
            

            

  

 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Üldarst 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavatele ja vahistatutele arstiabi 
andmine 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Meditsiiniosakonna juhataja 

Alluvad: Ei ole 

Töötaja asendab: Üldarst 

Töötajat  asendab: Üldarst 

Töökoha põhieesmärk: 
 
 
 
 
Lisafunktsioonid: 

Kinnipeetavate ja vahistatute tervise 
edendamine, haiguste ennetamine, mis hõlmab 
tervise riskitegurite hindamist, arstlikku 
läbivaatust, individuaalset tervisekasvatust, 
meditsiinilist nõustamist, immuniseerimist ja 
sõeluuringuid; haiguste diagnoosimine ja 
haigete ravimine; tervishoiuteenuste  osutamist 
tõendavate ja kinnipeetavaid ning vahistatuid 
puudutavate dokumentide vormistamine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: Meditsiiniline kõrgharidus (arstikutse) ja 
töökogemus esimese etapi arstiabis 
(perearstina, kiirabiarstina, erakorralise 
meditsiini arstina vms.) 

 

Muud nõuded: (teadmised, kogemused, 
oskused, kompetentsid, isikuomadused) 

Kompetentsus erialal, töökohustustega 
seonduvate õigusaktide ja Tartu Vangla 
dokumentatsiooni tundmine. 
Eriala valdamine (otoskoopia; rinoskoopia; 
kuulmise kontroll; eesmine nina-neelu 
tamponaad; kuulmekäigu loputus; 
nägemisteravuse kontrollimine; värvitaju 
kontroll; silmapõhju vaatlus; vaatevälja esmane 
kontroll; PEF-meetria; EKG hindamine; 
immuniseerimine; antropomeetria; rinnanäärme 
palpatsioon; eesnäärme palpatsioon; uriini 
analüüs testribaga; raseduse hindamine; 
günekoloogiline läbivaatus; tsütoloogiliste ja 
bakterioloogiliste preparaatide võtmine; tupe 
puhtusastme määramine; õõnte punktsioon; 
abtsessi avamine; võõrkeha, küünte 
eemaldamine; pindmiste haavade õmblus ja 
haava õmbluste eemaldamine; sidumised; 
lahastamine; püsikateetri asetamine; kusepõie 
loputus; elustamine; verejooksu sulgemine; 
bioloogilise surma diagnoosimine). 

TARTU  VANGLA 

TARTU VANGLA MEDITSIINIOSAKONNA ÜLDARSTI  AMETIJUHEND 



Võõrkeele (vene keele) oskus vähemalt 
kesktasemel, suhtlemisoskus, töökohustuste 
täitmisel vajaliku tarkvara kasutamise oskus. 
Analüüsivõime, initsiatiivikus, koostöö-ja 
otsutus-, vastutus- ja muudatustega 
kohanemise võime, loovus, pingetaluvus, 
täpsus, korrektsus, lojaalsus Tartu Vanglale. 

 

Tööülesanded: Tulemus 

1. Osutab ambulatoorset arstiabi vastavalt oma 
kvalifikatsioonile 

Kvaliteetne ravitulemus 

2. Vormistab tehtud töö kinni peetava isiku 
elektroonilises tervisekaardis arstliku otsusena  

Nõuetekohaselt ja tähtaegselt vormistatud 
dokumentatsioon ja aruandlus 

3. Teostab iseseisvalt järgnevaid uuringuid ja 
protseduure: otoskoopia; rinoskoopia; kuulmise 
kontroll; eesmine nina-neelu tamponaad; 
kuulmekäigu loputus; nägemisteravuse 
kontrollimine; värvitaju kontrololl; silmapõhju 
vaatlus; vaatevälja esmane kontroll; PEF-
meetria; EKG hindamine; immuniseerimine; 
antropomeetria; rinnanäärme palpatsioon; 
eesnäärme palpatsioon; raseduse hindamine; 
günekoloogiline läbivaatus;tsütoloogiliste ja 
bakterioloogiliste preparaatide võtmine; tupe 
puhtusastme määramine; õõnte punktsioon; 
abtsessi avamine; võõrkeha, küünte 
eemaldamine; pindmiste haavade õmblus ja 
haava õmbluste eemaldamine; sidumised; 
püsikateetri asetamine; kusepõie loputus; 
elustamine; verejooksu sulgemine; bioloogilise 
surma diagnoosimine 

