosakonna juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Radioloogia assistenti 

Töötajat asendab: Radioloogia assistent 

Töökoha põhieesmärk: Kinnipeetavatele radioloogiliste uuringute teostamine. Diagnostiliste ja 
raviotstarbeliste meditsiiniseadmete kohta info ja töökorras oleku tagamine. 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
nõuded: 

1. Meditsiiniline eriharidus (radioloogiatehnik või -õde) 
2. Hea arvuti kasutamise oskus, sh ametikohal vajalike teksti- ja 

tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus  

3. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda reguleerivatest 
õigusaktidest 

4. Hoolikus, täpsus ja ausus 
5. Iseseisvus, meeskonnas koostöövõimelisus 
6. Kõrge pingetaluvus 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Teostab vanglasse saabunud kinnipeetavate või 
vahistatute esmase profülaktilise rindkere 
röntgenuuringu. 

Vanglasse saabunud kinnipeetavate või vahistatute 
esmane läbivaatus on nõuetele vastavalt teostatud.  

2. Teostab arsti poolt kinnipeetavatele või 
vahistatutele määratud röntgenuuringuid. 

Uuringud on nõuetekohaselt teostatud.  

3. Korraldab vajadusel kinnipeetava või vahistatu 
õigeaegselt suunamise täiendavatele uuringutele. 

Vajalikud täiendavad uuringud on õigeaegselt 
teostatud. 

4. Täidab meditsiinilist dokumentatsiooni vastavalt 
saadud volitustele ning vastutab dokumenteeritud 
andmete õigsuse eest, konfidentsiaalse info 
käitlemisel juhindub andmekaitse seadusest ja 
teistest seda valdkonda reguleerivatest 
õigusaktidest. 

Dokumentatsioon on koostatud õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt. 

5. Teeb koostööd ja vahetab vajalikku informatsiooni 
üksuste pereõdede ning teiste struktuuriüksuste 
töötajatega. 

Tagatud on operatiivne infovahetus. 

6. Omab ülevaadet meditsiiniosakonna 
diagnostilistest ja raviotstarbelistest 
meditsiiniseadmetest, nende hooldustingimustest 
ning tootjate esinduste kontaktidest, korraldab 
vajadusel seadmete ülevaatus- ja parandustöid 
ning lisatarvikute tellimist. 

Meditsiiniseadmed on töökorras ja kasutuses.  

7. Kannab viivitamatult peaspetsialist-korrapidajale 
ja meditsiiniosakonna juhatajale ette haigete 
tervise halvenemisest, erakorralistest juhtumitest, 
sh kinnipeetaval tuvastatud vigastustest, ja 
proovib kasutusele võtta abinõud nende 
kõrvaldamiseks oma kompetentsi piirides. 

Erakorralistest juhtumistest on viivitamatult 
teavitatud peaspetsialist-korrapidajat ja 
meditsiiniosakonna juhatajat.  

8. Teavitab vangla personali kinnipeetaval või 
vahistatul ilmnenud agressiivsus- ja 
enesevigastusohust ning suitsidaalsest 
käitumisest. 

Vangla personal on teadlik kinnipeetavate ja 
vahistatute käitumishäiretest.  
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9. Täidab osakonnajuhataja suulisi ja kirjalikke 
korraldusi, mis on seotud töökoha 
tegevusvaldkonnaga. 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

10. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 

 

Tegevuse 
kooskõlastamine 
ja koostöö 

1. Töötaja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.  
2. Töötaja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste 

vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Töötaja ei suhtle tööandja esindajana avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, 

kui tööandja on andnud selleks selge volituse.    

 

Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepinguseadusest ja muudest 
õigusaktidest. 

 

Vahetu juht: Töötaja: 

  

    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 


