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Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Hambaarst 

Tegevusvaldkond: Meditsiinilise abi osutamine 

Vahetu juht: Meditsiiniosakonna juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Osakonna juhataja määratud töötajat 

Töötajat asendab: Osakonna juhataja määratud töötaja 

Töökoha põhieesmärk: Ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamine kinni peetavatele isikutele 

 

Muud tööandja poolt 
kehtestatud nõuded: 

1. Meditsiiniline kõrgem eriharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel 
3. Hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja 

tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus 

4. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda reguleerivatest 
õigusaktidest 

5. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
6. Hoolikas, täpne ja aus 
7. Töös iseseisev kuid meeskonnas koostöövõimeline 
8. Kõrge pingetaluvus 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:  Tulemus: 

1. Osutab kinnipeetavatele ja vahistatutele erialast 
ambulatoorset teenust vastavalt oma kvalifikatsioonile. 

Uuringud ja protseduurid on teostatud 
nõuetekohaselt. 

2. Täidab meditsiinilist dokumentatsiooni, sh 
ambulatoorset elektroonilist tervisekaarti ning vastutab 
dokumenteeritud andmete õigsuse eest. 

Korrektselt dokumenteeritud vajalikud ja õiged 
andmed. 

3. Korraldab vajadusel õigeaegselt patsiendi suunamise 
täiendavatele uuringutele ja ravile teise raviasutusse. 

Nõuetekohane arstiabi. 

4. Nõustab oma pädevuse piires teiste struktuuriüksuste 
töötajaid teenistusülesannete täitmiseks vajalikes 
tervishoiualastes küsimustes. 

Teiste struktuuriüksuste töötajad on 
teenistusülesannete täitmiseks vajalikes 
tervishoiualastes küsimustes pädevuse piires 
nõustatud. 

5. Konsulteerib diagnoosimisel tekkinud kahtluste korral 
vastavate spetsialistidega. Patoloogia avastamisel 
uuringu tulemus(t)ena informeerib sellest koheselt 
raviarsti ja osakonnajuhatajat. 

Tagatud on operatiivne infovahetus. 

6. Vastutab tema käsutuses oleva meditsiinilise 
aparatuuri korrasoleku ja heaperemeheliku 
kasutamise eest. Annab sisendi aparaadi hooldusest 
ja/või remondist õendusjuhile või osakonna juhatajale. 

Meditsiiniline aparatuur on töökorras ja 
hooldatud. 

7. Kannab viivitamatult peaspetsialist-korrapidajale ja 
meditsiiniosakonna juhatajale ette haigete tervise 
halvenemisest, erakorralistest juhtumitest, sh kinni 
peetaval isikul tuvastatud vigastustest. 

Erakorralistest juhtumistest on viivitamatult 
teavitatud peaspetsialist-korrapidajat, üld- või 
perearsti ja meditsiiniosakonna juhatajat. 

8. Teavitab vangla personali kinni peetaval isikul 
ilmnenud agressiivsus- ja enesevigastusohust ning 
suitsidaalse käitumise ohust. 

Vangla personal on teadlik kinni peetavate 
isikute agressiivsus- ja enesevigastusohust 
ning  suitsidaalse käitumise ilmnemise ohust. 

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. 
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MEDITSIINIOSAKONNA HAMBAARSTI AMETIJUHEND 



 

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 töötajana 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. 

 

Tööandja (nimi, allkiri, kuupäev):  Töötaja (nimi, allkiri, kuupäev): 

  

 