Kaasaegne ja kvaliteetne arstiabi 

4. Olukorras, kus vangla tingimustes 
(arvestades materjaaltehnilist baasi ja 
personali pädevust) pole võimalik kinni 
peetavale isikule vajalikus määras 
tervishoiuteenust osutada, kuid see on arsti 
hinnangul vajalik, suunab ta  kinni peetava 
isiku tervishoiuteenuse osutaja juurde 
väljaspool vanglat, kellega on eelnevalt 
sõlmitud vastav leping 

Kvaliteetne eriarsti abi ja statsionaarne ravi 

5. Määrab kinnipeetavatele ja vahistatutele 
vajadusel  lisatoidu või eridieedi, tehes vastava 
kande VangISes ja Vanglaarsti programmis 

Haiguste ägenemise või tekkimise vältimine 

6. Täidab anti-ja aseptika nõudeid, kannab 
tööülesannete täitmisel ettenähtud tööriietust, 
tagab tööülesannete täitmisel enda kui 
abiandja ohutuse 

Nakkusohu minimaliseerimine 

7.Annab hinnangu kinnipeetava või vahistatu 
suhtes kohaldatava distsiplinaarkaristuse või 
täiendavate julgeolekuabinõude 
rakendamisega seonduvate võimalike 
terviseriskide osas, koostab tervishoiuteenuste 
osutamiseks või muudeks tööülesanneteks 
vajalikud dokumendid ja/või teabe sh kanded 
VangISsse ja/või muudesse infokandjatesse 

Väldib kinni peetava isiku tervise halvenemist 
vanglas 



 

8. Lähtub üldarstiabi osutamisel ja 
korraldamisel kinnipeetava või vahistatu 
tervislikust seisundist, tagab parima vajaliku ja 
võimaliku abi ning uuringute, diagnoosi ja ravi 
põhjendatuse;  
 

Kvaliteetne arstiabi 

9. Suhtub meditsiinitehnikasse ja 
instrumentaariumi heaperemehelikult ning 
tagab töövahendite sihtotstarbelise ja säästliku 
kasutamise  

Tööks vajalike seadmete ja aparatuuri 
olemasolu 

10. Planeerib tööks vajalikke vahendeid, esitab 
tellimused aegsasti vanemõele 

Tööks vajalike vahendite ja kulumaterjali 
olemasolu 

11. Peab kinni tööaegadest, haigestumise 
korral informeerib koheselt osakonna juhatajat 

Sujuv töökorraldus 

12. Vastab hiljemalt 5 tööpäeva jooksul 
inspektor-kontaktisiku pöördumistele e- 
kontakti vahendusel  

Informatsiooni edastamine, arsti vastuvõtule 
regstreerimine 

13. Töötab nii kiiresti kui võimalik, kuid väldib 
üleliigset kiirustamist ja lohakust 

Kvaliteetne meditsiiniline abi 

14. Suhtub patsienti lugupidavalt, toetab teda 
psühholoogiliselt ja varjab juuresolijate 
ebaterve uudishimu eest, käitub viisakalt ja 
professionaalselt juuresolijate suhtes 

Kvaliteetne meditsiiniline abi. Välistatakse 
konfidentsiaalse info sattumine võõrastele 

15. Suhtleb kinni peetavate isikutega vaid 
vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla 
kodukorrast ja käesolevast ametijuhendist 
tulenevate konkreetsete tööülesannete 
täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei 
ole kinni peetava isiku vahendajaks muude 
isikutega, kui see ei tulene otseselt 
tööülesannetest. 

Korrektne käitumine 

16. Teavitab vangla personali kinnipeetaval või 
vahistatul ilmnenud agressiivsus- 
enesevigastusohust või suitsidaalsuse riski 
ohust; teavitab sellest osakonnajuhatajat 

Kvaliteetne meditsiiniline abi 

17. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, 
osakonna juhatajalt või vangla juhtkonnalt 
saadud ülesandeid 

Korrektne käitumine, ülesannete täitmine 
eriolukordades 

18. Teeb ettepanekuid patsiendi teeninduse ja 
osakonna töökorralduse parandamiseks  

Osakonna töökorralduse parandamine 

19. Kogub vajalikku meditsiinistatistilist 
informatsiooni, täidab aruandlus-arvestuslikku 
dokumentatsiooni ning esitab need 
meditsiiniosakonna juhatajale;  
 

