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käskkirjaga nr 1-1/19/53 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Õendusjuht 

Tööülesannete valdkond: Meditsiiniosakonna õendustöö organiseerimine 

Vahetu juht: Meditsiiniosakonna juhataja 

Alluvad: Meditsiiniosakonna õed 

Töötaja asendab: Direktori käskkirjaga määratud töötajat või meditsiiniosakonna juhatajat 

Töötajat asendab: Osakonna juhataja või osakonnajuhataja poolt määratud töötaja 

Töökoha põhieesmärk: Õdede sujuva töökorralduse tagamine ning tööülesannete täitmise järelkontroll. 
Õdede töögraafikute ja tööajaarvestuse koostamine. 
Meditsiiniosakonna tööks vajaliku varustuse ning ravimite olemasolu ja 
komplekteerituse tagamine. 
Ravimite ja meditsiinilise varustusega seotud aruandluse koostamine ja edastamine. 
Kinnipeetavate haiguste ennetamiseks ja tervisliku seisundi säilitamiseks võimaluste 
loomine pädevuse piires. 

 

Õendusjuhi ametikohale 
kehtestatud nõuded: 

1. Meditsiinialane kõrgharidus (õe eriala). 
2. Eesti keele oskus C-1 või sellele vastaval tasemel.  
3. Ühe võõrkeele oskus kesktasemel koos tööalase sõnavara valdamisega. 
4. Hea arvuti kasutamise oskus, sh ametikohal vajalike teksti ja 

tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude 
kasutamise oskus. 

5. Töötamine viimase viie aasta jooksul kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis 
esitatud erialal. 

6. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda reguleerivatest 
õigusaktidest. 

7. Algatusvõime ja loovus, sh võime algatada muudatusi ning kohaneda kiiresti ja 
paindlikult muudatuste ja ootamatute situatsioonidega. 

8. Võime stabiilselt ja kvalitatiivselt töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt 
planeerida ja kasutada aega. 

9. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus. 
10. Hoolikus, täpsus, ausus. 
11. Võime lahendada konfliktsituatsioone. 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:  Tulemus: 

1. Vastutab meditsiiniosakonna tööülesanneteks 
vajaliku varustuse ja medikamentide olemasolu, 
komplekteerituse ja korrasoleku eest. 

Meditsiiniosakonna tööülesanneteks vajalik 
varustus ja medikamentide olemasolu, 
komplekteeritus ning korrasolek on tagatud. 

2. Kontrollib osakonna varustatust ravimitega ning tellib 
vastavalt Tallinna Vangla meditsiiniosakonna 
eelarvele vanglate apteegist ravimid. 

Tallinna Vangla meditsiiniosakonna eelarvest 
lähtuvalt on vajalikud ravimid tellitud. Ravimite 
aegumine on välditud. 

3. Teostab regulaarselt ravimite lao inventuuri; 
kõrvaldab aegunud ravimid. 

Omab ülevaadet ravimite lao seisust ja ravimite 
kasutamise üle. Aegunud ravimite käitlus on 
korraldatud nõuetekohaselt. 

4. Komplekteerib meditsiiniosakonna kabinettidesse 
sidumis- ja õmblusmaterjali; kõrvaldab aegunud 
vahendid. 

Meditsiiniosakonna kabinettides on vajalik 
varustus tagatud. 

5. Korraldab ja teeb vajadusel ettepanekuid õdede 
töökorralduse parandamiseks. Teostab regulaarselt 
sellealast järelevalvet. 

Õdede töökorraldus on sujuv. 

6. Erakorralises situatsioonis sekkub oma pädevuse 
piires (abistades ja/või juhendades valvemeedikut). 

Vajaduspõhiselt on erakorralised situatsioonid 
lahendatud. 

7. Koostab igakuiselt õdede tööajagraafikud ja edastab 
tööajaarvestuse tähtaegselt osakonnajuhatajale 
allkirjastamiseks. 

Tööajagraafikud ja –arvestus on koostatud 
õigeaegselt. 

8. Korraldab ja kontrollib a- ja antiseptika põhimõtete 
järgimist. 

Haiglanakkuste levik on piiratud. 
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9. Osaleb võimaluste piires õdede valve üleandmisel. 
Omab ülevaadet meditsiinilise jälgimise ruumidesse 
paigutatud kinnipeetavate seisundist ja 
ravivajadusest. Broneerib kinnipeetavatele Tallinna 
Vangla meditsiiniosakonna väliste konsultatsioonide 
ajad. 

Omab jooksvat infot valveõe valvest ning 
meditsiinilise jälgimise ruumidesse paigutatud 
kinnipeetavate seisundist ja ravivajadusest. 
Tallinna Vangla meditsiiniosakonna väliste 
konsultatsioonide ajad on broneeritud. 

10. Planeerib õdede täiendkoolituste ajakava. Töötajate õendustegevuse alased teadmised on 
ajakohased ning kvalifikatsiooni säilitamine on 
tagatud. 

11. Koostab 1 kord aastas õendustöötajate 
puhkusegraafiku ja edastab selle kinnitamiseks 
osakonnajuhatajale. 

Puhkusegraafik on esitatud osakonnajuhatajale 
kinnitamiseks õigeaegselt. 

12. Korraldab ja kontrollib bioloogiliselt ohtlike jäätmete 
käitlemise nõuetelevastavust. 

Nõuetekohane jäätmekäitlus on tagatud. 

13. Täidab vajadusel õe ülesandeid. Õe töö on tehtud. 

14. Konfidentsiaalse info käitlemisel juhindub 
andmekaitse seadusest ja teistest seda valdkonda 
reguleerivatest õigusaktidest. 

Andmekaitse seaduse nõuded on täidetud. 

15. Vajadusel vastab õdede tööülesannete täitmise osas 
esitatud kinnipeetavate selgitustaotlustele, 
märgukirjudele või teabenõuetele ja edastab need 
tähtaegselt osakonnajuhatajale allkirjastamiseks. 

Kinnipeetavate selgitustaotlused, märgukirjad 
või teabenõuded on vastatud tähtaegselt ning 
edastatud osakonnajuhatajale allkirjastamiseks. 

16. Tutvustab uutele õendustöötajatele 
meditsiiniosakonna töökorraldust. 

Uus õendustöötaja on meditsiiniosakonna 
töökorraldusega tutvunud. 

17. Nõustab oma pädevuse piires teiste struktuuriüksuse 
töötajaid teenistusülesannete täitmiseks vajalikes 
tervishoiualastes küsimustes. 

Erinevate struktuuriüksuse töötajad on 
teenistusülesannete täitmiseks vajalikes 
tervishoiualastes küsimustes pädevuse piires 
nõustatud. 

18. Viib õdedega läbi iga-aastased arenguvestlused. Arenguvestlused on läbi viidud ja õdedele on 
antud tagasiside. 

19. Täidab osakonnajuhataja suulisi ja kirjalikke, 
korraldusi, mis lähtuvad töökoha põhieesmärkidest. 

Osakonnajuhataja korraldused on täidetud. 

20. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Õppe- ja teabepäevad on läbitud. 

 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö: 

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

riigiasutuste, Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Töötaja ei suhtle Tallinna Vangla töötajana avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, 

kui tööandja on andnud selleks selge volituse. 
4. Asendab osakonnajuhatajat tema puudumisel osakonna tööd puudutavates 

küsimustes. 

 

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

 

Vahetu juht:  Töötaja: 

  

 