Korrektne dokumentatsioon, aruandlus ja 
statistika 

20. Täiendab erialaseid teadmiseid, osaleb 
erialastel koolitustel 

Kvalifikatsiooni säilitamine ja arendamine 

21. Järgib eetikajuhiseid, vastutab talle 
tööülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud 
riigi-ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna 
ja eraellu puutuvate andmete ning muu 
konfidentsiaalselt saadud info sh info patsiendi 
tervisliku seisundi kohta hoidmise eest 

Välistatakse konfidentsiaalse info sattumise 
võõrastele 



22. Nõustab teiste struktuuriüksuste töötajaid 
tööülesannete täitmiseks vajalikes 
tervishoiualastes küsimustes;  
 

Koostöö teiste osakondadega seostatud 
töökorralduse tagamiseks, nakkusohu 
minimaliseerimine. 

23. Osutab graafiku alusel valvearsti tööd, olles 
töövälisel ajal telefoni teel kätte saadav 
valveõele ning on vajadusel vanglasse kohale 
kutsutav. 

Erakorralise abi tagamine ööpäevaringselt 

26. Joobeekspertiiside läbiviimine Kinni peetava isiku (või personali) joobe 
tuvastamine. 

27.Koostab vajadusel terviseseiundi kirjelduse 
töövõimekaotus protsendi ja/või puudeastme 
määramiseks ja edastab selle 
Sotsiaalkindlustusametile 

Tagab toimetuleku vabanemisejärgsel perioodil 

28. Koostab vastuskirjad kinni peetavate isikute 
selgitustaotlustele, märgukirjadele või 
teabenõuetele ning esitab need tähtaegselt 
osakonna juhatajale  kooskõlastamiseks 

Haldusmenetlusseadusele vastav 
dokumentatsioon 

29. Jälgib nakkushaiguste tõrjeseadust, haigla 
nakkustõrje juhendit ning korraldab nakkuse 
leviku tõkestamiseks vajalikke meetmete 
rakendamist koostöös teiste osakondadega 

Nakkuse leviku tõkestamine 

30. Hooldusravi osakonnas viibivate 
kinnipeetavate arstlik jälgimine ja haiguslugude 
koostamine, nende tähtaegne lõpetamine ja 
osakonna juhatajale esitamine 

Kvaliteetne statsionaarne hooldusravi 

31. Osaleb osakonna koosolekutel aktiivselt, 
tehes ettepanekuid töökorralduse 
parandamiseks 

Töökorralduse paremaks muutmine 

32. Vajadusel abistab valveõde tema töös Erakorralise abi tagamine 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: Teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste 
töötajatega seostatud töökorralduse 
tagamiseks. Teeb koostööd teiste vanglate ja 
tervishoiuasutustega kinnipeetavatele või 
vahistatutele tervishoiuteenuste osutamiseks 
vajaliku teabe vahetamiseks ainult 
meditsiiniosakonna juhatajalt saadud volituste 
piires. 

 

Õigused: Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku 
informatsiooni. Teha ettepanekuid oma 
pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks 
korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks.  
Teha meditsiiniosakonna juhatajale 
ettepanekuid meditsiiniosakonna pädevusse 
kuuluvate ülesannete lahendamiseks 
nõupidamiste kokkukutsumiseks. Saada 
tööülesannete täitmiseks vajalikku 
täiendkoolitust vangla kulul vanglale eraldatud 
koolitusvahendite piires seaduses ettenähtud 
mahus. 



 

Vastutus: Üldarst vastutab õigusaktidest tulenevate ja 
käesoleva ametijuhendiga temale pandud 
teenistuskohustuste täitmata jätmisel või 
mittenõuetekohasel täitmisel seaduse või 
haldusaktiga sätestatud korras. 
Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks 
saanud info hoidmise, sihipärase kasutamise ja 
kinni peetava isiku privaatse kaitse eest. 

 

Ametijuhendi muutmine: Käesolevat ametijuhendit muudetakse 
vastavalt töökorralduse muutmisele, kuid mitte 
sagedamini kui kord aastas. 

 
 
 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

   

 

Tööandja:  Allkiri Kuupäev 

   

 
 


